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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์/หนังสือชีชวน 

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

เสนอขายหน่วยทรสัต์ของ 

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

กองทรสัต์ไมก่าํหนดอายุ และไมร่บัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ 

ระดมทุนโดยการ 1) เสนอขายหน่วยทรสัต ์มลูค่ารวมกนัทงัสนิไมเ่กนิ     5,153,000,000 บาท 

 2) กูย้มืเงนิระยะยาวสาํหรบัเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีลงทุนครงัแรกในวงเงนิไมเ่กนิ  1,750, ,  บาท 

โดยกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิ ในมลูคา่ทงัสนิไมเ่กนิ    , , ,  บาท 

โดยหน่วยทรสัตท์จีะเสนอขายจํานวนทงัสนิไมเ่กนิ      , ,  หน่วย 

ราคาเสนอขาย  บาทต่อหน่วย และมลูคา่ทตีราไวข้องหน่วยทรสัตเ์ท่ากบั  บาท 

การเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครงันีมไิดเ้ป็นการเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อนกัลงทุนรายยอ่ยหรอืประชาชนเป็นการทวัไป 

สว่นของนกัลงทุนรายยอ่ย เสนอขายใหเ้ฉพาะลกูค้าหรอืผูท้คีาดวา่จะเป็นลกูค้าของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรสัต ์

 

โดยมวีตัถุประสงคข์องการระดมเงนิในครงันีของกองทรสัตเ์พอืนําเงนิทไีดจ้ากการระดมทุนดงักล่าวไปลงทุน 

ในสทิธกิารเชา่พนืทรีะยะยาว อสงัหารมิทรพัยอ์าคารสํานกังาน โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ 

ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต ์(ผู้จดัการกองทรสัต)์ : บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ทรสัตี : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั 

ทีปรึกษาทางการเงิน : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 

ผู้จดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั 

วนัทียืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชีชวน :  สงิหาคม พ.ศ.   

วนัทีแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวนมผีลใช้บงัคบั : 26 ธนัวาคม พ.ศ.  

ช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต ์: 8 – 11 มกราคม พ.ศ.  
 

 

 

 

 

 

 

ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเกียวกบักองทรสัต์ รวมทังความเหมาะสมในการลงทุนและความเสียงทีเกียวขอ้งเป็นอย่างดี 

การมีผลใชบ้ังคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตน์ี มิไดเ้ป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์นะนาํใหล้งทุนในหน่วยทรสัตที์เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยทรสัตท์ีเสนอขาย หรือรบัรอง

ความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์แต่อย่างใด ทังนี การรบัรองความถูกต ้องครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

หน่วยทรสัตนี์เป็นความรบัผิดชอบของผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ 
หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัตมี์ขอ้ความหรอืรายการเป็นเท็จ หรือขาดขอ้ความทีควรแจง้ในสาระสาํคญั ผูถ้ือหน่วยทรสัตที์ไดซ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่เกิน  ปี

นับแต่วนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์นันมีผลใชบ้ ังคับ มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายจากบริษัทผู้เสนอขายหน่วยทรสัตไ์ด้ตามมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.  ทงันี ภายใน  ปีนับแต่วนัทีไดรู้ห้รือควรไดรู้ว้่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์ป็นเท็จหรือขาดขอ้ความทีควรตอ้งแจง้ใน

สาระสาํคญั แต่ไม่เกนิ  ปีนบัแต่วนัทีแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตมี์ผลใชบ้งัคบั 
เอกสารฉบับนีไม่ใช่หนงัสือชชีวนสาํหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์แต่จดัทาํขึนเพือเผยแพรข่อ้มูลเกยีวกบัหน่วยทรสัตก์่อนการเสนอขาย เพือใหผู้ล้งทุนมีระยะเวลาพอสมควรใน

การศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจลงทุน โดยขอ้มูลทีปรากฏในเอกสารฉบบันีไม่แตกต่างไปจากขอ้มูลทีปรากฏในหนังสือชีชวนทีไดย้ืนต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยซ์งึยงัไม่มีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมาย ดงันนั ขอ้มูลในเอกสารฉบบันีจึงอาจมีการแกไ้ขเปลียนแปลงไดอ้ีก ทงันี การเสนอขายหน่วยทรสัตจ์ะกระทาํไดก้็ต่อเมือแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสือชีชวนทีไดย้นืต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์ีผลใชบ้งัคบัแลว้ และจะกระทาํโดยการส่งหรอืแจกจ่ายหนงัสือ

ชชีวนใหแ้กผู่ล้งทนุ 
บุคคลทวัไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาํเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนังสือชีชวนทียืนไวต้่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยไ์ดที้ศูนยส์ารนิเทศ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เลขที 333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ในทุกวนัทาํ

การของสาํนกังาน ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรอืทาง http://www.sec.or.th 

 
คําเตือน: การลงทุนมีความเสยีง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจลงทุน 

 



 

 - ก 
 

สารบญั 

  ส่วนที 

คาํจาํกดัความ   

ส่วนที  สรปุข้อมลูสาํคญัของหน่วยทรสัต ์(Fact Sheet) 1 

ส่วนที  ข้อมูลเกียวกบักองทรสัต ์ 

1. ปัจจยัความเสยีง 2-1  

2. ขอ้มลูเกยีวกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 2-2  

3. ขอ้พพิาทหรอืขอ้จาํกดัในการใชป้ระโยชน์ในอสงัหารมิทรพัย ์ 2-3  

4. การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์ 2-4  

5. รายการระหว่างกนั 2-5  

6. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธรุกจิการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยท์ีลงทุน 2-6  

7. โครงสรา้งและการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ 2-7  
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12. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและขอ้จาํกดั 2-12  

13. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ 2-13  
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ส่วนที  การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 4  
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รายการเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รา่งสญัญาก่อตงัทรสัต ์

เอกสารแนบ 2 สรุปรายงานการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ 

เอกสารแนบ 3 รายงานและขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตสิําหรบังวด  เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ 

1 มกราคม พ.ศ.  ถงึ  ธนัวาคม พ.ศ.  

เอกสารแนบ 4 หนงัสอืรบัรองจากทรสัต ี
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คาํจาํกดัความ 

กฎหมายหลกัทรพัย ์ หมายถงึ พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.  

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก .ล .ต . ป ระกาศคณ ะกรรมการกํากับตลาดทุน  รวมถึ ง

หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ 

หนังสอือนุญาต กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ/หรอืเอกสารอนืใดที

มีผลใช้บ ังค ับตามกฎหมายทีออกโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.  

และ/หรอืกฎหมายอนืใดทเีกยีวขอ้ง ทงัทมีอียูใ่นปัจจบุนั (รวมทงั

ทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

กองทรสัต ์ หมายถงึ บรรดาทร ัพย์ส ินของทรัสต์ เพือการลงทุนในสิทธิการเช่ า

อสงัหารมิทรพัย์ภริชัออฟฟิศ ทีกําหนดตามสญัญาก่อตงัทรสัต์

และให้หมายความรวมถึงบรรดาทรพัย์สินดอกผลหนีสนิและ

ความรบัผดิทเีกดิขนึจากการจดัการตามสญัญาก่อตงั ทรสัต์หรอื

ตามทกีาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัทิรสัต์เพอืธรุกรรมในตลาดทุน 

พ.ศ.  (รวมทงัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

กลุม่บุคคลเดยีวกนั หมายถงึ บุคคลทีมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึงหรอืหลาย

ลกัษณะดงัต่อไปนี 

(1) คูส่มรสและบตุรทยีงัไม่บรรลนุิตภิาวะ 

(2) นิตบิุคคล และผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนของนิตบิุคคลนัน

ซึงถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละห้าสบิของจํานวนหุน้

ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทงัหมด 

(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรอื (2) แต่ทังนี  

มิ ให้ รวม ถึ งกอ งทุ น สํ า รอ งเลีย งชีพ ต าม ป ระกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ทจ. /  เรอืงการ

ออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนใน

อสังหาร ิมทรัพย์ ลงวันที  พฤศจิกายน พ.ศ.  

(รวมทงัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

การเพมิทุนแบบมอบอาํนาจทวัไป 

(General Mandate) 

หมายถงึ การเพมิทุนของกองทรสัต์ตามมตทิปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทใีห้

อาํนาจผูจ้ดัการกองทรสัต์กาํหนดหรอืเหน็ชอบวตัถุประสงคก์าร

ออกและจดัสรรหน่วยเพิมทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม 
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เช่น การกําหนดราคา วนัและเวลาทจีะเสนอขาย หรอืเงอืนไขใน

การเสนอขายหน่วยทรสัต์ เป็นตน้ 

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท  

เอม็ควอเทยีร ์

หมายถงึ โครงการอาคารสาํนกังานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงรวมถึง

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

คา่เช่า หมายถงึ ค่าตอบแทนทีได้จากการให้เช่า  การให้ใช้พืนที หรือการ

ใหบ้รกิารทเีกยีวเนืองกบัการใหเ้ช่าหรอืใหใ้ชพ้นืท ีแลว้แต่กรณ ี

งานระบบของอาคารสาํนักงานโครงการ 

ภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

หมายถงึ งานระบบของอาคารสํานักงานโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทียร ์ไดแ้ก่ งานระบบไฟฟ้ารวมถงึเครอืงกําเนิดไฟฟ้า 

หม้อแปลงไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ระบบ

ปรบัอากาศรวมถงึงานระบายอากาศภายในอาคาร ระบบระบาย

นํา ระบบบําบัดนําเสีย ระบบการเตือนการป้องกนัและระงบั

อคัคีภ ัย ระบบสอืสาร ระบบรกัษาความปลอดภัย ระบบจอด

รถ ระบบจดัการจราจร ระบบควบคุมการเขา้ออกอาคาร ระบบ

โทรทัศน์วงจรปิด และระบบลิฟท์โดยสารรวมถึงระบบบันได

เลอืน ระบบเครอืงกลหรอืระบบอนื ๆ ทีจําเป็นต่อการป้องกนั

ภยนัตรายต่าง ๆ ทมีผีลต่อสุขภาพ ชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ

ของผู้ใช้อาคาร โดยทังนีให้สอดคล้องตามทีพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.  ได้กําหนดไว้เกียวกับระบบขนั

พนืฐาน 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ทปีรกึษาทางการเงนิ หมายถงึ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้

จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินทีอยู่ในบัญชีรายชือที

สาํนักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ 

ทรพัยส์นิหลกั หมายถงึ ทรพัย์สนิหลกัทีกองทรสัต์สามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออก

และเสน อขายห น่ วยท รัสต์ ของท รัสต์ เพือการลง ทุ น ใน

อสงัหารมิทรพัย ์

ทรสัต ์ หมายถงึ นิตสิมัพนัธท์เีกดิขนึตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์

ทรสัต ี หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จาํกดั 

ทุนชาํระแลว้ หมายถงึ มลูคา่รวมของหน่วยทรสัตท์ชีาํระเตม็จาํนวนแลว้ 

แบบแสดงรายการขอ้มลู หมายถงึ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
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หน่วยทรสัต์ (แบบ -REIT) ฉบบันี 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีของ

กองทรสัต ์

หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีของกองทรสัต ์(แบบ -REIT) 

บุคคลทเีกยีวโยงกนั หมายถงึ บุคคลทเีกยีวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทเีกยีวโยงกนั 

บรษิทัฯ หรอืผูก้่อตงัทรสัต ์ หมายถงึ บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประกาศ ทจ. /  หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท ีทจ. /  เรอืงการ

ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์(รวมทงัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

ผูจ้ดัการ หมายถงึ บุคคลทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นผูด้แูล

รบัผิดชอบสูงสุดในการบรหิารงานของบรษิัท  ทังนี ไม่ว่าจะ

เรยีกชอืใดกต็าม 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอื ภริชั รที แมน

เนจเมน้ท ์

หมายถงึ บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเม้นท์ จาํกดั ในฐานะบุคคลททีําหน้าที

เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่าย  

หมายถงึ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้

จาํกดั 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หมายถงึ บุคคลทีถือหุ้นของนิติบุคคลใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม

เกนิกว่ารอ้ยละ  ของจํานวนหุ้นทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของ

นิตบุิคคลนนั 

ผูบ้รหิาร หมายถงึ ผูบ้รหิารตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยว์่าดว้ยการกําหนดบทนิยามในประกาศเกยีวกบัการ

เสนอขายหลกัทรพัย ์

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอื ภริชัแมน

เนจเมนท ์

หมายถงึ บรษิัท ภิรชัแมนเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้ทีได้รบัมอบหมาย

จากผู้จ ัดการกองทรสัต์ให้ทําหน้าทีในการบริหารหรือจัดหา

ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

ผูร้บัประโยชน์ หมายถงึ ผู้ถือหน่วยทรสัต์ ในฐานะผู้รบัประโยชน์ภายใต้สญัญาก่อตัง 

ทรสัต ์

ผูส้อบบญัช ี หมายถงึ บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั ซงึเป็นผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต ์

โดยเป็นผู้สอบบญัชทีอียู่ในบัญชรีายชอืทีไดร้บัความเห็นชอบ

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. วา่ดว้ยการ

ใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี(รวมทงัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) และ

ตอ้งมใิชก่รรมการพนกังานหรอืลกูจา้งของทรสัต ี

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์  หมายถงึ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

พ.ร.บ.ทรสัต์ หมายถงึ พระราชบัญญัติทร ัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.  

(รวมทงัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์ หมายถงึ พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.  
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(รวมทงัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

เพนตา้  หมายถงึ บรษิทั เพนตา้  จาํกดั 

ภริชับรุ ี หมายถงึ บรษิทั ภริชับุร ีจาํกดั 

ภริชับรุโีฮลดงิ หมายถงึ บรษิทั ภริชับุรโีฮลดงิ จาํกดั 

รายงานการประเมนิคา่อสงัหารมิทรพัย ์ หมายถงึ รายงานการประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัต์จะลงทุน 

ซึงจัดทําขึนตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน  ที  ทจ. /  เร ือง  การออกและเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัท ี

 พฤศจกิายน พ.ศ.  (รวมทงัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

วนัทยีนืแบบแสดงรายการขอ้มลูและรา่ง

หนังสอืชชีวน 

หมายถงึ  สงิหาคม พ.ศ.  

วนัทแีบบแสดงรายการขอ้มลูและหนังสอื

ชชีวนมผีลใชบ้งัคบั 

หมายถงึ 26 ธนัวาคม พ.ศ.   

สขุมุวทิ ซติมีอลล ์ หมายถงึ บรษิทั สขุมุวทิ ซติมีอลล ์จาํกดั 

สญัญาทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุนใน

ทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรกของ

กองทรสัต ์

 

หมายถงึ สญัญาดงัต่อไปนี 

(1) สญัญาเชา่พนืทโีครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

(2) สญัญาซอืขายสงัหารมิทรพัย์โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท 

เอม็ควอเทยีร ์

(3) สญัญาแต่งตงัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการภิรชัทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

(4) สญัญาตกลงกระทาํการ 

สญัญาก่อตงัทรสัต ์(Trust Deed) หมายถงึ สญัญาก่อตงัทรสัต์ ระหว่าง ผู้ก่อตงัทรสัต์และทรสัตี เพือโอน

หรอืก่อทรพัยสทิธหิรอืสทิธใิด ๆ ในทรพัย์สนิจากผูก้่อตงัทรสัต์

ให้แก่ทรสัตี ด้วยความไว้วางใจให้ทรสัตีจดัการทรพัย์สนิเพือ

ประโยชน์ของผูร้บัประโยชน์ 

สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ หมายถงึ สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ระหว่าง ทรสัต ีและ ผู้จดัการ

กองทรสัต ์

สาํนักงาน ก.ล.ต. หรอื สาํนักงาน หมายถงึ สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หนังสอืรบัรองจากทรสัต ี หมายถงึ หนังสอืรบัรองจากทรสัตหีรอืผูท้จีะเขา้เป็นทรสัตขีองกองทรสัต์

ว่าจะยอมรบัทจีะเขา้ปฏบิตัหิน้าทเีป็นทรสัตขีองกองทรสัต์ ตาม

หลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ที  ทจ. /  เร ืองการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

ของทรัสต์ เพือการลงทุ นในอสังหาริมทร ัพย์ ลงวันที  21 

พฤศจิกายน พ.ศ.  (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)และ
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ประกาศอนืใดทเีกยีวขอ้งทีออกตามพระราชบญัญัติทรสัต์เพอื

ธรุกรรมในตลาดทุน พ.ศ.  (รวมทงัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

หน่วยทรสัต์ หมายถงึ ใบทรสัตท์แีสดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะผูร้บัประโยชน์ในกองทรสัต์ 

NAV หมายถงึ Net Asset Value หรอื มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต์ 

 

 



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

 

ส่วนที   

สรปุข้อมลูสาํคญัของหน่วยทรสัต ์(Fact Sheet)
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ส่วนที  

สรปุข้อมลูสาํคญัของหน่วยทรสัต ์(Fact Sheet) 

ทรสัตเ์พือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ 

(Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust: BOFFICE) 

บริษทั ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท ์จาํกดั (ผู้จดัการกองทรสัต)์  

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จาํกดั (ทรสัตี) 

1. สาระสาํคญัของกองทรสัต ์

ชือกองทรสัต ์(ไทย) ทรสัต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัช

ออฟฟิศ 

ชือกองทรสัต ์(องักฤษ) Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust 

ชือย่อ BOFFICE 

ผู้จดัการกองทรสัต ์ บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์ บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท์ จาํกดั 

ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จาํกดั 

ทีปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย ์ 

ทสิโก ้จาํกดั 

1.1 ข้อมลูเกยีวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงันี 

จาํนวนหน่วยทเีสนอขาย ไม่เกนิ 515,310,000 หน่วย 

มลูคา่เสนอขายรวมทงัสนิ ไม่เกนิ 5,153,100,000 บาท 

มลูคา่ทตีราไวต้่อหน่วย 10 บาทต่อหน่วย 

ราคาหน่วยทรสัต์ทเีสนอขาย 10 บาทต่อหน่วย 

ลกัษณะการเสนอขาย การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ในครังนี มิ ได้เป็นการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ต่อประชาชนเป็นการทวัไป 

การเสนอขายต่อนักลงทุนรายยอ่ย จะเสนอขายใหเ้ฉพาะลูกคา้หรอื

ผูท้ีคาดว่าจะเป็นลกูคา้ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจดัจาํหน่าย 

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจดัจาํหน่าย 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) และบรษิัทหลกัทรพัย์ ทิสโก ้

จาํกดั 

สรปุข้อมลูสาํคญันีเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนังสือชีชวน ซึง

เป็นเพียงข้อมูลสรปุเกียวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเสียงของกองทรสัต์ ดงันัน ผู้ลงทุนต้องศึกษา

ข้อมลูในรายละเอียดจากหนังสือชีชวนฉบบัเตม็ ซึงสามารถขอได้จากผู้จดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต์และผู้จดัการ

กองทรสัต์ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวนทีบริษทัยืนต่อสาํนักงาน 

ก.ล.ต. ได้ที website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
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ประเภทหน่วยทรสัต์ ไม่ร ับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์จะยืนขอจด

ทะเบยีนหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 

คณุสมบตัขิองหน่วยทรสัต ์ เป็นหน่วยทรสัต์ประเภทระบุชอืและชําระเตม็มูลคา่ทงัหมด และไม่

มีขอ้จํากดัการโอน เวน้แต่ขอ้จํากดัการโอนทเีป็นไปตามกฎหมาย

ซงึไดร้ะบุไวใ้นสญัญากอ่ตงัทรสัต ์

วธิกีารจดัสรร จดัสรรโดยใช้ดุลพินิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์

สดัสว่นการเสนอขาย  

 บรษิทั ภริชับุร ีจํากดั และกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนั 

ประมาณ ,000,000 – 161,000,  หน่วย  หน่วย โดยจาํนวน

หน่วยทรสัต์ทจีะจดัสรรใหแ้ก่ บรษิัท ภริชับุร ีจํากดั และ/หรอืกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนัจะคดิเป็นสดัส่วนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ของจํานวน

หน่วยทรสัต์ทีออกและเสนอขายจรงิได้ทงัหมด และเมือรวมส่วน

ของกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิรอ้ยละ  ของจํานวนหน่วยทรสัต์ที

ออกและเสนอขายจริงได้ท ังหมดหลังจากปิดการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ในครงันี 

 ผูม้อีปุการคณุของภริชับุร ี ประมาณ ,000,000 – 18,000,  หน่วย 

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

 บุคคลตามดลุพนิิจของผูจ้ดัการการ

จดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่าย 

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

ชว่งเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต์ วนัท ี  –  มกราคม พ.ศ.  

เงอืนไขการจองซอื ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายขอสงวนสทิธใิน

การปิดรบัจองซอืหน่วยทรสัตก์อ่นครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื 

กรณหีากยอดการจองซอืหน่วยทรสัต์ครบตามกาํหนดแลว้ 

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการระดมทุนในครงันี 

เพอืระดมทุนจากนักลงทุนทงัทเีป็นบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล ซงึกองทรสัต์จะนําเงนิทไีดจ้ากการระดมทุนดงักล่าว 

จาํนวนไม่เกนิ ,153.10 ลา้นบาท และเงนิจากการกูย้มืเงนิระยะยาว ในวงเงนิทงัสนิไม่เกนิ ,750.00 ลา้นบาท คดิเป็น

สดัส่วนประมาณรอ้ยละ  ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมสงูสดุทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรก โดยทรสัตใีนฐานะทรสัตขีอง

กองทรสัต์จะเข้าทําสญัญาเงนิกูก้บัธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  ซงึเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัทรสัต ีและเป็น

หนึงในทปีรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย (ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีด

เพมิเตมิไดจ้าก สว่นท ี  ขอ้ .6 “การกูย้มืเงนิ”) ไปลงทุนในโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์มลูคา่ทรพัยส์นิ

รวมไม่เกนิ ,605.00 ลา้นบาท 
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1.3 รายละเอียดทีสาํคญัเกียวกบัอสงัหาริมทรพัยที์กองทรสัต์จะเข้าลงทุนครงัแรก 

โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร์ เป็นโครงการอาคารสาํนักงานซงึถูกพฒันาขนึเป็นส่วนหนงึของโครงการ 

Mixed-Use Commercial Complex บนถนนสุขุมวทิตอนตน้ ทปีระกอบไปดว้ยอาคารสาํนักงาน และศนูยก์ารคา้อยูใ่น

พนืทโีครงการเดยีวกนัอยา่งลงตวั โดยในพนืทขีองโครงการ Mixed-Use Commercial Complex นีประกอบดว้ยอาคาร 

 อาคาร ไดแ้ก่ (1) อาคารสาํนักงานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์(2) อาคารเดอะกลาสควอเทยีร ์ (3) อาคารเดอะ

วอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์และ (4) อาคารเดอะฮลีกิสค์วอเทยีร ์ 

โดย กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าพนืทโีครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร์ ซงึประกอบดว้ยพนืทสี่วน

ใหญ่ในอาคารสาํนกังานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ และพนืททีเีกยีวเนืองกบัการดาํเนินงานอาคารสาํนักงานซงึ

เป็นพืนทีบางส่วนในอาคารเดอะกลาสควอเทียร์ และ อาคารเดอะวอเตอร์ฟอลควอเทียร์  รวมถึงการเข้ารบัโอน

กรรมสทิธใินระบบสาธารณูปโภค และสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวเนืองกบัการดาํเนนิงานอาคารสาํนกังาน รวมเรยีกทรพัยส์นิ

หลกัทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนครงัแรกวา่ “โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร”์  โดยกองทรสัต์จะไม่เขา้ลงทุนใน

พนืทใีช้ประโยชน์อนัเป็นศูนย์การคา้ ด ิเอม็ควอเทียร์ และพนืททีใีชป้ระโยชน์ร่วมกนัระหว่างอาคารสํานักงาน และ

ศนูยก์ารคา้  

 

หมายเหตุ ( ) อาคารสํานักงานภริชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ( ) อาคารเดอะกลาสควอเทียร์ ( ) อาคารเดอะวอเตอรฟ์อลควอเทียร์ (4) อาคาร

เดอะฮลีกิซค์วอเทยีร์  

 

รายละเอียด โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร์ 

ลกัษณะของทรพัยสิ์นทีกองทรสัตเ์ข้าลงทุน 

ทีตงั บรเิวณถนนสขุมุวทิตอนตน้ ระหวา่งซอยสขุมุวทิ  และซอยสขุมุวทิ  

เชอืมต่อโดยตรงกบัสถานีรถไฟฟ้า (BTS) พรอ้มพงษ์ 

1 

2 

3 

4 
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รายละเอียด โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร์ 

เจ้าของกรรมสิทธิทีดิน ทดีนิเป็นกรรมสทิธขิองบรษิทั ภริชับุร ีจาํกดั มเีนือทรีวม  ไร่  งาน  

ตารางวา (กองทรสัตม์ไิดเ้ขา้ลงทุนในทดีนิอนัเป็นทตีงัของโครงการ) 

เจ้าของกรรมสิทธิอาคารของ

โครงการก่อนกองทรสัตเ์ข้าลงทนุ 

บรษิทั ภริชับุร ีจาํกดั 

เจ้าของกรรมสิทธิในสงัหาริมทรพัย์

ทีเกียวเนืองกบัโครงการก่อน

กองทรสัตเ์ข้าลงทนุ 

บรษิทั เพนตา้  จาํกดั 

พืนทีรวม (Gross Floor Area) ประมาณ 94,  ตารางเมตร ซงึรวมพนืทสีาํนักงานใหเ้ชา่ พนืทสีว่นกลางสว่น

สาํนกังาน พนืทจีอดรถส่วนสาํนักงาน และพนืทสีาํหรบัวางงานระบบ และพนืททีี

เกยีวเนืองกบัโครงการ 

พืนทีให้เช่าสุทธิ (Net Leasable 

Area) 

ประมาณ ,  ตารางเมตร ซงึรวมพนืทสีาํนักงานใหเ้ช่าบรเิวณชนั  ถงึชนั 

42 และบางสว่นของชนั  และพนืทบีางสว่นของชนั M ซงึเป็นพนืทรีา้นคา้ปลกี 

ปีทีโครงการเริมดาํเนินการเชิง

พาณิชย ์

มนีาคม พ.ศ.  

รายละเอียดการลงทนุ 

ลกัษณะการลงทุน 1) สทิธกิารเช่าพนืทรีะยะยาวบางสว่นในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีร ์

2) กรรมสิทธิในระบบสาธารณูปโภคและสังหาริมทรพัย์ทีเกียวเนืองกับ

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

ระยะเวลาลงทนุ นบัแต่วนัทจีดทะเบยีนสทิธกิารเช่าพนืทรีะยะยาวบางสว่นในอาคารสาํนักงาน 

ภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์จนถงึวนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  

มลูค่าทีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุน ไม่เกนิ ,  ลา้นบาท 

 

สรปุราคาประเมนิของทรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน 

ราคาประเมินของทรพัยสิ์นทีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทนุ  

บริษทั ซีบอีารอี์  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(ล้านบาท) 

บริษทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(ล้านบาท) 

มลูค่าทีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุน

สงูสดุไมเ่กิน 

(ล้านบาท) 

6,1781 6,0622 6,605 
ทีมา :         1 ราคาประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยข์อง บรษิทั ซบีอีาร์อ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ตามรายงานการประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ 

ฉบบัลงวนัท ี  กรกฎาคม พ.ศ.  (ราคา ณ วนัท ี  มถิุนายน พ.ศ. )  

         2 ราคาประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยข์อง บรษิทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั ตามรายงานการประเมนิมูลค่า

อสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัท ี  กรกฎาคม พ.ศ.  (ราคา ณ วนัท ี  มถิุนายน พ.ศ. ) 
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ทงันี ทปีรกึษาทางการเงนิร่วมกบัผู้จดัการกองทรสัต์ไดต้รวจสอบสมมติฐานหลกัของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทใีชใ้น

การประเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนแลว้ ไม่พบสงิทเีป็นเหตุใหเ้ชอืว่าสมมตฐิานหลกัทใีชใ้นการประเมนิ

มูลคา่ดงักล่าวไม่สมเหตุสมผลเมอืเทยีบกบัผลประกอบการในปัจจุบนั และผลประกอบการเฉลยีในอดตีของทรพัย์สนิ

ตลอดจนแนวโน้มของตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยรวมถงึทําเลทตีงัและศกัยภาพของทรพัยส์นิ อย่างไรกต็าม  

ผลประกอบการทีจะเกดิขนึจรงิอาจแตกต่างจากสมมติฐานดงักล่าวได ้หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจไม่เป็นไปตามที

คาดการณ์ (นกัลงทนุสามารถพจิารณาสว่นท ี  ขอ้  “สรปุสาระสาํคญัของรายงานการประเมนิ”) 

ความสมเหตุสมผลของราคาในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรกของกองทรสัต ์

ในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนครงัแรกนี กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าพนืทรีะยะยาว 

รวมถงึกรรมสทิธใินระบบสาธารณูปโภค เครอืงมอื และอปุกรณ์ในโครงการ ในมูลคา่สงูสุดไม่เกนิ ,  ลา้นบาท (ไม่

รวมภาษมีูลค่าเพมิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษีธุรกจิเฉพาะ ตลอดจนค่าใชจ้่ายอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง) โดยใน

การกําหนดมูลค่าสุดท้ายทกีองทรสัต์จะลงทุนทรพัย์สนิหลกั ผู้จดัการกองทรสัต์จะพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีมีความ

เกยีวขอ้ง เช่น ภาวะตลาดเงนิตลาดทนุในช่วงทมีกีารเสนอขายหน่วยทรสัต์ อตัราผลตอบแทนในระดบัทเีหมาะสมทนีัก

ลงทุนจะไดร้บั ศกัยภาพในเชงิพาณิชยข์องทรพัยส์นิ อตัราดอกเบยีทงัในประเทศและในตลาดโลก อตัราผลตอบแทนที

จะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอนื ๆ และการสาํรวจความ

ตอ้งการของนักลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) ซงึจะกระทําผ่านผูจ้ดัการการจดัจําหน่าย คอื ธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 

ทงันี ราคาทกีองทรสัตจ์ะลงทุนในทรพัยส์นิทจีะเขา้ลงทุนครงัแรกทรีาคาสงูสุดไม่เกนิ ,  ลา้นบาทนันเป็นราคาทสีงู

กว่าราคาประเมินของทรัพย์สินตําสุดทีจัดทําโดยผู้ประเมินราคาทรพัย์สนิอสิระสุดประมาณ  ล้านบาท หรอื

ประมาณรอ้ยละ .  ตามวธิรีายได ้(Income Approach) ซงึประเมนิราคา ณ วนัท ี  มถิุนายน พ.ศ.  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทปีรกึษาทางการเงนิเหน็ว่าราคาลงทุนสงูสุดดงักล่าวเป็นราคาทเีหมาะสม โดยพจิารณาจาก

อตัราเงนิจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัตใ์นปีแรกของกองทรสัตต์ามงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละประมาณการ

ปันสว่นแบ่งกาํไรสาํหรบังวด  เดอืน ช่วงเวลาประมาณการตงัแต่ วนัท ี  มกราคม  ถงึวนัท ี  ธนัวาคม  

ทสีอบทานโดยผูต้รวจสอบบญัชี เท่ากบัรอ้ยละ .  ซงึเป็นอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทเีหมาะสมสามารถ

เทียบเคียงได้กับอัตราเง ินจ่ายผู้ถือหน่วยของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม

อสังหารมิทรพัย์อืนทีมีลักษณะทีใกล้เคียงกับทรพัย์ส ินทีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนเป็นครงัแรก และมีขนาดมูลค่า

หลักทรพัย์ตามราคาตลาด ตังแต่ ,  ล้านบาทขึนไป จํานวน  กองทรัสต์ (ได้แก่ ทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี “TPRIME”, ทรสัต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์“GVREIT”, และทรสัต์เพอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อาคารสาํนักงาน 

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

เวอร์ โกรท “CPTGF”, กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN คอมเมอร์เชยีล โกรท “CPNCG”, กองทุนรวม

สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ “POPF”, กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ควอลติี เฮา้ส ์“QHPF”) 
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ซงึมคี่าเฉลยีอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยเท่ากบัรอ้ยละ .  โดยอา้งองิจากขอ้มลูทจีดัทําและเปิดเผยโดยตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย  

ทงันี เพอืใหน้ักลงทุนสามารถพจิารณาราคาประเมินตามช่วงเวลาทสีอดคลอ้งกบัวนัทกีองทรสัต์คาดว่าจะเขา้ลงทุนใน

ทรพัยส์นิหลกัครงัแรก ทางทปีรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์ จงึไดท้ําการปรบัปรุงราคาประเมนิตาํสดุ ตาม

รายงานการประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ ของ บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซงึประเมนิราคา ณ 

วนัท ี  มิถุนายน พ.ศ.  ใหส้อดคลอ้งกบัวนัทกีองทรสัต์คาดว่าจะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัครงัแรก ณ วนัท ี  

มกราคม พ.ศ.  ดว้ยการปรบัปรุงวนัทเีรมิตน้กระแสเงนิสดในการประเมนิมูลคา่ โดยมไิดป้รบัปรงุสมมตฐิานอนืใด 

ซงึผลลพัธจ์ากการปรบัปรุงดงักล่าวเท่ากบั ,  ลา้นบาท แตกต่างจากราคาทกีองทรสัตจ์ะลงทุนในทรพัยส์นิหลกัครงั

แรกทรีาคาสงูสดุไม่เกนิ ,  ลา้นบาท เป็นจาํนวนประมาณ  ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ .  ตามวธิรีายได ้

(Income Approach) ซงึตํากว่าสดัส่วนเมอืเปรยีบเทยีบกบัราคาประเมนิก่อนการปรบัปรุง ณ วนัท ี  มิถุนายน พ.ศ. 

2560  

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพมิเติมไดจ้ากส่วนที  ขอ้ .3.4 “เรอืงความเห็นของทปีรกึษาทางการเงนิและ

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์กยีวกบัความสมเหตุสมผลของราคาทลีงทุนในทรพัยส์นิ” 

ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ 

กองทรสัต์มนีโยบายทจีะดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรก โดยนําพนืทขีองทรพัยส์นิ

ดงักลา่วออกใหเ้ช่าแกผู่เ้ชา่รายยอ่ย โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) จะเป็นผูจ้ดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ

ของกองทรสัต์ผ่านการกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์ในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์เพอืก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสุดแก่กองทรสัต์และจะมอบหมายหน้าทใีนการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ภริชัแมนเนจเม้นท์ใน

ฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ซงึหน้าทดีงักล่าว ไดแ้ก่ การนําทรพัยส์นิไปจดัหาผลประโยชน์ใน

รปูของการใหเ้ช่าพนืทตีามนโยบายในการจดัหาผลประโยชน์ทผีูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผู้กําหนดไวต้ดิต่อประสานงาน

และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าพืนที และจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนเพือนําส่งกองทรสัต์ ตลอดจน

บํารุงรกัษาและซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ใหอ้ยู่ในสภาพทดีแีละพรอ้มจดัหาผลประโยชน์ โดยผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย์จะเป็นผู้ดําเนินการจดัหาผูส้นใจทจีะเช่าพนืทขีองทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรก และเพมิ

อตัราการเช่าพนืทดีว้ยการโฆษณาผ่านทางสอืต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถงึการใหเ้ขา้ชมสถานทแีละการเจรจา

กบัผูท้สีนใจโดยตรง 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก สว่นท ี  ขอ้  “ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย”์ 
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1.4 ผลการดาํเนินงานและอตัราการใช้บริการพืนทีอาคารของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์

ตงัแต่เปิดดาํเนินการจนถึงวนัที  กนัยายน พ.ศ.  

รายการ 

ปี พ.ศ. 1 ปี พ.ศ.  ม.ค. – ก.ย. พ.ศ.  

ล้านบาท 
สดัส่วนต่อ

รายได้รวม 
ล้านบาท 

สดัส่วนต่อ

รายได้รวม 
ล้านบาท 

สดัส่วนต่อ

รายได้รวม 

อตัราการเช่าพืนที ณ 

วนัสินงวด 
ร้อยละ .  ร้อยละ .  ร้อยละ .  

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่

และคา่บรกิาร 
72.5 73.2% 296.7 85.3%  349.8 89.1% 

รายไดอ้นื 26.6 26.8%  51.1 14.7%  42.7 10.9%  

รวมรายได้ 99.1 100.0%  347.8 100.0%  392.5 100.0%  

ตน้ทนุการดาํเนินงาน

และคา่ใชจ่้ายการขาย

และบรหิาร 

42.9 43.3% 120.7 34.7%  96.0 24.5%  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อน

ดอกเบยี ภาษี ค่าเสือม

ราคา และค่าตดั

จาํหน่าย (EBITDA) 

56.2 56.7%  227.1 65.3%  296.5 75.5%  

ทีมา:  จดัทาํโดยอา้งองิจากงบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิภายในบรษิทั ของภริชับรุ ีและเพนต้า  

หมายเหต:ุ   โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์เปิดดาํเนินการเมอืเดอืนมนีาคม พ.ศ.  ผลประกอบการของปี  จงึเป็นผล

ประกอบการสาํหรบัชว่งเดอืนมนีาคม ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.  

ทงันี สามารถดรูายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัผลการดาํเนินงานของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ไดใ้นสว่น

ท ี  ขอ้ . .  “ผลการดาํเนินงานของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์กอ่นการลงทุนโดยกองทรสัต์” 
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1.5 งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสาํหรบังวด  เดือน ช่วงเวลาประมาณการ วนัที  มกราคม 

พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.  

ขอ้มูลทรีะบุในหวัขอ้นีทีไม่ใช่ข้อเท็จจรงิในอดตี อาจเป็นขอ้มูลในลกัษณะทีเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 

(Forward-looking Statement) โดยขอ้มูลดงักล่าวอยูบ่นขอ้สมมตฐิานหลายประการทรีะบุอยู่ในเอกสารแนบ  และอยู่

ภายใต้ความเสียงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึงอาจทําให้ผลทีเกิดขนึจรงิแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัจากที

ประมาณการไว้ ทงันีข้อมูลในส่วนนีไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นคํารบัรอง คํารบัประกนั หรอืการคาดการณ์ภายใต้

สมมตฐิานทถีูกต้องของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ทปีรกึษาทางการเงนิ และไม่ควรถูกพจิารณาว่า

ประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรอืน่าจะบรรลุผล เนืองจากขอ้มูลดงักล่าวจดัทําบนสมมติฐานในช่วงเวลาทจีดัทํา

รายงานขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตเิทา่นนั 

รายไดแ้ละเงนิจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทแีทจ้รงิอาจจะแตกต่างจากรายไดแ้ละเงนิจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทปีรากฎ

ในประมาณการของกองทรสัต์ นอกจากนีประมาณการกําไรและเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์จะไม่ไดร้บัการ

ปรบัปรุงสาํหรบัเหตุการณ์ใด ๆ ทเีกดิขนึภายหลงัวนัทขีองเอกสารฉบบันี  

ขอ้มลูในสว่นนีอยูบ่นสมมตฐิานหลายประการ ซงึแมจ้ะมกีารระบุตวัเลข ซงึผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

และทปีรกึษาทางการเงนิพจิารณาเหน็วา่สมเหตุสมผล ณ วนัทจีดัทํารายงานขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมต ิ

แต่สมมตฐิานและการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสยีงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมือง และการ

แข่งขนัทีสําคญัจํานวนมาก ซึงผู้จดัการกองทรสัต์ ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ และทีปรกึษาทางการเงนิไม่สามารถ

ควบคุมได ้อกีทงัยงัตงัอยูบ่นสมมตฐิานเกยีวกบัการตดัสนิใจทางธุรกจิในอนาคตทอีาจเปลยีนแปลงได ้ดงันนัผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และทปีรกึษาทางการเงนิจงึไม่สามารถรบัรองไดว่้าประมาณการดงักล่าวจะเกดิขนึ

จรงิ ขอ้มูลทางการเงนิทคีาดการณ์ในเอกสารฉบบันีอาจมคีวามแตกต่างจากผลทเีกดิขนึอย่างมนีัยสาํคญั ผูล้งทุนควร

ระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการในสว่นนี 
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งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสาํหรบังวด  เดือน1 

 ช่วงเวลาประมาณการ วนัที  มกราคม พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.   

 (ลา้นบาท) 

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 539.91  

รายไดอ้นื 59.37  

รายไดด้อกเบยี 0.43  

รวมรายได้ 599.71  
  

คา่ใชจ้่ายทเีกยีวกบัการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ (104.95)  

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ (27.41)  

คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใชจ่้ายในการบรหิารกองทรสัต์ (26.21)  

คา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ (53.61) 

คา่ใชจ้่ายอนื ๆ (3.94)  

ตน้ทนุทางการเงนิ (86.62) 

รวมค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์ (302.75)  
  

ประมาณการกาํไรสทุธิทีสามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 296.96 
  

หกัออก    รายไดจ้ากคา่เช่าและบรกิารทมีไิดร้บัชาํระเงนิสดจรงิ (0.14) 

หกัออก    ประมาณการสาํรองเงนิสดเพอืรายจ่ายฝ่ายทุน (11.99) 

บวกกลบั  สว่นต่างระหว่างตน้ทุนทางการเงนิทคีาํนวณดว้ยอตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิกบัตน้ทุน

ทางการเงนิทจ่ีายจรงิ 

35.02 

 

ประมาณการเงินสดสุทธิทีสามารถนํามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 319.86 

บวกกลบั คา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดัจาํหน่าย 53.61  

ประมาณการเงินสดสุทธิทีสามารถนํามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 373.47  

ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ  366.00 

หมายเหต:ุ  1 งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ อ้างองิจากรายงานและขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมติสําหรบังวด  

เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ วนัท ี  มกราคม พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.  ซงึจดัทาํโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์และ

สอบทานโดย บรษิทั สํานกังาน อวีาย จาํกดั 

 2  ประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทนุคํานวณจากอตัราการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ของเงนิ

สดสุทธทิสีามารถนํามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทนุ 

ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดท้ําการประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยมสีมมตฐิานในการระดมทุน 

กรณีลงทุนในทรพัย์สนิมูลค่า ,605.  ล้านบาท และขนาดกองทรสัต์ , .  ล้านบาท ดงันี ( ) เงนิทุนจากการ

เสนอขายหน่วยทรสัต์ จํานวน , .  ลา้นบาท ( ) เงนิกูย้มืระยะยาว จาํนวน , .  ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด 

ดงันี  



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี  หน้า 10 จาก 15 

ประมาณการเงินสดสุทธิทีสามารถนํามาจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย 

 (ลา้นบาท) 

ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ  

-  ประโยชน์ตอบแทน 312.39 

-  เงนิลดทุน 53.61 

ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ 366.00 
  

จาํนวนหน่วยทรสัต ์(หน่วย)  515,310,000 
  

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย   

-  ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท) 0.606  

-  เงนิลดทุนต่อหน่วย )บาท(  0.104  

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (บาท) 0.710  
  

ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แกผู่ถื้อหน่วยทรสัตต่์อหน่วย    

-  อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตอ่หน่วย (รอ้ยละ) 6.06 

-  อตัราการจ่ายเงนิลดทุนต่อหน่วย (รอ้ยละ) 1.04 

ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แกผู่ถื้อหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (ร้อยละ) 7.10 
  

กรณีทีมีการรบัรู้ผลขาดทุนทียงัไม่เกิดขนึจริงจากการด้อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง 

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย  

-  ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท) 0.232  

-  เงนิลดทุนต่อหน่วยจากคา่ใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจาํหน่าย (บาท) 0.104  

  เงนิลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมนิคา่ทรพัยส์นิจากการดอ้ยคา่ของสทิธกิารเช่า

แบบเสน้ตรง )บาท(  
0.374 

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (บาท) 0.710  
  

ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แกผู่ถื้อหน่วยทรสัตต่์อหน่วย    

-  อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตอ่หน่วย (รอ้ยละ) 2.32 

-  อตัราการจ่ายเงนิลดทุนต่อหน่วยจากคา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดั

จาํหน่าย (รอ้ยละ) 
1.04 

-  อตัราการจ่ายเงนิลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมนิคา่ทรพัยส์นิจากการดอ้ยคา่ของ

สทิธกิารเช่าแบบเสน้ตรง (รอ้ยละ) 
3.74 

ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แกผู่ถื้อหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (ร้อยละ) 7.10 

 

หมายเหต:ุ   จํานวนหน่วยทรัสต์เป็นตัวเลขอ้างอิง โดยคํานวณมาจากหน่วยทรัสต์จํานวนไม่เกิน .  ล้านหน่วย จํานวน

หน่วยทรสัต์ทกีองทรสัตจ์ะออกเสนอขายสดุทา้ย อาจน้อยกว่า หรอืเทา่กบัทปีระมาณการนีไวไ้ด ้
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 2  ประมาณการอตัราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วย คํานวณจากราคาเสนอขายทรีาคา  บาท ซึงเป็นเพียงการ

แสดงประมาณการสําหรบัปีตงัแต่วนัท ี  มกราคม พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.  และไม่อาจรบัรองผลได้ว่าจะ

เป็นไปตามอตัราดงักล่าวหรอืไม่ 

 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จากตารางขา้งตน้คาํนวณมาจากการจ่ายผลตอบแทนในอตัรารอ้ยละ 

98 ของเงนิสดสทุธทิสีามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน ราคาทรพัยส์นิทลีงทุนท ี ,  ลา้นบาท และ

ราคาหน่วยทรสัต์ท ี  บาทต่อหน่วย ซงึเป็นเพยีงการแสดงประมาณการงบกาํไรขาดทุนสาํหรบังวด  เดอืน ตงัแต่

วนัท ี  มกราคม พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.  และไม่อาจรบัรองผลได ้โปรดพจิารณารายละเอยีดเพมิเตมิใน

เอกสารแนบ  

1.6 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัตท์งัหมด 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ

กองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครงั

แรก หรอื NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก

บวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพิมทุน ณ วนัทีกองทรสัต์เข้า

ลงทนุเพิมเติม (ถ้ามี)  

 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทงัหมดที

จา่ยเป็นประจาํ ซงึไม่รวมถงึ

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทงัหมดที

จา่ยรายครงั (เมอืมกีารเพมิทุนหรอื

ไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกั) 

ไม่เกนิ .0% ต่อปี 

 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทงัหมดที

จา่ยรายครงั (เมอืมกีารเพมิทุน ไดม้า

หรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกั) 

ไม่เกนิ .0% ต่อครงั 
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ทงันี โดยมรีายละเอยีดเพดานค่าธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัตท์สีาํคญั ดงันี 

 

1) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทสีาํคญัของกองทรสัตใ์นการจดัตงักองทรสัตค์รงัแรก และทจีา่ยเป็นประจํา โดย

เพดานของคา่ธรรมเนียมจะแสดงเป็นรอ้ยละต่อปี เวน้แต่จะระบุเป็นอยา่งอนื 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ

กองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครงั

แรก หรอื NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก

บวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพิมทุน ณ วนัทีกองทรสัต์เข้า

ลงทนุเพิมเติม (ถ้ามี)  

 คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ ค่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการกองทรสัต์ : ไม่เกนิ .75% 

 คา่ธรรมเนียมทรสัต ีและผูเ้กบ็รกัษา

ทรพัยส์นิ 

ไม่เกนิ .0%  

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามทจ่ีายจรงิ 

 คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์ 

ไม่เกนิ .0% 

 

 คา่ใชจ้่ายในการซ่อมแซมและ

บํารงุรกัษาอสงัหารมิทรพัย ์

ตามทจ่ีายจรงิ 

 คา่ใชจ้่ายดา้นการจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์

ตามทจ่ีายจรงิ 

 คา่เบยีประกนัภยั ตามทจ่ีายจรงิ 

 ภาษทีเีกยีวขอ้ง ตามทจ่ีายจรงิ 

 คา่ใชจ่้ายอนืใดทมีมีลูคา่มากกว่า 

0.01% ของ NAV 

 คา่ธรรมเนียมทปีรกึษาดา้นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์: ไม่เกนิ 

2.5% 

 คา่ธรรมเนียมทปีรกึษาอนื ๆ : ไม่เกนิ .0% 

 คา่ใชจ่้ายอนื ๆ 

 

รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยอนื ๆ เป็นไปตามทปีรากฏในสว่นท ี  ขอ้  

“คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัต”์ 

 

2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทสีาํคญัของกองทรสัตท์จ่ีายเป็นรายครงั (เมอืมกีารเพมิทุน ไดม้าหรอืจาํหน่ายไป

ซงึทรพัยส์นิหลกั) โดยเพดานของคา่ธรรมเนียมจะแสดงเป็นรอ้ยละต่อครงั 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ

กองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครงั

แรก หรอื NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก

บวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพิมทุน ณ วนัทีกองทรสัต์เข้า

ลงทนุเพิมเติม (ถ้ามี)  

 คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ ค่าธรรมเนียมในการได้มาซึงทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

(Acquisition fee) : ไม่เกนิ . % ของมลูคา่ทรพัยส์นิทไีดม้าของ

กองทรสัต ์(กรณทีรพัยส์นิของบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต)์ 

และไม่เกนิ .00% ของมลูคา่ทรพัยส์นิทไีดม้าของกองทรสัต ์(กรณี

ทรพัยส์นิของบคุคลอนืทไีมเ่กยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต)์ 

ค่าธรรมเนียมในการจาํหน่ายไปซึงทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

(Disposal Fee) : ไม่เกนิ .50% ของมลูคา่ทรพัยส์นิทไีดจํ้าหน่ายไปของ

กองทรสัต 

 คา่ธรรมเนียมทปีรกึษาทางการเงนิ ไม่เกนิ .0% 

 คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย

หน่วยทรสัต ์

ไม่เกนิ .0% 

 คา่ใชจ้่ายในการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธก์ารเสนอขาย

หน่วยทรสัต ์ 

ไม่เกนิ .0% 

หมายเหต:ุ  ค่าใชจ่้ายบางรายการไม่ได้คดิเป็นอตัรารอ้ยละของ NAV ดงันัน เพดานค่าใช้จ่ายนีจงึเป็นเพยีงประมาณการเพอืคาํนวณเป็นอตัรา

รอ้ยละของ NAV เท่านัน ทงันี โปรดพจิารณารายละเอยีดเพมิเติมของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทังหมดของกองทรสัต์ ในส่วนที 2 

ขอ้ “ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัต์” 

1.7 เงือนไขในการยกเลิกการจดัตงักองทรสัต ์

ทรสัต์เพอืการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภิรชัออฟฟิศนี จัดตังขนึโดยมีเงอืนไขในการยกเลกิการจดัตงั

กองทรสัต ์ดงันี 

1. มีผู้จองซือไม่ถึงสองร้อยห้าสบิราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามข้อบังคบัตลาด

หลกัทรพัยเ์กยีวกบัการรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

2. มูลค่าหน่วยทรสัต์ทจีองซอืเมอืรวมกบัมูลค่าเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืสถาบนัการเงนิ และ/หรอื

บรษิทัประกนัชีวติ และ/หรอืบริษทัประกันวนิาศภยั และ/หรอืนิติบุคคลประเภทอนืทีสามารถให้สนิเชอืแก่

กองทรสัต์ได ้(ถ้าม)ี มีมูลค่าไม่เพยีงพอทจีะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืไม่ถึงจํานวนตามทรีะบุไวใ้นแบบ

แสดงรายการขอ้มลูซงึเท่ากบัมลูคา่ทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรก 
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3. มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้กบุ่คคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูก้่อตงัทรสัต์ ทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอื 

ผูล้งทุนต่างดา้ว ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์กีาํหนด และไม่สามารถแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

4. ไม่สามารถโอนเงนิทไีดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ใหแ้กท่รสัต ีเพอืก่อตงักองทรสัตใ์หแ้ลว้เสรจ็ภายในสบิหา้

วนัทาํการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

2. ความเสียงสาํคญัของการลงทนุในหน่วยทรสัต ์

การลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์มคีวามเสยีง ผูล้งทุนควรพจิารณาปัจจยัความเสยีงดงัต่อไปนีอย่างรอบคอบ

ก่อนทีจะตดัสนิใจลงทุน ทงันี ในส่วนนีจะกล่าวถงึความเสยีงสาํคญัของการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์โดย

สรุปเท่านัน เนือหาในรายละเอยีดของปัจจยัความเสยีงไดร้ะบุไวใ้นส่วนท ี  ขอ้  “ปัจจยัความเสยีง” ของเอกสาร

ฉบบันี 

2.1 ความเสียงเกียวกบัการดาํเนินธรุกิจของกองทรสัต ์

(1) ความเสยีงจากการทกีองทรสัต์ เป็นทรสัต์ทอียู่ระหว่างการก่อตงั โดยยงัไม่มผีลการดําเนินงานในอดตีทนีัก

ลงทุนสามารถอา้งองิในการพจิารณาตดัสนิใจเขา้ลงทุน 

(2) ความเสยีงจากการทผีลการดาํเนินงานและผลประกอบการของกองทรสัต์ขนึอยูก่บัความสามารถของผู้จดัการ

กองทรสัต์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีจะเขา้ลงทุนครงั

แรก  

(3) ความเสยีงจากการทผีูเ้ช่าพนืทใีนทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะลงทุนไม่ใหค้วามยนิยอมในการเปลยีนคู่สญัญาผูใ้ห้

เช่าพนืทจีากเจา้ของทรพัยส์นิเดมิเป็นกองทรสัต ์

(4) ความเสยีงจากการทีคู่สญัญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาทีเกียวข้องกับการลงทุน การบริหาร หรอืการจัดหา

ผลประโยชน์ในทรพัยส์นิทจีะเขา้ลงทุนครงัแรก 

(5) ความเสยีงจากการทผีูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารผดินัดชําระคา่เช่าและ/หรอืคา่บรกิาร และ/หรอืยอมเลกิสญัญา

เช่าและสญัญาบรกิารกอ่นกําหนด ซงึอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน

ของกองทรสัต ์

(6) ความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการต่อสญัญา และ/หรอืการหาผูเ้ช่าและผูบ้รกิารเมอือายุสญัญาเช่าพนืทแีละสญัญา

บรกิารครบกาํหนดอายสุญัญาในเวลาใกลเ้คยีงกนั และ/หรอืการต่ออายสุญัญาหรอืเขา้ทําสญัญาเช่าพนืทแีละ

สญัญาบรกิารใหม่ภายใตเ้งอืนไขทกีองทรสัตไ์ดร้บัประโยชน์น้อยลงกว่าทเีคยไดร้บั 

(7) ความเสยีงเกยีวกบัคูแ่ข่งทางการคา้ในการดาํเนินธรุกจิของกองทรสัต ์

(8) ความเสยีงจากการทกีองทรสัตอ์าจมคีา่ใชจ่้ายเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พมิขนึ 

(9) ความเสยีงจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทอีาจเกดิขนึ 

(10) ความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากการกูย้มื 

2.2 ความเสียงเกียวกบัทรพัยสิ์นทีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทนุครงัแรก 

(1) ความเสยีงเกยีวกบัทางเขา้-ออกของทรพัยส์นิ 

(2) ความเสยีงเกยีวกบัการใชป้ระโยชน์ทางเชอืมระหวา่งสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส 
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(3)  ความเสยีงเกยีวกบัภยัธรรมชาต ิอทุกภยั และภยัโจรกรรม 

(4) ความเสยีงเกยีวกบัอตัราเงนิชดเชยจากการประกนัภยัทรพัยส์นิในกรณีททีรพัย์สนิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุน

ครงัแรกเกดิความเสยีหายอาจไม่คุม้กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทกีองทรสัต์อาจสญูเสยี 

(5) ความเสยีงเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์จะลงทุนอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑท์างกฎหมายเกยีวกบั

สงิแวดลอ้ม การปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์างกฎหมายดงักล่าวอาจสง่ผลใหก้องทรสัต์มคีา่ใชจ้า่ยและภาระความ

รบัผดิหลายดา้น 

(6) ความเสยีงจากกรณถีกูเวนคนืทดีนิ 

2.3 ความเสียงเกียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยโ์ดยกองทรสัต ์

(1) ความเสยีงเกยีวกบัการดาํเนินการของกองทรสัตเ์พอืใหไ้ดม้าซงึอสงัหารมิทรพัย ์

(2) ความเสยีงเนืองจากมูลค่าของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์ลงทุนตามการประเมนิค่าโดยบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ

ไม่ไดเ้ป็นเครอืงแสดงมูลค่าทแีท้จรงิของทรพัยส์นิและไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าราคาของทรพัย์สนินันจะ

เป็นไปตามทปีระเมนิไมว่า่ในปัจจบุนัหรอืในอนาคต 

(3) ความเสยีงจากปัจจยัต่าง ๆ ซงึอาจส่งผลกระทบทางลบใหมู้ลค่าทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะลงทุนลดลงอย่างมี

นยัสาํคญั 

(4) ความเสยีงของมูลคา่ของสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์จะลงทุน ซงึอาจลดลงตามระยะเวลาเช่าที

เหลอือยู ่และจะมผีลใหม้ลูคา่หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตล์ดลงตามส่วนไปดว้ย 

2.4 ความเสียงเกียวกบัการลงทนุในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์โดยผู้ลงทุน 

(1) ความเสียงอันเกิดจากการทีตลาดด้านการลงทุน ในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เพือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยเป็นตลาดคอ่นขา้งใหม่ 

(2) ความเสยีงจากผลการดาํเนินงานจรงิของกองทรสัต์อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัจากประมาณการ

กาํไรไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรอืโดยปรยิาย ซงึอาจทําใหก้องทรสัต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนทปีระมาณ

การไว้ตามรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งผลกําไรตามสมมติฐานทีมีความไม่

แน่นอน 

(3) ความเสยีงของผลตอบแทนทผีูล้งทุนจะไดร้บัจากหน่วยทรสัต์น้อยกว่าผลตอบแทนทกีองทรสัต์ไดร้บัจากการ

ดาํเนินการของอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตล์งทุน 

(4) ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยและ/หรอืการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรอื

ระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

(5) ความเสยีงดา้นภาษแีละคา่ธรรมเนียมของกองทรสัต ์

(6) ความเสยีงอนัอาจเกดิจากการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทงัจาํนวน 

(7) ความเสยีงเกยีวกบัการจดทะเบยีนรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และการซือขายหน่วยทรสัต์ใน

ตลาดหลกัทรพัย ์

(8) ความเสยีงของการเปลยีนแปลงของราคาของหน่วยทรสัต์ภายหลงัการเสนอขาย 

(9) ความเสยีงจากมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ อาจมไิดเ้ป็นมูลคา่ทแีทจ้รงิซงึกองทรสัต์ จะไดร้บัหากมกีาร

จาํหน่ายทรพัยส์นิออกไปทงัหมด หรอืมกีารเลกิกองทรสัต ์

(10) ความเสยีงจากการขาดสภาพคล่องในการซอืขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์
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ส่วนที 2 

ข้อมลูเกียวกบักองทรสัต ์

บริษัท ภิรชั ร ีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด สํานักงานใหญ่อยู่ที 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนบรษิทั  โทรศพัท์ 02-258-  โทรสาร - -  ประสงคจ์ะ

เสนอขายหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ชอืทรสัต์เพอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ (Bhiraj Office 

Leasehold Real Estate Investment Trust) โดยมีวตัถุประสงค์เพอืนําเงนิทีไดจ้ากการจดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ เงนิที

ไดร้บัจากการกูย้มืจากธนาคารพาณิชยไ์ปลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรก โดยการเขา้ทําสญัญาทีเกยีวขอ้งกบั

การลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรกของกองทรสัต์กบัคูส่ญัญาทเีกยีวขอ้ง (รายละเอยีดเป็นไปตามส่วนท ี  ขอ้ 

2.4 “สรุปสาระสาํคญัของสญัญา โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร”์) โดยกองทรสัต์จะเช่าอสงัหารมิทรพัย ์และ

จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าพืนทีทีจะได้รบัค่าเช่า หรือค่าตอบแทนตามที

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทมีีอํานาจหน้าทีประกาศกําหนด และ/หรอืให้บรกิารทีเกียวเนืองกบัการเช่า

อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์ไดล้งทุนไวร้วมทงัดาํเนินการอนืใดทเีกยีวขอ้งและจาํเป็นเพอืประโยชน์ของอสงัหารมิทรพัย ์

และเพอืมุ่งกอ่ใหเ้กดิรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์รวมถงึ การลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืตรา

สารทางการเงนิอนื และ/หรอืการจดัหาผลประโยชน์ดว้ยวธิอีนืทเีป็นไปตามกฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอนืที

เกยีวขอ้ง โดยเงนิทไีดร้บัจากการระดมทุนและเงนิทไีดร้บัจากการกูย้มืในครงันี เมอืหกัคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ทเีกยีวกบัการ

เสนอขายหน่วยทรสัต์และการไดม้าซึงทรพัยส์นิแลว้ จะเหลอืเงนิทจีะนําไปใชต้ามวตัถุประสงคท์ีระบุไวเ้ป็นจํานวนไม่

เกนิ 6,605 ลา้นบาท 

1. ปัจจยัความเสียง 

การลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภริชัออฟฟิศมีความเสยีง ผูล้งทุน

ควรพจิารณาขอ้มูลทงัหมดทอียู่ในเอกสารฉบบันี รวมทงัปัจจยัความเสยีงดงัต่อไปนีอย่างรอบคอบก่อนทจีะตดัสนิใจ

ลงทุน นอกจากนี ยงัมีความเสยีงอนื ๆ ทีขณะนีผู้จดัการกองทรสัต์ยงัไม่อาจคาดการณ์ได้ ความเสยีงทใีนปัจจุบัน

ผูจ้ดัการกองทรสัต์เชือว่าไม่เป็นสาระสําคญั ซงึอาจมผีลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงนิ ผลการ

ดาํเนินงานและโอกาสของกองทรสัต ์

อนึง ข้อความในลกัษณะทีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement) ทีปรากฏในเอกสารฉบบันี เช่น 

การใชถ้้อยคําว่า "เชอืว่า" "คาดหมายว่า" "มีแผนจะ" "ตงัใจ" "ประมาณ" เป็นต้น หรอืการประมาณการทางการเงนิ 

โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกยีวกบัผลประกอบการ ธุรกจิ แผนการขยายธุรกจิ การเปลยีนแปลงของกฎหมายที

เกยีวขอ้งในการประกอบธุรกจิของกองทรสัต์ นโยบายของรฐัและอนื ๆ ซงึเป็นการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคต 

อนัเป็นความเห็นของผู้จดัการกองทรสัต์ในปัจจุบนันัน มิไดเ้ป็นการรบัรองผลประกอบการ หรอืเหตุการณ์ในอนาคต 

และผลทเีกดิขนึจรงิอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัจากการคาดการณ์หรอืคาดคะเน สําหรบัขอ้มูลทเีกยีวกับ

รฐับาลหรอืเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ ไดม้าจากขอ้มูลทมีกีารเปิดเผยหรอืคดัย่อจากแหล่งขอ้มูลของหน่วยงาน
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ภาครฐัและบุคคลภายนอก โดยทผีูจ้ดัการกองทรสัต์มไิดท้ําการตรวจสอบ หรอืรบัรองความถูกต้องของขอ้มูลดงักล่าว

แต่ประการใด 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดด้าํเนินการศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดของทรพัยส์นิทจีะเขา้ลงทุนครงัแรกโดยตรวจสอบขอ้มลูและให้

มกีารตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์เขา้ลงทุนครงัแรกโดยตรวจสอบขอ้มูลต่าง 

ๆ ทเีกยีวขอ้ง และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดศ้กึษารายงานของผูป้ระเมนิราคาของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนครงัแรก

อยา่งละเอยีดเพอืใหท้ราบถงึสถานะทแีทจ้รงิของอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนครงัแรก 

อยา่งไรกด็ ีรายงานของผู้ประเมนิราคาของทรพัยส์นิทีกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรกอาจมีขอ้บกพร่องหรอืไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ว่าทงัหมดหรอืเพยีงบางส่วน การตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าทรพัย์สนิทีจะเขา้

ลงทุนครงัแรกไม่มคีวามเสยีหายหรอืชํารุดบกพร่องอนัอาจทําใหก้องทรสัต์มคีา่ใช้จ่ายในการปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมใน

จาํนวนทสีงูกว่าจาํนวนทรีะบุในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี อนัเนืองมาจากความบกพรอ่งของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์

จะเขา้ลงทุนครงัแรกทตีรวจสอบไดย้ากหรอืไม่สามารถตรวจสอบได ้และทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรกอาจ

มลีกัษณะหรอืถูกนําไปใชป้ระโยชน์ในรปูแบบใดรปูแบบหนึงทเีป็นการขดัหรอืแยง้กบักฎหมายต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง โดย

การตรวจสอบขอ้มลูต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งไม่สามารถครอบคลมุถงึได ้ซงึอาจสง่ผลใหก้องทรสัตม์คีา่ใชจ่้ายหรอืความรบัผดิ

อนัเนืองมาจากเหตุการณ์ดงักลา่ว 

เนืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผูล้งทุนจงึไม่ควรคาดหวงั

ทจีะไดร้บัผลตอบแทนในระยะสนั นอกจากนี ราคาเสนอขายของหน่วยทรสัตก์บัมูลคา่ของหน่วยทรสัต์ในอนาคตอาจลด

ตําลงหรอืสูงขนึ ผู้ลงทุนอาจไม่ไดร้บัคนืต้นทุนในการลงทุน ดงันัน ผู้ประสงค์จะซือหน่วยทรสัต์จึงควรศกึษาข้อมูล 

ทีเกียวข้อง และปรกึษาผู้ประกอบวชิาชีพและขอคําปรกึษาเกียวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ก่อน

ตดัสนิใจลงทุนในหน่วยทรสัต ์

.   ความเสียงเกียวกบัการดาํเนินธรุกิจของกองทรสัต ์

. .  ความเสียงจากการทีกองทรสัต ์เป็นทรสัตที์อยู่ระหว่างการก่อตงั โดยยงัไมมี่ผลการดาํเนินงาน

ในอดีตทีนักลงทุนสามารถอ้างอิงในการพิจารณาตดัสินใจเข้าลงทุน 

กองทรสัต์เป็นทรสัต์ทอียู่ในระหว่างการก่อตงัเพอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ดงันัน กองทรสัต์

จงึยงัไม่มผีลการดาํเนินงานในอดตี แต่มเีพยีงขอ้มูลของผลการดาํเนินงานในอดตีของทรพัยส์นิทจีะเขา้ลงทุน

ครงัแรก เพอืให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสนิใจ ซึงอาจเป็นการยากสําหรบันักลงทุนทีจะประเมินผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต และไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่รายไดท้กีองทรสัต์จะไดร้บัหรอืค่าใชจ่้ายทจีะเกดิขนึจาก

ทรพัยส์นิทจีะเขา้ลงทุนครงัแรกจะสอดคลอ้งกบัขอ้มลูรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในอดตี หรอืประมาณการรายไดแ้ละ

ค่าใช้จ่ายทีแสดงในเอกสารแนบ  “รายงานและขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมติ สําหรบังวด  

เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ วนัท ี  มกราคม  ถงึ วนัท ี  ธนัวาคม ” ในแบบแสดงรายการขอ้มูล

ฉบบันี ดงันัน ผูก้่อตงัทรสัต์จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว้่า กองทรสัต์จะมผีลการดาํเนินงานหรอืสามารถจ่าย
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ประโยชน์ตอบแทนไดต้ามอตัราทรีะบุไวใ้นเอกสารแนบ  “รายงาน และ ขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์

สมมติ สําหรบังวด  เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ วนัที  มกราคม  ถึง วนัที  ธนัวาคม ” 

นอกจากนี ผู้ลงทุนไม่ควรอา้งองิขอ้มูลทางการเงนิและสถติใินการดาํเนินงานต่าง ๆ ทีปรากฏในแบบแสดง

รายการขอ้มลูฉบบันีแต่เพยีงอยา่งเดยีวเพอืประเมนิผลประกอบการของกองทรสัตใ์นอนาคต 

. .  ความเสียงจากการทีผลการดําเนินงานและผลประกอบการของกองทรัสต์ขึนอยู่ก ับ

ความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการจดัการและจดัหา

ผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นทีจะเข้าลงทนุครงัแรก 

การบรหิารจดัการกองทรสัต์ให้มีประสทิธภิาพและประสบความสําเรจ็ตามเป้าหมายย่อมต้องอาศยัความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นสาํคญั  

สาํหรบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์โดยภาพรวม ผู้จดัการกองทรสัตจ์ะเป็นผูก้ําหนดนโยบายและกลยทุธใ์น

การบรหิารจดัการกองทรสัต ์และในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทจีะเขา้ลงทุนครงัแรกใหเ้ป็นไปตามที

ระบุไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์ และเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการบรหิารจดัการธุรกจิตามปกตขิองกองทรสัต์และ

ควบคุมการดาํเนินธุรกจิเพอืจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์จะลงทุน ซงึการปฏบิตัหิน้าที

ของผูจ้ดัการกองทรสัต์จะอยูภ่ายใต้การกาํกบัดูแลของทรสัต ีอย่างไรกต็าม ผูถ้ือหน่วยทรสัต์อาจไม่มโีอกาส

หรอืส่วนร่วมในการประเมนิการตดัสนิใจของผูจ้ดัการกองทรสัต์เกียวกบักลยุทธ์ทีผู้จดัการกองทรสัต์นํามา

ปรบัใช้ หรอืการลงทุนของกองทรสัต์ ตลอดจนเงอืนไขในการลงทุนดงักล่าว การทีผู้จดัการกองทรสัต์ไม่

สามารถดาํเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามแผนทวีางไวอ้าจมผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน รวมทงัโอกาสทางธรุกจิของกองทรสัต์อย่างมนียัสาํคญั ความสามารถของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการวางแผนและดาํเนินงานตามกลยทุธ์การลงทุนของกองทรสัต์ใหป้ระสบความสาํเรจ็

นนัขนึอยูก่บัปัจจยัทไีม่แน่นอนหลายประการ รวมถงึความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนทเีหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การลงทุนของกองทรสัต์ รวมทงัการไดร้บัเงอืนไขทางการเงนิทดี ีดงันัน ผู้จดัการ

กองทรสัตจ์งึไม่สามารถรบัรองไดว้่าการดาํเนินงานตามกลยทุธ์การลงทุนของผูจ้ดัการกองทรสัต์ทเีกดิขนึจรงิ

จะเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ทวีางไว ้หรอืสามารถทาํไดภ้ายในเวลาและคา่ใชจ่้ายทเีหมาะสมหรอืไม่ 

สาํหรบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทจีะเขา้ลงทุนครงัแรก ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตงัใหภ้ริชัแมนเนจเม้นท์

เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เพอืทําหน้าทใีนการบรหิารจดัการทรพัย์สนิทีจะเข้าลงทุนครงัแรกภายใต้การ

กาํกบัดแูล นโยบาย และกลยทุธท์กีาํหนดโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามสญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ี

กองทรสัต์และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดเ้ขา้ทํากบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าที

รบัผดิชอบในดา้นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทีจะเขา้ลงทุนครงัแรก รวมถึงการจดัหาผลประโยชน์และการ

ประกอบธุรกจิของทรพัย์สนิดงักล่าวตามนโยบายทีได้รบัจากผู้จดัการกองทรสัต์ อาทิ การหาผู้เช่าพนืที

สาํนักงานรายใหม่หรอืการต่ออายสุญัญาเช่าพนืทแีละสญัญาบรกิารกบัผูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารปัจจบุนั การ

โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิการขาย การจดัการให้มีการบํารุงรกัษาหรอืพฒันาทรพัย์สนิทีจะเข้า
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ลงทุนครงัแรกใหอ้ยูใ่นสภาพทดีแีละเหมาะแก่การจดัหาผลประโยชน์ โดยการบํารงุรกัษาหรอืพฒันาทรพัยส์นิ

ดงักล่าวจะดําเนินการโดยค่าใช้จ่ายของกองทรสัต์ ทังนี หากผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ไม่สามารถจัดการ

ทรพัย์สนิทีจะเข้าลงทุนครงัแรกได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของผู้จ ัดการกองทรสัต์ หรือหากมีการ

เปลียนแปลงผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอืบุคลากรสาํคญัของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยไม่สามารถหา

บุคลากรทมีีความสามารถทัดเทียมกนัมาทดแทนได ้ย่อมอาจส่งผลกระทบทางลบต่อรายไดห้รอืค่าเช่าที

กองทรสัต์ควรจะไดร้บั ซงึอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะการเงนิ มูลค่าของทรพัยส์นิทจีะเขา้

ลงทุนครงัแรก และ/หรอื ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผู้ถอืหน่วยทรสัต์ ตลอดจนการ

ชาํระคนืหนีทถีงึกาํหนดชาํระของกองทรสัต์ 

. .  ความเสียงจากการทีผู้เช่าพืนทีในทรพัย์สินทีกองทรสัต์จะลงทุนไม่ให้ความยินยอมในการ

เปลียนคู่สญัญาผู้ให้เช่าพืนทีจากเจ้าของทรพัยสิ์นเดิมเป็นกองทรสัต ์

เพอืให้กองทรสัต์สามารถเข้าลงทุนในทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรก ผู้เช่าพนืทใีนทรพัย์สนิที

กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรกจะตอ้งยนิยอมเปลยีนตวัคู่สญัญาเช่าพนืทแีละสญัญาบรกิารจากผูใ้หเ้ช่าและผู้

ใหบ้รกิารเดมิเป็นกองทรสัต์ และจะต้องชาํระค่าเช่าพนืทแีละคา่บรกิารใหแ้ก่กองทรสัต์ในฐานะผูใ้หเ้ช่าและผู้

ใหบ้รกิารรายใหม่ หากผูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารปฏเิสธทจีะใหค้วามยนิยอมดงักล่าวและไม่ชาํระคา่เช่าพนืที

และคา่บรกิารใหแ้ก่กองทรสัต์ กองทรสัต์อาจมคีวามเสยีงทจีะไม่ไดร้บัคา่เช่าพนืทแีละคา่บรกิารอนัเป็นแหล่ง

รายไดห้ลกัของกองทรสัต์ซงึอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัต์ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ความสามารถในการจา่ยประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ 

อยา่งไรก็ด ีในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรกนี กองทรสัต์โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะดาํเนินการแจง้และอธบิายถงึรายละเอยีดทเีกยีวขอ้งกบักองทรสัตใ์หผู้เ้ช่าพนืทไีดท้ราบ เพอืประสานงานใน

การใหค้วามยนิยอมในการเปลยีนคู่สญัญาเช่าพนืทแีละสญัญาบรกิาร จากผูใ้ห้เช่าและผู้ใหบ้รกิารเดมิเป็น

กองทรสัต์โดยจะดาํเนินการโดยเรว็และใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถใหผู้เ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิาร

รบัทราบและยนิยอมเปลยีนคู่สญัญาเช่าพนืทแีละสญัญาบรกิารจากผูใ้ห้เช่าและให้บรกิารเดมิเป็นกองทรสัต์ 

และเนืองจากขอ้สญัญาอนื ๆ ทเีป็นสาระสาํคญัในสญัญาเช่าพนืทแีละสญัญาบรกิารกบัผูเ้ช่าและผู้รบับรกิาร

ไม่ไดเ้ปลยีนแปลงจากเดมิ จงึมีความเป็นไปไดน้้อยทีผู้เช่าและผู้รบับรกิารจะปฏิเสธทีจะให้ความยนิยอม

ดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีทผีู้เช่าพนืทแีละผู้รบับรกิารไม่ตกลงยนิยอมในการเปลยีนคู่สญัญาเช่าพนืทแีละ

สญัญาบรกิาร หรอืไม่สามารถดาํเนินการใหม้กีารเปลยีนคู่สญัญาเช่าพนืทแีละสญัญาบรกิารภายในระยะเวลา

ทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจะเขา้ลงทุนครงัแรกนี จะส่งผลใหก้องทรสัต์ไม่มีสทิธแิละหน้าทตีาม

สญัญาใด ๆ ซงึรวมถงึการจดัเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารกบัผูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารรายดงักล่าวไดโ้ดยตรง 

กองทรสัต์กบัภิรชับุรแีละเพนต้า  จงึไดท้ําขอ้ตกลงภายใตส้ญัญาเช่าพนืทโีครงการภริชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีร ์ว่าในกรณีดงักลา่ว ภริชับุรแีละเพนตา้  ในฐานะผูใ้หเ้ช่าและผูใ้หบ้รกิารรายเดมิจะยงัคงเป็น
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ผูใ้ห้เช่าและผู้ให้บรกิารสาํหรบัผู้เช่าพนืทแีละผู้รบับรกิารรายนันต่อไปจนกว่าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร

ระหว่างภริชับรุแีละเพนตา้  (แลว้แต่กรณ)ี กบัผูเ้ช่ารายดงักลา่วจะสนิสุดลง นอกจากนี ภริชับุรหีรอืเพนตา้ 

591 (แล้วแต่กรณี) จะต้องส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึงรวมถึงเงนิประกนัตามสญัญาจากผู้เช่าพืนทีและ

ผูร้บับรกิารอนัเป็นผลประโยชน์ทกีองทรสัต์ควรจะไดร้บัซงึภริชับุรแีละเพนต้า  ไดร้บัจากผูเ้ช่าพนืทแีละ

ผูร้บับรกิาร ใหแ้ก่กองทรสัต์ภายในเจ็ด (7) วนัทําการนับแต่วนัทีไดร้บัผลประโยชน์ดงักล่าว (โปรดพจิารณา

รายละเอยีดเพมิเตมิในส่วนท ี  ขอ้ .  “สรุปสาระสาํคญัของสญัญา โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอ

เทยีร”์) 

. .  ความเสียงจากการทีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาทีเกียวข้องกบัการลงทนุ การบริหาร หรือการ

จดัหาผลประโยชน์ในทรพัยสิ์นทีจะเข้าลงทนุครงัแรก 

ในการลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิทจีะเขา้ลงทุนครงัแรก กองทรสัต์จะเขา้ทําสญัญาเช่าพนืที

ระยะยาว (พนืทสีว่นสาํนักงาน พนืทสีว่นกลางสว่นสาํนักงาน พนืทจีอดรถสว่นสาํนกังาน พนืทสีาํหรบัวางงาน

ระบบสาธารณูปโภคทีเกียวเนือง) สญัญาซือขายสงัหาริมทรพัย์ สญัญาบรกิารพืนทีส่วนกลาง สญัญา

ใหบ้รกิารพนืทจีอดรถ สญัญาตกลงกระทาํการ สญัญาบรกิารสาธารณูปโภคเพอืการลงทุนในทรพัยส์นิทจีะเขา้

ลงทุนครงัแรก และ/หรอื สญัญาต่าง ๆ ทเีกยีวเนืองกบัการลงทุนและการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทจีะเขา้ลงทุน

ครงัแรก เพอืการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิทีจะเขา้ลงทุนครงัแรก และการดําเนินการใด ๆ เพอืให้

คูส่ญัญาปฏบิตัติามขอ้กาํหนดในสญัญา 

อย่างไรก็ด ีแม้ว่าในสญัญาจะไดร้ะบุขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้งไวก้ต็าม คู่สญัญาอาจไม่ปฏิบตัหิรอืปฏิบตัิผดิคํา

รบัรอง ขอ้กาํหนด หรอืเงอืนไขของสญัญา หรอืเกดิเหตุการณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุแห่งการเลกิหรอืผดิสญัญา ซงึ

ในกรณีเช่นว่านี แมก้องทรสัต์จะมสีทิธทิจีะบอกเลกิสญัญา เรยีกค่าเสยีหาย ค่าขาดประโยชน์ ตลอดจนเรยีก

คา่เช่าและคา่บรกิารทกีองทรสัตช์าํระราคาไปแลว้กต็าม แต่กองทรสัต์อาจไม่สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามสทิธิ

ของกองทรสัต์ตามข้อกําหนดหรอืเงือนไขในสญัญา หรอืคู่สญัญาอาจปฏิเสธไม่ชําระค่าเสียหายตามที

กองทรสัต์เรยีกรอ้ง ดงันนั กองทรสัตจ์งึอาจตอ้งนําเรอืงดงักลา่วเขา้สู่กระบวนการยตุิธรรมโดยการฟ้องรอ้งต่อ

ศาลทเีกยีวขอ้ง ซงึผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถคาดคะเนระยะเวลาทแีน่ชดัสาํหรบัการดาํเนินการดงักลา่วได ้

รวมถงึผลกระทบต่าง ๆ และจาํนวนเงนิทีกองทรสัตจ์ะไดร้บัชดเชยเยยีวยาจากความเสยีหายต่าง ๆ ดงักล่าว 

นอกจากนี ผลแห่งคดขีนึอยู่กบัดุลพนิิจของศาลทเีกยีวขอ้ง และถงึแม้ศาลจะมคีาํพพิากษาใหก้องทรสัต์ชนะ

คด ีกองทรสัต์อาจไม่สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคาํพพิากษาของศาลได ้ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จงึมคีวามเสยีงทจีะ

ไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามจาํนวนหรอืภายในระยะเวลาทคีาดการณ์ไว ้
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. .  ความเสียงจากการทีผู้เช่าพืนทีและผู้รบับริการผิดนัดชําระค่าเช่าและ/หรือค่าบริการ และ/หรือ

ยอมเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการก่อนกาํหนด ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสถานะทาง

การเงินและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์  

ค่าเช่าพนืทแีละค่าบรกิารทกีองทรสัต์จะไดร้บัจากผูเ้ช่าตามสญัญาเช่าพนืทแีละสญัญาบริการจดัเป็นแหล่ง

รายไดห้ลกัของกองทรสัต์ กองทรสัต์จงึอาจมคีวามเสยีงในกรณีทผีูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารผดินัดชําระคา่เช่า

และ/หรอืคา่บรกิาร และ/หรอืยอมเลกิสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารก่อนกําหนด โดยเฉพาะอยา่งยงิความเสยีง

ในกรณีทีผู้เช่าพนืทแีละผู้รบับรกิารขนาดเล็กขอยกเลกิสญัญาเช่าก่อนกําหนดระยะเวลาพรอ้มกนัจํานวน

หลายราย หรอืในกรณีทผีูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารขนาดใหญ่ขอยกเลกิสญัญาเช่าก่อนกําหนดระยะเวลา และ

หากกองทรสัต์ไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่มาเพอืทดแทนพนืทวี่างเหล่านีได ้กรณีดงักล่าวยอ่มสง่ผลกระทบ

โดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัต ์รวมถงึความสามารถในการจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์  

ทงันี เพอืเป็นการลดความเสยีงทอีาจจะเกดิขนึจากการผดินัดชาํระคา่เช่าและ/หรอืคา่บรกิาร และ/หรอืยกเลกิ

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารกอ่นกาํหนด ทผี่านมาผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการไดใ้หค้วามสาํคญัเป็น

อยา่งมากกบัการคดักรองผูเ้ช่าทมีศีกัยภาพในการดาํเนินธุรกจิ ทงัเรอืงความมนัคงทางดา้นการเงนิ มปีระวตัิ

ทน่ีาเชอืถอื และไดร้บัการยอมรบั อกีทงัยงัใหค้วามสาํคญักบัการคดัเลอืกกลุ่มผูเ้ช่า (Tenant Mix) ทมีคีวาม

หลากหลาย เพอืให้ผูเ้ช่าโดยรวมมกีารกระจายตวัทีเหมาะสม ทงัในดา้นของประเภทธุรกจิหรอืบรกิาร และ

ขนาดของพนืทเีช่า โดยผูเ้ช่าอาคารสาํนักงานรายใหญ่ทเีช่าพนืทมีากกว่า ,  ตารางเมตรขนึไป ณ วนัท ี

30 กนัยายน พ.ศ.  มีจํานวนทงัหมด  สญัญา รวมเป็นพนืทเีช่า ,  ตารางเมตร หรอืเทยีบเท่า

อตัราสว่นรอ้ยละ .  ของพนืทใีหเ้ช่ารวมทงัหมด นอกจากนี ผูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารทุกรายททีําสญัญา

เช่าพนืทแีละสญัญาบรกิารกบักองทรสัต์จะต้องวางเงนิประกนัการเช่าพนืทแีละการบรกิารตลอดอายุสญัญา

เช่าพนืทแีละสญัญาบรกิาร ในอตัราเทยีบเท่าค่าเช่าและค่าบรกิารสําหรบัระยะเวลาการเช่าและการบรกิาร

ประมาณ  เดอืน ซงึหากมกีรณีทผีูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารผดินัดชําระค่าเช่าและ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรอื

ยกเลกิสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารก่อนกาํหนด กองทรสัต์สามารถรบิเงนิประกนัดงักลา่วได ้เพอืใชช้ําระแทน

เงนิทผีูเ้ช่าและผูร้บับรกิารคา้งชําระ รวมถงึเพอืชดเชยความเสยีหายทีเกดิขนึเนืองจากการผดิขอ้ตกลงของผู้

เช่าและผู้รบับรกิารด้วย ซึงจะเป็นการลดความเสยีงและผลกระทบต่อรายได้ของกองทรสัต์ในระหว่างที

กองทรสัตด์าํเนินการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่ ซงึโดยทวัไปจะใชร้ะยะเวลาประมาณ  -  เดอืน  

. .  ความเสียงทีเกียวข้องกบัการต่อสญัญา และ/หรือการหาผู้เช่าและผู้บริการเมืออายุสญัญาเช่า

พืนทีและสญัญาบริการครบกาํหนดอายุสญัญาในเวลาใกล้เคียงกนั และ/หรือการต่ออายุสญัญาหรือ

เข้าทาํสญัญาเช่าพืนทีและสญัญาบริการใหม่ภายใต้เงือนไขทีกองทรสัต์ได้รบัประโยชน์น้อยลงกว่าที

เคยได้รบั 

ทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนอาจประสบเหตุการณ์ทสีญัญาเช่าพนืทจีํานวนมากจะครบกําหนดอายุใน

ช่วงเวลาเดยีวกนั หากผู้เช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารทงัหมดหรอืบางส่วนไม่ต่ออายุสญัญาเช่าพนืทแีละสญัญา



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

บรกิาร ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ซึงอาจนําไปสู่การมีอตัราพนืทีว่างสูงขนึอย่างมีนัยสําคญั และส่งผลให้

รายไดจ้ากคา่เช่าและคา่บรกิารของกองทรสัต์ลดตําลง ทงันี จากขอ้มูลพนืทเีช่าของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะ

เขา้ลงทุนทปีรากฏผู้เช่า ณ วนัที  กนัยายน พ.ศ.  อตัราการครบกําหนดของสญัญาเช่าและสญัญา

บรกิาร ของผูเ้ชา่และผูร้บับรกิารอาคารสาํนักงานในโครงการ มดีงันี 

ปีทีครบกาํหนดอายุ

สญัญาเช่า (พ.ศ.) 

พืนทีเช่าภายใต้สญัญาเช่าทีจะ

ครบกาํหนดอายสุญัญาเช่าใน

แต่ละปี1  

(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืนทีเช่าทีจะครบ

กาํหนดอายสุญัญาเช่าใน 

แต่ละปีเทียบกบัพืนทีให้เช่า

รวมทงัหมด1 

(ร้อยละ) 

2560 3,400 6.84 

2561 18,190 36.58 

2562 22,541 45.32 

2563 4,953 9.96 

พนืทว่ีาง 648 1.30 

รวม 49,732 100.00 

หมายเหต ุ: 1 พนืทเีช่าของทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร รวมถึงหนังสอืแสดงเจตนารมณ์ในการเช่า

และการบรกิาร ณ วนัท ี  กนัยายน พ.ศ.   

นอกจากนี กรณีอาจเกดิเหตุการณ์ทกีองทรสัต์ต้องยนิยอมใหม้กีารต่ออายสุญัญาหรอืเขา้ทําสญัญาเช่าพนืที

และสญัญาบรกิารภายใต้เงอืนไขทกีองทรสัต์ไดร้บัประโยชน์น้อยลงกว่าทเีคยไดร้บัตามสญัญาเช่าพนืทแีละ

สญัญาบรกิารทมีีอยู่ในปัจจุบนั โดยอาจเนืองมาจากอุปสงคก์ารเช่าพนืทอีาคารสาํนักงานทลีดตําลง อุปทาน

พนืทเีช่าอาคารสาํนักงานทเีพมิมากขนึอยา่งมนีัยสาํคญั หรอืภาวะทางเศรษฐกจิอนื ๆ ทอีาจสง่ผลกระทบต่อ

ความสามารถในการชําระค่าเช่าหรอืค่าบรกิารของผู้เช่าพนืทรีายย่อยซงึกองทรสัต์ไม่อาจควบคุมได ้หาก

อตัราคา่เช่าพนืทแีละอตัราคา่บรกิารใหม่เมอืมกีารต่ออาย ุหรอืเมอืมกีารเขา้ทําสญัญาใหม่ตํากว่าอตัราทคีาด

ว่าจะได้รบัอย่างมีนัยสําคญัแล้ว ย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของ

กองทรสัตไ์ดเ้ช่นเดยีวกนั 

ทงันี การทีทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรกมทีําเลทตีงัอยู่ในเขตศูนยก์ลางธุรกจิ (CBD) และ

การคา้ของกรงุเทพมหานคร มกีารคมนาคมทสีะดวกโดยตวัอาคารเชอืมต่อกบัรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) สถานี
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พรอ้มพงษ์โดยตรง และมสีภาพแวดลอ้มโดยรอบของโครงการ เช่น ศูนยก์ารคา้ชนันํา และสวนสาธารณะ ที

สามารถตอบสนองความต้องการของบรษิัทยุคใหม่และวถิชีวีติของคนเมอืงไดอ้ย่างด ีจงึเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบที

สาํคญัของโครงการในการจูงใจใหผู้เ้ช่าและผูร้บับรกิารรายปัจจุบนัต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร อกีทัง 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะใหค้วามสําคญัในการดแูลบํารงุรกัษาสภาพของอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็นอาคารสาํนักงาน

เกรด A อยา่งต่อเนือง เพอืใหผู้เ้ชา่และผูร้บับรกิารเกดิความมนัใจและพงึพอใจในคณุภาพของพนืทแีละบรกิาร 

และตดัสนิใจทีจะเช่าพนืทกีบัโครงการอย่างต่อเนืองในระยะยาว นอกจากนี การทผีูเ้ช่าและผูร้บับรกิารของ

โครงการมีการลงทุนตกแต่งพืนทีเช่าสํานักงานในมูลค่าสูงถือเป็นปัจจยัส่งเสรมิให้ผู้เช่าและผู้รบับรกิาร

พจิารณาต่อสญัญาเมอืหมดอายสุญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร เนืองจากหากผูเ้ช่าตดัสนิใจไม่ต่ออายสุญัญาเช่า

พนืทแีละสญัญาบรกิาร ผูเ้ช่าจะมตีน้ทุนสว่นเพมิในการตกแต่งพนืทเีช่าสาํนักงานใหม่และขาดความต่อเนือง

ในการดาํเนินธรุกจิ  

อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ช่าและผูร้บับรกิารตดัสนิใจไม่ต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารในคราวถดัไป ผูเ้ช่า

และผู้รบับรกิารจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าโดยแจ้งให้กองทรสัต์ในฐานะผู้ใหเ้ช่าและผู้ให้บรกิารทราบ โดย

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีนโยบายในการสาํรวจความประสงคใ์นการต่ออายสุญัญาของผูเ้ช่าเป็นระยะเวลา

ประมาณ  เดอืน ก่อนการสนิสุดสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร ซึงจะทําให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัยม์รีะยะเวลาเพยีงพอสาํหรบัการจดัหาและเขา้ทาํสญัญาเช่าพนืทแีละสญัญาบรกิารกบัผูเ้ชา่ราย

ใหม ่ซงึโดยทวัไปจะใชร้ะยะเวลาประมาณ  -  เดอืน   

. .  ความเสียงเกียวกบัคู่แข่งทางการค้าในการดาํเนินธรุกิจของกองทรสัต์ 

หลงัจากทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิโครงการแลว้ กองทรสัต์อาจเผชญิความเสยีงอุปทานของตลาดที

เพมิขนึเนืองจากจากการแขง่ขนัทสีงูขนึในธรุกจิใหเ้ช่าพนืทอีาคารสาํนักงานในอนาคต ทงัจากการเพมิขนึของ

จํานวนผูป้ระกอบการในตลาด และการเพมิขนึของอาคารสํานักงานให้เช่าแห่งใหม่นอกเหนือจากทมีีอยู่ใน

ปัจจุบนั ซงึการเพมิขนึของอุปทานดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบใหผู้เ้ช่าพนืทยีา้ยพนืทสีาํนักงานไปอยูใ่นอาคาร

สาํนักงานแห่งใหม่ อนัจะสง่ผลต่ออตัราการเช่าพนืท ีการต่อรองอตัราค่าเช่าพนืท ีและผลการดาํเนินงานของ

กองทรสัตไ์ด ้

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลทางการตลาดของอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานครจากรายงานศกึษาตลาด

อาคารสํานักงานของซีบีอาร์อี ณ สินปี พ.ศ.  อาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานครมีพืนทีรวม 

8,555,  ตารางเมตร เพมิขนึรอ้ยละ .  จากปีก่อนหน้า โดยในปี พ.ศ.  พนืทอีาคารสาํนักงานทเีปิด

ใหเ้ช่าใหม่มทีงัสนิ ,  ตารางเมตร และมพีนืทอีาคารสาํนักงานอกีประมาณ 600,  ตารางเมตร ทอียู่

ระหว่างการก่อสรา้งและคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในระหว่างปี พ.ศ.  – 2562 ในขณะทกีารเพมิขนึของความ

ตอ้งการใชพ้นืทอีาคารสาํนักงาน (อุปสงค)์ ในกรุงเทพมหานคร ยงัคงมมีากกวา่การเพมิขนึของพนืทอีาคาร

สาํนักงานทีสรา้งเสรจ็ (อุปทาน) ทําใหอ้ตัราพนืทว่ีางลดลงอย่างต่อเนือง โดยในปี พ.ศ.  ตลาดอาคาร
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สาํนักงานในกรุงเทพมหานครมอีตัราพนืทวีา่งตํากว่ารอ้ยละ  เป็นครงัแรกในรอบ  ปี และลดลงมาอยู่ที

ระดบัเพยีงรอ้ยละ .  ณ สนิปี พ.ศ.  

นอกจากนี ด้วยทําเลทีตังของโครงการทีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนครังแรกซีงตังอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจของ

กรุงเทพมหานครอยา่งแทจ้รงิ สภาพแวดลอ้มทโีดดเดน่ของโครงการ และตวัอาคารเชอืมต่อโดยตรงกบัระบบ

ขนสง่สาธารณะรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) สถานีพรอ้มพงษ์ ประกอบกบัการทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิาร

อสังหารมิทรัพย์มีการกําหนดแผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาดและการบํารุงรกัษาสภาพทรพัย์สนิที

เหมาะสมเพอืสรา้งความสามารถในการแข่งขนัทยีงัยนืของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะลงทุน และเพอืดงึดดูผูเ้ช่า

และผู้รบับรกิารประเภทต่าง ๆ ทงักลุ่มผู้เช่าในประเทศและต่างประเทศให้มาเช่าพนืทีและรบับริการจาก

ทรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะลงทุนอยา่งต่อเนือง ทําใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ชอืวา่ทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะลงทุนมขีอ้

ไดเ้ปรยีบ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนัทโีดดเด่นเมอืเปรยีบเทยีบกบัอาคารสาํนักงานอนื 

. .  ความเสียงจากการทีกองทรสัตอ์าจมค่ีาใช้จ่ายเกียวกบัอสงัหาริมทรพัยเ์พิมขนึ 

ความสามารถของกองทรสัต์ในการจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบทางลบ

หากคา่ใชจ้า่ยเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พมิขนึโดยรายไดไ้มเ่พมิขนึตาม 

ปัจจยัทอีาจสง่ผลใหค้า่ใชจ่้ายเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พมิสงูขนึ ไดแ้ก ่

 การเพมิขนึของคา่บรกิารสาํหรบัผูร้บัจา้งชว่ง 

 การเพมิขนึของเบยีประกนัภยั  

 การเพมิขนึของคา่ใชจ้า่ยในการบาํรงุรกัษา 

 คา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ทไีม่ใช่คา่ใชจ่้ายสาํหรบัการดาํเนินงานปกต ิหรอืคา่ใชจ่้ายฉุกเฉินต่าง ๆ 

 ความเสยีหายหรอืความชาํรุดบกพร่องของอสงัหารมิทรพัยซ์งึตอ้งมกีารแกไ้ข 

 การเพมิขนึของภาษรีวมทงัคา่ธรรมเนียมอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการเชา่อสงัหารมิทรพัยต์ามกฎหมาย และ 

 การเปลยีนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทงันโยบายของรฐับาลซงึจะเพมิค่าใชจ้่ายในการ

ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบายทเีปลยีนแปลงทเีกยีวกบัอสงัหารมิทรพัย ์

. .  ความเสียงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึน  

หลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์สาํหรบัการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงั

แรกนีแล้วเสรจ็ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตงัให้ภริชัแมนเนจเม้นท์เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พอืบรหิาร
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จดัการทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรกนี แต่เนืองจากภริชัแมนเนจเม้นท์ยงัทําหน้าทผีูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ใหแ้กอ่าคารสาํนักงานอนื รวมถงึโครงการในอนาคต อนัไดแ้ก ่ 

1. โครงการสมัชชาวาณิช  (United Business Centre II – UBC II) ตงัอยู่ในบริเวณพืนทีสุขุมวิท โดย

โครงการอยู่ภายใต้สิทธิการเช่าระยะยาวของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไพร์มออฟฟิศ 

(POPF) 

2. โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ตงัอยูใ่นบรเิวณพนืทสีขุมุวทิ-บางนาตราด  

3. โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทร ตงัอยูใ่นบรเิวณพนืทสีาทร-สลีม (อยูใ่นระหว่างการก่อสรา้ง) 

4. โครงการซมัเมอร ์ลาซาล (Summer Lasalle) ตงัอยูใ่นบรเิวณพนืทสีุขุมวทิ-บางนาตราด (อยูใ่นระหว่าง

การพฒันาแผนงานโครงการ) 

ดงันัน การจดัหาผลประโยชน์และการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์งึ

อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซงึอาจสง่ผลกระทบต่ออตัราการเช่าพนืททีรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะ

เขา้ลงทุน และสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน รายได ้และกาํไรทเีกดิจากทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุน

ได ้กล่าวคอืในกรณีทีมีผู้ประสงค์ทจีะเช่าพนืทอีาคารสาํนักงานรายใหม่ และอาคารสาํนักงานมากกว่าหนึง

โครงการทผีูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ําหน้าทบีรหิารให ้(รวมถงึทรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนครงัแรก) ยงั

มผีูเ้ช่าไม่ครบ และยงัสามารถนําพนืทอีอกใหเ้ช่าได ้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์อาจนําเสนออาคารสาํนักงานอนื

ทีมิใช่ทรพัย์สินทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนครงัแรกให้แก่ผู้ประสงค์ทีจะเช่าพืนทีอาคารสํานักงานรายใหม่

พจิารณา ทําให้ผู้ประสงค์ทจีะเช่าพนืทดีงักล่าวอาจตัดสนิใจเช่าพนืทีอาคารทีมิใช่พนืทอีาคารสาํนักงานที

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนครงัแรกได ้

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรสัต์เหน็ว่าโอกาสทีจะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นันมคี่อนขา้งตําเนือง

ดว้ยเหตุผลหลายประการ กล่าวคอื สําหรบัโครงการสมัชชาวาณิช  แม้ว่าโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอ็มควอเทียร์ และโครงการสมัชชาวาณิช  จะตงัอยู่บนทําเลใกล้เคยีงกนั แต่โครงการสํานักงานทงัสอง

โครงการดงักล่าวมตีําแหน่งทางการตลาด (Positioning) ทแีตกต่างกนั ทงัในแง่ของระดบัทางการตลาดและ

อตัราคา่เช่าและคา่บรกิาร กล่าวคอื โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์เป็นอาคารสาํนักงานเกรด A 

ในขณะทโีครงการสมชัชาวาณิช  เป็นอาคารสํานักงานเกรด B ซงึจะมีความแตกต่างกนัในองคป์ระกอบที

สาํคญัตามนิยามอาคารสาํนกังานเกรด A ของซบีอีารอ์ ี(CBRE)  อาทเิช่น  

 ผงัอาคารไม่มเีสาอาคารหรอืสงิกดีขวางตงัอยูต่รงกลางซงึทาํใหจ้ดัแบ่งเป็นหน่วยยอ่ยไดง้า่ย 

 เพดานในพนืทเีช่าควรสงูอยา่งน้อย .  เมตร 

 พนืทสีว่นกลางของอาคารโดยเฉพาะทางเขา้หลกัของอาคารและลอ็บบคีวรมกีารออกแบบทสีวยงาม

ใชว้สัดอุปุกรณ์ทมีคีณุภาพสงู และมกีารตกแต่งทสีวยงาม 
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 มกีารควบคมุการเขา้-ออกของอาคารและลฟิทใ์นแต่ละชนั 

ซงึในการเจรจาเช่าพนืทรีะหว่างผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกลุ่มลูกคา้ โดยทวัไปกลุ่มลูกคา้จะมีการระบุ

ลกัษณะพนืทเีช่าและช่วงอตัราค่าเช่าทตีอ้งการกบัทางผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นเบอืงตน้ โดยเฉพาะอยา่งยงิ

บรษิทัไทยและบรษิทัต่างชาติทีมีชอืเสยีง จะมีเกณฑ์ในการคดัเลือกพนืทสีํานักงานทชีดัเจน จากนัน ทาง

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะนําเสนอพนืทเีช่าของอาคารสาํนักงานทุกอาคารภายใตก้ารบรหิารทมีลีกัษณะตรง

กบัความต้องการดงักล่าว จึงช่วยลดโอกาสการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เนืองด้วยกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายของอาคารทงัสองมีลกัษณะแตกต่างกนัตามรูปแบบทางการตลาด และอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร

ของแต่ละโครงการ 

สาํหรบัโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซึงเป็นอาคารสํานักงานเกรด A ในบรเิวณย่านสุขุมวทิบางนา

ตราดซงึไม่ใช่เขตศนูยก์ลางธุรกจิ (Non-CBD) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าโครงการดงักล่าวจะ

มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าทีแตกต่างกัน เนืองจากโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทคตังอยู่ในทําเลทีไม่ใช่เขต

ศนูยก์ลางธรุกจิ (Non-CBD) โดยอยูใ่นทําเลใกลเ้คยีงกบัสนามบนิสวุรรณภูม ิและเชอืมต่อกบัถนนสายสาํคญั

ไปสูภ่าคตะวนัออกซงึเป็นทตีงัของท่าเรอืนําลกึหลกัทใีชใ้นการขนส่งสนิคา้ระหวา่งประเทศ กลุ่มลูกคา้สาํหรบั

อาคารสาํนกังานในบรเิวณยา่นสขุมุวทิ-บางนาตราดส่วนใหญ่จงึเป็นกลุ่มลกูคา้ทมีธุีรกจิหลกัอยูใ่นยา่นสขุุมวทิ

บางนาตราด อาทเิช่น กลุ่มธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นทําเลสขุมุวทิ-แบรงิ และ/หรอืกลุ่มลูกคา้ทตีอ้งการ

พนืทสีาํนักงานทอียูไ่ม่ไกลจากศูนยก์ระจายสนิคา้ คลงัสนิคา้ ศูนยก์ารแสดงสนิคา้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เพอืความสะดวกในการเดนิทางสญัจรและการตดิต่อสอืสาร จงึแตกต่างกบักลุ่มลกูค้าของโครงการภริชัทาว

เวอร์ แอท เอม็ควอเทียร ์ซึงมทีีตงัอยู่ใจกลางเขตศูนย์กลางธุรกจิ (CBD) เนืองจากโครงการภริชัทาวเวอร ์

แอท เอ็มควอเทียร์ มีกลุ่มลูกค้าอยู่ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึงรวมถึงกลุ่มธุรกจิสนิค้า

อุปโภคบรโิภค E-commerce และเภสชักรรม เป็นต้น จงึอาจพจิารณาไดว้่าทงัสองโครงการไม่ไดป้ระกอบ

ธรุกจิแขง่กนัทงัในแงข่องทาํเลทตีงัและกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย  

สําหรบัโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท สาทร ซึงปัจจุบันยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผู้จัดการกองทรสัต์ได้

พจิารณาแล้วเห็นว่าโครงการดงักล่าวไดร้บัการออกแบบแตกต่างจากอาคารสํานักงานทัวไป โดยเป็นตึก

อาคารสํานักงานขนาดย่อมประเภท Low-rise สูงไม่เกนิสชีนั ดดัแปลงจากอาคารเก่า จงึมีลกัษณะเฉพาะ 

ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้การจดัเกรดอาคารสาํนักงานโดยทวัไป ทงันีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของโครงการภริชัทาวเวอร ์

แอท สาทรจะเป็นกลุ่มผู้เช่ารายเล็กถึงกลางทีต้องการคุณสมบัติพืนทีอาคารสํานักงานทีแตกต่างจาก

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์เนืองจากโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทรมงีานระบบอาคารทมีี

ประสทิธภิาพในการใช้งานน้อยกว่าอาคารพนืทสีาํนักงานเกรด A โดยทวัไป เช่น ไม่มรีะบบควบคุมการเขา้

ออกระหว่างชนัโดยลฟิต์ ทําใหไ้ม่ตอบสนองต่อผูเ้ช่าอาคารทีเป็นกลุ่มลูกคา้บรษิทัขนาดใหญ่ เป็นต้น การที

อาคารมคีุณสมบตัทิแีตกต่างกนั ยงัส่งผลใหม้อีตัราค่าเช่าและคา่บรกิารทแีตกต่างกนั จงึทาํใหโ้อกาสทอีาจจะ
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เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร์ และโครงการภริชัทาว

เวอร ์แอท สาทร เป็นไปไดน้้อย  

สาํหรบัโครงการซมัเมอร์ ลาซาล (Summer Lasalle) ซงึปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการพฒันาแผนงานโครงการ 

เป็นโครงการในรูปแบบ Mixed-Used ประกอบดว้ย อาคารสํานักงานขนาดย่อมประเภท Low-rise ซงึเป็น

อาคารลกัษณะเฉพาะ ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้การจดัเกรดอาคารสํานักงานโดยทัวไป และมพีนืทีร้านค้า รวมทงั

โรงแรม โดยตงัอยู่ในทาํเลบางนา ซงึไม่ใช่เขตศนูยก์ลางธุรกจิ (Non-CBD) ทงันี ดว้ยรปูแบบอาคารและทาํเล

ทตีงัทมีีความแตกต่างกนัดงักล่าว ทางผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดพ้จิารณาแล้วเห็นว่าโอกาสทีอาจจะเกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ และโครงการซมัเมอร ์ลาซาล 

(Summer Lasalle) จงึเป็นไปไดน้้อย  

อยา่งไรกต็าม หากในอนาคตมทีรพัยส์นิจาํพวกอาคารสาํนักงานทอียูภ่ายใตก้ารบรหิารจดัการในตาํแหน่งทาง

การตลาด ทําเลทีตงั และเกรดทใีกล้เคยีงกบัทรพัยส์นิทีกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรกนี และอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ขนึกบักองทรสัต์ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะทําการยนืขอ้เสนอการใหเ้ช่าของ

ทงัทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนครงัแรกและทรพัย์สนิทีกองทรสัต์ไม่ได้ลงทุนดงักล่าวให้แก่ผู้เช่าได้

พิจารณาตัดสนิใจอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เปิดเผยชือของเจ้าของกรรมสิทธิ/และหรือสทิธิการเช่าของ

ทรพัยส์นิทใีหเ้ชา่ เพอืป้องกนัมใิหเ้กดิความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ในอนาคต 

นอกจากนี ภริชัแมนเนจเม้นท์ ซงึทําหน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์จะมีการแบ่งส่วนงานและบุคลากร

ประจําเฉพาะอาคาร โดยแบ่งออกได้เป็น  ฝ่ายหลกั คือ ( ) ฝ่ายขายและบรกิารลูกค้า ( ) ฝ่ายบรกิาร

สาํนักงาน และ ( ) ฝ่ายช่าง (ประเภทซ่อมแซมทวัไปและประเภทซ่อมแซมทีตอ้งใช้ความชาํนาญ) ทงันีจะมี

เพยีงฝ่ายช่างมคีวามชํานาญเฉพาะทางทจีะใช้รว่มกนัระหวา่งอาคารภริชั ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์และ

อาคารอนืๆ ทบีรหิารงานโดยภริชัแมนเนจเมน้ท ์ 

. .  ความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการกู้ยืม 

เนืองจากกองทรสัต์มีความประสงค์จะกูย้มืเงนิระยะยาวจํานวนรวมทงัสนิไม่เกนิ ,  ลา้นบาท คดิเป็น

สดัส่วนประมาณรอ้ยละ  ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมสงูสดุทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรก เพอืใชเ้ป็นแหล่ง

เงนิทุนส่วนหนึงในการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรก และวงเงนิกูร้ะยะสนัจํานวนไม่เกนิ  ล้าน

บาท เพอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต์ กองทรสัต์จงึอาจมคีวามเสยีงซงึเกดิจากการกูย้มืเงนิดงักลา่ว

ไดเ้นืองจากอตัราดอกเบยีในสว่นทเีป็นอตัราดอกเบยีลอยตวัอาจมกีารเปลยีนแปลงในระหวา่งอายสุญัญาเงนิกู้

ซงึอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์และความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ นอกจากนื ในกรณีทกีองทรสัต์ไม่สามารถชําระดอกเบยีและ/หรอืเงนิ

ต้นตามทกีําหนดในสญัญากูย้มืเงนิหรอืเกิดเหตุผดิสญัญาอนื ๆ ภายใต้สญัญากูย้มืเงนิ ผูใ้หกู้อ้าจเลอืกทจีะ

ดาํเนินการทางกฎหมายกบักองทรสัต์อนัเนืองมาจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญากูย้มืเงนิ หรอืใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง
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ตามสญัญาอนัเนืองมาจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญากูย้มืเงนิ เชน่ กาํหนดใหจ้าํนวนใดจํานวนหนึงหรอืทงัหมด

ภายใต้เอกสารทางการเงนิใด ๆ ถงึกําหนดชําระโดยพลนั หรอืใชส้ทิธใินการบงัคบัตามสญัญาหลกัประกนั

สว่นใดสว่นหนึงหรอืทงัหมด รวมถงึการบงัคบัจํานองในทรพัยส์นิของกองทรสัต์ทนํีาไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้

(ถา้ม)ี อยา่งไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็วา่ความเสยีงจากการทกีองทรสัต์ไม่สามารถชาํระดอกเบยีตามที

กําหนดในสญัญาเงินกู้ได้นันอยู่ในระดบัตํา เนืองจากอสงัหาริมทรพัย์ทีกองทรสัต์จะเข้าไปลงทุนนันมี

ความสามารถทจีะสรา้งรายไดใ้ห้กบักองทรสัต์อย่างต่อเนือง ประกอบกบักองทรสัต์มอีตัราส่วนการกูย้มืต่อ

สนิทรพัยร์วมอยูใ่นระดบัทตีาํ 

ทงันี เงนิกู้ยมืระยะยาวจาํนวนทงัสนิไม่เกนิ ,  ลา้นบาทดงักล่าว มกีาํหนดชําระคนืเงนิตน้ทงัจํานวนเมอื

ครบกําหนดอายุสัญญาเงินกู้ในปีที  ซึงหากนับจากวนัทีกองทรสัต์คาดว่าจะเข้าลงทุนในทรพัย์สินที

กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรก โดยการชาํระเงนิตน้คาดว่าจะครบกาํหนดประมาณตน้ปี พ.ศ. 2566 ประกอบ

กบัการทกีองทรสัตไ์ม่มนีโยบายในการกนัสาํรองเงนิสาํหรบัการชาํระคนืเงนิกู ้และหากกองทรสัตต์้องชาํระเงนิ

ต้นทงัจํานวนดงักล่าว อาจมผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทรสัต์รวมถงึความสามารถของกองทรสัต์ใน

การจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย โดยเมอืครบกาํหนดชาํระเงนิกู ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณา

ทางเลอืกในการระดมทุนดว้ยวธิตี่างๆ เช่น การเสนอขายหน่วยทรสัต์เพมิเตมิ การเสนอขายหุน้กู ้การกู้ยมื

จากธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั และ/หรอืนิตบุิคคลประเภท

อนืทสีามารถใหส้นิเชอืแก่กองทรสัต์ได ้เพอืชาํระคนืหนีเดมิ (Refinance) เป็นตน้ 

อย่างไรกด็ ีในกรณีทกีองทรสัตก์ูย้มืเงนิใหม่เพอืมาชําระหนีเงนิกูย้มืเดมิ (Refinancing) กองทรสัต์อาจมคีวาม

เสยีงทอีาจใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ หรอืไม่ไดข้อ้ตกลงในสญัญากูย้มืเงนิฉบบัใหม่ทดีเีท่ากบัขอ้ตกลงใน

สญัญากู้ย ืมเง ินฉบับเดิมหรอืในกรณีทีมีการกู้ยืมเงินเพิมเติมอาจมีข้อสญัญาบางประการซึงจํากัดการ

ดาํเนินงานของกองทรสัต์โดยความเสยีงจากการกูย้มืเงนิทกีล่าวมาทงัหมดนนั อาจมผีลกระทบต่อสภาพคล่อง

ของกองทรสัต์ ซงึจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์หรอือาจทําให้ประโยชน์ตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ลดลงไดเ้นืองด้วยผู้จดัการกองทรสัต์

ตระหนักดถีงึความเสยีงดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาแนวทางดงักล่าวล่วงหน้าประมาณ  ปีก่อน

สญัญากู้ยมืเงนิจะครบกําหนด โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะเลอืกวธิีการทีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ

หน่วยทรสัตแ์ละกองทรสัต์เป็นสาํคญั  

นอกจากนี ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะดําเนินการพิจารณาและติดตามปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการกู้ย ืมของ

กองทรสัต์ซึงรวมถึงแนวโน้มอตัราดอกเบียอย่างสมําเสมอเพอืทีจะสามารถประเมินความเสยีงและเลอืก

ดาํเนินการตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจพจิารณาใช้เครอืงมอืทาง

การเงนิเพอืลดความเสยีงจากการกู้ยมืเงนิ เช่น บรกิารธุรกรรมแลกเปลียนอตัราดอกเบีย (Interest Rate 

Swap) โดยกองทรสัต์จะดาํเนินการดงักล่าวโดยคาํนึงถงึกฎหมายทเีกยีวขอ้งและคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของ

กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั 
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.   ความเสียงเกียวกบัทรพัยสิ์นทีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทนุครงัแรก 

. .  ความเสียงเกียวกบัทางเข้า-ออกของทรพัยสิ์น 

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ตงัอยูบ่นแปลงทดีนิซงึเป็นกรรมสทิธขิองภริชับุร ีโดยโครงการมี

ทางเขา้-ออกสูท่างสาธารณะจาํนวน  ทาง ไดแ้ก ่ ) ทางเขา้-ออกหลกัดา้นถนนสุขมุวทิ และ ) ทางเขา้-ออก

ดา้นซอยสขุมุวทิ  โดยตาํแหน่งของทางเขา้-ออกของโครงการสามารถแสดงได ้ดงัรปู 

 

สาํหรบัทดีนิดา้นทตีดิกบัถนนสุขมุวทิ ซงึเป็นทางเขา้-ออกหลกัของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

มหีน้ากวา้งทตีดิกบัถนนสขุุมวทิประมาณ  เมตร โดยเป็นทางเขา้ออกของรถหน้ากวา้ง  เมตร เชอืมกบั

ถนนสขุุมวทิ (ซงึเป็นไปตามเกณฑข์นัตําตามขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรอืง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ) 

จาํนวน  ช่องจราจร อย่างไรกด็ ีเนืองจากตงัแต่แรกเรมิ โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์ไดร้บั

การออกแบบให้ดูกลมกลืนและใช้ประโยชน์ร่วมกันกับโครงการศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The 

EmQuartier Shopping Complex) ในลกัษณะของโครงการรูปแบบผสมผสาน (Mixed-Used Commercial 

Complex) ดงันัน เพอืใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในภาพรวมของโครงการ Mixed-use ในเรอืงการจราจรและทาง

สญัจรภายในให้เกดิความคล่องตวั ปัจจุบนัทางเขา้-ออกของทดีนิซงึเป็นทตีงัของโครงการดา้นทตีดิกบัถนน

สขุมุวทิดงักล่าว จงึถูกใชเ้ป็นเพยีงช่องทางการจราจรขาออกสูถ่นนสุขมุวทิ ในขณะทชีอ่งทางการจราจรขาเขา้

จากถนนสขุมุวทิไดถ้กูออกแบบใหอ้ยูบ่นทดีนิอกีแปลงหนึงซงึเป็นกรรมสทิธขิองบุคคลอนื ซงึเป็นบรเิวณทตีงั

อาคารเดอะฮลีกิสค์วอเทยีร ์(The Helix Quartier) และเป็นสว่นหนึงของโครงการศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์

(The EmQuartier Shopping Complex) ดงันัน หากเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเหตุการณ์ททีําใหโ้ครงการภริชัทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทียร์ ไม่อาจใชป้ระโยชน์ในการสญัจรผ่านช่องทางการจราจรขาเขา้จากถนนสุขุมวทิซึง

เป็นกรรมสทิธขิองบุคคลอนื โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรอ์าจไดร้บัผลกระทบต่อการจราจรและ

ทางสญัจรภายใน และสง่ผลกระทบต่อการใชง้านของผูเ้ช่าของกองทรสัตไ์ด ้ 
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อย่างไรก็ด ีเนืองจากทดีนิของโครงการดา้นทตีดิกบัถนนสุขุมวทินัน มคีวามกวา้งเพยีงพอสําหรบัใชเ้ป็นทงั

ช่องทางจราจรขาเขา้และขาออกของเสน้ทางการเดนิรถได ้โดยเชอืมต่อกบัถนนสุขุมวทิหน้ากวา้ง  เมตร 

หรอื  ช่องทางจราจร ดงันัน หากเกดิเหตุสุวสิยัดงักล่าวขนึ โครงการกส็ามารถปรบัเปลยีนเสน้ทางการเดนิ

รถและการจราจรในปัจจุบนัสาํหรบัช่องทางออกดา้นถนนสขุุมวทิ ใหเ้ป็นทงัช่องทางการจราจรทงัขาเขา้และ

ขาออกได้ ซึงจะช่วยให้ผู้เช่าพนืทีสํานักงานของกองทรสัต์ยงัคงสามารถสญัจรเขา้และออกทรพัย์สนิของ

โครงการได ้นอกจากนี โครงการยงัคงมีทางเขา้-ออกดา้นซอยสุขุมวทิ  (หรอื ซอยเจรญินิเวศน์) ซึงเป็น

ถนนทมีี  ช่องทางจราจร และเป็นถนนสาธารณะ (ตามขอ้มูลจากสํานักงานเขตวฒันา) ซึงสามารถเชอืม

ต่อไปยงัถนนสขุมุวทิอกีทางหนงึได ้ 

. .  ความเสียงเกียวกบัการใช้ประโยชน์ทางเชือมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ภิรชับุรีไดเ้ขา้ทําสญัญาเชอืมต่อพนืทกีบับรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ("บริษัทบีที

เอส") เพอืเชือมต่อพนืทบีางส่วนของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) พร้อมพงษ์ เข้ากบัพนืทบีางส่วนของ

อาคารโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ ในบรเิวณชนั M เพอืใชเ้ป็นทางสญัจรของบุคคลทวัไปใน

การผ่านเขา้ออกระหว่างรถไฟฟ้าและอาคาร ซงึระยะเวลาของสมัปทานในการดาํเนินการบรหิารระบบการเดนิ

รถไฟฟ้าทบีรษิทับทีเีอสไดร้บัจากกรุงเทพมหานครจะหมดอายสุมัปทานในปี พ.ศ.  โดยเมอืครบกําหนด

ระยะเวลาสมัปทานดงักล่าว กองทรสัต์อาจมีความเสยีงในอนาคตทีอาจจะไม่สามารถใช้ทางเชือมสถานี

รถไฟฟ้าบทีีเอส (BTS) เขา้กบัพนืทบีางส่วนของอาคารโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์ได ้หรอื

อาจมภีาระคา่ใชจ่้ายเพมิขนึอนัเนืองมาจากสญัญาฉบบัใหม่กบัผูด้าํเนินการบรหิารระบบการเดนิรถไฟฟ้าใน

ขณะนัน ซงึหากกองทรสัต์ไม่สามารถใชส้ทิธใินการเชอืมต่อพนืทบีางสว่นของอาคารโครงการภริชัทาวเวอร ์

แอท เอ็มควอเทียร์ กบัสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) อาจสง่ผลกระทบต่อความสะดวกในการสญัจรสาํหรบัผู้

เช่าหรอืผูใ้ชบ้รกิารอาคารโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ทใีชบ้รกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) หรอื

ในกรณีทเีกดิภาระคา่ใชจ่้ายทเีพมิมากขนึในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์อกี

ทางหนึงดว้ย 

อย่างไรกด็ ีในกรณีทกีองทรสัต์ไม่สามารถใชท้างเชอืมสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) เขา้กบัพนืทบีางสว่นของ

อาคารโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ไดเ้นืองจากบรษิทับทีเีอสไม่ไดร้บัการต่ออายสุมัปทานและ

ผูด้าํเนินการบรหิารระบบการเดนิรถไฟฟ้ารายใหม่ไม่ประสงคจ์ะใหส้ทิธเิชอืมต่อพนืทใีหแ้ก่โครงการภริชัทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์หรอืในกรณีบรษิทับทีเีอสไดร้บัการต่ออายสุมัปทานแต่ไม่ประสงคจ์ะต่ออายสุญัญา

เชอืมต่อพนืทใีหแ้ก่โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์อนัเป็นเหตุใหก้องทรสัต์ต้องปิดการใชท้าง

เชอืมอาคารกบัสถานีรถไฟฟ้า ผูเ้ช่าหรอืผูใ้ชบ้รกิารอาคารโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ยงัคง

สามารถใชท้างเขา้ออกปกตขิองสถานีรถไฟฟ้าบรเิวณดา้นหน้าโครงการไดต้ามปกต ิ

. .  ความเสียงเกียวกบัภยัธรรมชาติ อทุกภยัและภยัโจรกรรม 
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การเกดิภยัธรรมชาต ิอทุกภยั ภยัโจรกรรม และเหตุสุดวสิยัอนื ๆ แมจ้ะมโีอกาสเกดิขนึไม่บ่อยครงันักแต่หาก

เกดิขนึในบรเิวณทตีงัของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเข้าลงทุน นอกจากจะสรา้งความเสยีหายต่อทรพัย์สนิของ

กองทรสัต์แล้ว อาจก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรพัย์สนิของผู้เช่าและผู้มาใช้พนืทีในทรพัย์สนิที

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนอยา่งประเมนิคา่ไม่ได ้ 

อยา่งไรกด็ ีโครงการมรีะบบในการป้องกนัอทุกภยัททีนัสมยั โดยเป็นกําแพงป้องกนัอุทกภยัรอบตวัโครงการ 

ซงึสามารถตา้นทานระดบันําทว่มไดไ้ม่ตํากวา่ .  เมตร จากระดบันําทะเลปานกลาง นอกจากนี ในปัจจบุนัได้

มกีารจดัทําประกนัภยัความเสยีงภยัทรพัยส์นิเพอืคุม้ครองความเสยีหายทเีกดิต่อทรพัย์สนิทกีองทรสัต์จะเขา้

ลงทุนครงัแรก โดยมรีะยะเวลาประกนัภยัเรมิวนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  สนิสุด  กนัยายน พ.ศ.  มี

ทุนประกนัภยัรวมทงัสนิ , , ,  บาท รวมถงึความคุม้ครองความเสยีหายโดยอุบตัเิหตุและจากภยั

ธรรมชาตติ่าง ๆ เช่น ภยัไฟไหม้ ภยัฟ้าผ่า ภัยแผ่นดนิไหว อุทกภยั ภยัโจรกรรม และเหตุสุดวสิยัอนื ๆ ไว้

สาํหรบัทรพัยส์นิ โดยวงเงนิเอาประกนัสาํหรบัความเสยีหายทเีกดิจากอทุกภยันันจาํกดัไวใ้นวงเงนิรวมไม่เกนิ 

, ,  บาทต่ออบุตัเิหตุแต่ละครงั และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั โดยความคุม้ครองตามกรมธรรม์

ภยัดงักล่าวขา้งต้นไม่รวมถึงภัยทีเกิดจากการฉ้อโกง ความไม่ซอืสตัย์ มลภาวะ ขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ และ

อนิเตอร์เน็ต ภัยเนืองจากเชอืรา ภัยการเคลือนไหวทีเกียวกับการเมือง ภัยสงครามและการก่อการรา้ย 

มาตรการควาํบาตร และการกอ่ความไม่สงบของประชาชนถงึขนาดลุกฮอืต่อตา้นรฐับาล 

ทงันี ประกนัภยัความเสยีงภยัทรพัยส์นิขา้งต้น จะคุม้ครองเฉพาะส่วนทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงั

แรก แยกต่างหากจากทรพัย์สนิสว่นอนืทกีองทรสัต์ไม่ไดเ้ขา้ลงทุน โดยรายละเอยีดเงอืนไขในการประกนัภยั

เป็นไปตามเงอืนไขทกีาํหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัทกีองทรสัตจ์ะไดจ้ดัใหม้ตีามมาตรฐานทวัไปสาํหรบัธุรกจิ

อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า และตามทสีาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนด  

. .  ความเสียงเกียวกบัอตัราเงินชดเชยจากการประกนัภยัทรพัยสิ์นในกรณีทีทรพัยสิ์นหลกัทีลงทุน

ครงัแรกเกิดความเสียหายอาจไม่คุ้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีกองทรสัตอ์าจสญูเสีย 

การประกอบธุรกจิของกองทรสัตม์คีวามเสยีงดา้นการดาํเนินการและการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิหลกัทลีงทุน

ครงัแรก แมว่้ากองทรสัต์จะต้องจดัใหม้กีารประกนัภยัในทรพัยส์นิดงักล่าวอยา่งเพยีงพอและเหมาะสมซงึจะ

เป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมาย และสญัญาทเีกยีวขอ้งแลว้กต็าม แต่อตัราเงนิชดเชยในกรณีททีรพัยส์นิ

หลกัทลีงทุนครงัแรกเกดิความเสยีหายอาจไม่คุม้กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทกีองทรสัต์อาจสญูเสยีอนัเกดิ

จากเหตุต่าง ๆ หรอืระยะเวลาการเอาประกนัภยัในกรมธรรม์ประกนัภยัสาํหรบัการขาดรายไดข้องกองทรสัต ์

เช่น กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั ทกีองทรสัต์จะเขา้ทําสําหรบัการขาดประโยชน์เป็นระยะเวลา  

เดอืน อาจไม่ครอบคลุมระยะเวลาทีแท้จรงิทกีองทรสัต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในสนิทรพัย์ทีกองทรสัต์เขา้

ลงทุนได ้หรอืกองทรสัต์อาจไม่สามารถใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามทรีะบุในกรมธรรม์ประกนัภยัทเีกยีวขอ้งได ้ไม่วา่

ทงัหมดหรอืแต่บางสว่น หรอือาจเกดิความล่าชา้ในการชดเชยความเสยีหายตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว

ไดโ้ดยทไีม่ใช่ความผดิของกองทรสัต ์ 
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ทงันี กองทรสัต์อาจมคีวามเสยีงจากความสญูเสยีทางการเงนิ เมอืเกดิเหตุการณ์รา้ยแรงทกีองทรสัต์อาจไมไ่ด้

รบัการชดเชยความเสยีหายอย่างเพยีงพอ หรอืไม่สามารถจดัใหม้กีารประกนัภยัประเภทดงักล่าวได ้ซึงอาจ

สง่ผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์ตอบแทนทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์คาดวา่จะไดร้บั 

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการจดัตงักองทรสัต์สําเรจ็ ผู้จดัการกองทรสัต์จะดําเนินการให้กองทรสัต์เป็นผูเ้อา

ประกนัภยั และ/หรอื ผู้รบัผลประโยชน์ภายใต้การประกนัภยัทีมอียู่เดมิของทรพัยส์นิทจีะเข้าลงทุนครงัแรก 

โดยในส่วนของการประกันภัยทรพัย์ส ินสําหรับความเสียงทุกประเภท (Property All Risks Insurance) 

กองทรสัต์ และ/หรอืผูใ้ห้กู ้จะเป็นผูเ้อาประกนัภยัรว่มและผูร้บัผลประโยชน์ร่วม ตามเงอืนไขในสญัญาเงนิกู ้

(ถ้ามี) โดยจะกําหนดวงเงินเอาประกันภัยไม่ตํากว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนก่อนหักค่าเสือมราคา (Full 

Replacement Cost) ไม่รวมต้นทุนค่าทดีนิ ซงึผูจ้ดัการกองทรสัต์มีความเหน็ว่าการกําหนดวงเงนิประกนัภยั

ไม่ตํากวา่มูลค่าต้นทุนทดแทนก่อนหกัคา่เสอืมราคา (Full  Replacement Cost) ไม่รวมตน้ทุนค่าทดีนิ ตลอด

ระยะเวลาการเช่าแมว่้าอายุของสญัญาเช่าจะเหลอืน้อยลง มคีวามสมเหตุสมผลเมอืเทยีบกบัการลดวงเงนิเอา

ประกนัลงตามระยะเวลาการเช่าคงเหลอืเพอืประหยดัคา่เบยีประกนัภยั เนืองจากไม่มีผูใ้ดสามารถคาดการณ์

ได้ว่าความเสยีหายดงักล่าวทอีาจเกดิขนึกบัทรพัย์สนิของกองทรสัต์จะเกดิขนึเมอืใด และผลกระทบความ

เสยีหายทางเศรษฐกจิแก่กองทรสัต์อาจไม่คุม้กบัการประหยดัคา่เบยีประกนัภยัทจีะตอ้งชาํระในปีทา้ย ๆ ของ

ระยะเวลาการเช่า อย่างไรก็ดี เนืองจากการพิจารณากําหนดราคาในการเข้าลงทุนในทรพัย์สินหลักที

กองทรสัต์จะเข้าลงทุนครงัแรกนันดําเนินการโดยใช้วธิพีิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แต่การ

กําหนดวงเงินเอาประกันภัยนัน ใช้วิธีพิจารณาจากมูลค่าต้นทุนทดแทนก่อนหักค่าเสือมราคา (Full 

Replacement Cost) ไม่รวมต้นทุนค่าทดีนิ กองทรสัต์จงึอาจมคีวามเสยีงในกรณีทมีูลค่าสทิธกิารเช่าโดยวธิี

พจิารณาจากรายไดใ้นช่วงททีรพัยส์นิไดร้บัความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงจนถงึขนาดทไีม่สามารถดาํเนินธุรกจิ

ของกองทรัสต์ต่อไปได้ มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าเงินชดเชยความเสียหายตามอตัราส่วนทีได้รบัจากบริษัท

ประกนัภัยโดยพิจารณาจากมูลค่าต้นทุนทดแทนก่อนหกัค่าเสอืมราคา (Full Replacement Cost) ไม่รวม

ตน้ทุนคา่ทดีนิ ทาํใหก้องทรสัต์อาจมคีวามเสยีงจากความสญูเสยีทางการเงนิ เนืองจากกองทรสัต์อาจไม่ไดร้บั

การชดเชยความเสยีหายอยา่งเพยีงพอ ซงึอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์ตอบแทนทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์

คาดวา่จะไดร้บั 

นอกจากนี ภายหลงัการจดัตงักองทรสัต์สําเร็จ ผู้จดัการกองทรสัต์จะดําเนินการใหก้องทรสัต์เข้าทําการ

ประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั 

(Business Interruption Insurance) สาํหรบัทรพัย์สนิหลกัทีลงทุนครงัแรก โดยจะกําหนดวงเงนิประกนัภัย

ตามทกีองทรสัต์เหน็ว่าเหมาะสม และเพยีงพอในการชดเชยการสูญเสยีรายไดข้องกองทรสัต์ระหว่างการ

ซ่อมแซมทรพัยส์นิทจีะเขา้ลงทุนครงัแรกหรอืก่อสรา้งใหม่โดยมีระยะเวลาการคุม้ครองไม่น้อยกว่า  เดอืน 

โดยกองทรัสต์จะเป็นผู้ร ับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดงักล่าว และ/หรือ

ดําเนินการให้ผู้ให้กู้เป็นผู้เอาประกันภัยร่วมและผู้รบัผลประโยชน์ร่วม ตามเงอืนไขในสญัญาเงนิกู้ (ถ้ามี) 

เพือให้ทรพัย์ส ินหลกัทีลงทุนครงัแรกของกองทรสัต์ได้รบัความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยความ
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รบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก และกรมธรรมป์ระกนัภยัธุรกจิหยดุชะงกั รายละเอยีดเกยีวกบัประกนัภยัปรากฏ

ในสว่นท ี  ขอ้ . .  “ประกนัภยั”  และการเขา้ทาํสญัญาประกนัภยัประเภทต่าง ๆ ของกองทรสัต์ปรากฏใน

สว่นท ี  ขอ้ .  “ขอ้มลูโครงการ” 

. .  ความเสียงของอสังหาริมทรพัย์ทีกองทรสัต์จะลงทุนอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ทาง

กฎหมายเกียวกบัสิงแวดล้อม การปฏิบติัตามหลกัเกณฑท์างกฎหมายดงักล่าวอาจส่งผลให้กองทรสัต์

มีค่าใช้จ่ายและภาระความรบัผิดหลายด้าน 

อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์จะลงทุนอยู่ภายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑท์างกฎหมายเกยีวกบัสงิแวดลอ้ม ไดแ้ก่

กฎหมายดา้นสุขอนามยั กฎหมายเกยีวกบัการควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํา การทงิของเสยี 

การควบคมุมลภาวะทางเสยีง ภายใต้กฎหมายเหล่านี เจา้ของอสงัหารมิทรพัยห์รอืผูท้คีวบคมุการดาํเนินการ

และการใชป้ระโยชน์อสงัหารมิทรพัยอ์าจมคีวามรบัผดิ ซงึรวมถงึโทษปรบัหรอืโทษจําคุกหากฝ่าฝืน หรอืไม่

ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว นอกจากนี กองทรสัต์อาจต้องมคี่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทาง

กฎหมายดงักล่าวเหล่านี หากมกีารปนเปือน หรอืเกดิมลภาวะต่าง ๆ หรอืหากไม่สามารถแกไ้ขมลภาวะต่าง 

ๆ ทีเกิดขนึ อาจส่งผลให้กองทรสัต์มีความรบัผิด หรืออาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคญัในการนํา

อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตล์งทุนออกใหเ้ช่า 

นอกจากนี อสงัหารมิทรพัยท์เีป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย หรอืหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้งดา้นสงิแวดลอ้ม

ในช่วงเวลาหนึงอาจไม่สอดคลอ้งหรอืไม่เป็นไปตามขอ้กําหนดทางกฎหมาย หรอืหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้งดา้น

สงิแวดล้อมในอีกช่วงเวลาหนึงหากข้อกําหนดทางกฎหมายหรอืหลักเกณฑ์ทีเกียวข้องด้านสิงแวดล้อม

เหล่านันมกีารแกไ้ขเพมิเตมิ ดงันนั จงึมคีวามเสยีงในกรณทีมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิขอ้กําหนดทางกฎหมายหรอื

หลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้งด้านสงิแวดลอ้ม การดาํเนินการเพอืให้อสงัหารมิทรพัย์เป็นไปตามหรอืสอดคลอ้งกบั

ขอ้กําหนดทางกฎหมายหรอืหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้งดา้นสงิแวดลอ้มตามทไีดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ อาจเพมิภาระ

ดา้นคา่ใชจ้่าย และสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ได ้

. .  ความเสียงจากกรณีถกูเวนคืนทีดิน 

กองทรสัตอ์าจมคีวามเสยีงในกรณทีหีน่วยงานของรฐัเวนคนืทรพัย์สนิทกีองทรสัต์ลงทุน ซงึทาํใหก้องทรสัตไ์ม่

อาจใชท้รพัยส์นิทกีองทรสัต์ลงทุนเพอืประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิต่อไปได ้นอกจากนี กรณทีเีกดิการเวนคนื

ดงักล่าว กองทรสัต์อาจไม่ได้รบัค่าชดเชยจากการเวนคืน หรือได้รบัค่าชดเชยดงักล่าวน้อยกว่ามูลค่าที

กองทรสัตใ์ชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิ ซงึอาจส่งผลใหผ้ลตอบแทนทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัจากการลงทุนไม่

เป็นไปตามทไีดป้ระมาณการไวท้งัในสว่นของประโยชน์ตอบแทนและเงนิลงทุน ทงันี จาํนวนเงนิคา่ชดเชยที

กองทรสัต์จะไดร้บัขนึอยูก่บัเงอืนไขตามทกีาํหนดในสญัญาทเีกยีวขอ้ง ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิ

ทเีหลอือยูภ่ายหลงัจากการถูกเวนคนื หรอืจาํนวนเงนิคา่ชดเชยทไีดร้บัจากการเวนคนื 
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ทงันี จากการทผีู้จดัการกองทรสัต์ได้ศกึษาขอ้มูลตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีดนิในบรเิวณทีทีจะ

เวนคนืในทอ้งทเีขตททีรพัยส์นิของกองทรสัต์ทจีะลงทุนแลว้พบว่าทตีงัของทรพัยส์นิของกองทรสัต์ทจีะลงทุน

ดงักล่าวไม่ตกอยูภ่ายใต้เขตเวนคนืโดยเฉพาะเจาะจง อยา่งไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถประเมนิถงึ

โอกาสในการถกูเวนคนืได ้เนืองจากการเวนคนืทดีนิเป็นนโยบายและความจําเป็นในการใชพ้นืทขีองรฐับาลใน

เวลานัน 

.   ความเสียงเกียวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยโ์ดยกองทรสัต ์

. .  ความเสียงเกียวกบัการดาํเนินการของกองทรสัตเ์พือให้ได้มาซึงอสงัหาริมทรพัย ์

ก่อนการลงทุนในทรพัยส์นิทจีะเขา้ลงทุนครงัแรก ผู้จดัการกองทรสัต์ไดจ้ดัใหม้ีการตรวจสอบและสอบทาน 

(Due Diligence) ว่าทรพัย์สินทีกองทรัสต์จะลงทุนจะอยู่ในสภาพทีสามารถใช้งานได้และไม่มีการชํารุด

บกพร่องอย่างมีนัยสาํคญั ในมาตรฐานทใีชโ้ดยทวัไปกบัทรพัยส์นิประเภทเดยีวกนั อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ไม่สามารถรบัรองไดว้่าทรพัยส์นิดงักล่าวจะไม่มคีวามชาํรดุบกพรอ่งใดทจีะตอ้งใชค้า่ใชจ้่ายจาํนวน

มากในการซ่อมแซมหรอืบํารุงรกัษา หรอืตอ้งจ่ายชาํระหนีอนืใดต่อบุคคลทสีามนอกจากทรีะบุไวใ้นเอกสารนี 

ทังนี รายงานของผู้เชยีวชาญซึงผู้จดัการกองทรสัต์พิจารณาและถือตามในฐานะทีเป็นส่วนหนึงของการ

ตรวจสอบและสอบทานอาจมขีอ้ผดิพลาดหรอืขาดตกบกพร่อง เนืองจากความชํารดุบกพร่องบางประการของ

ทรพัย์สนิทีกองทรสัต์ลงทุนอาจไม่สามารถกําหนดให้แน่ชดัลงไปได้อนัเป็นผลมาจากขอบเขตของการ

ตรวจสอบ เทคโนโลยหีรอืเทคนิคทใีช ้ตลอดจนปัจจยัอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง โดยภายใตส้ญัญาเช่าพนืทโีครงการภิ

รชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ทกีองทรสัตจ์ะเขา้ทาํกบัเจา้ของทรพัยส์นิในฐานะผูใ้หเ้ช่ากาํหนดใหผู้ใ้หเ้ช่ามี

หน้าทีส่งมอบทรพัย์สินทีเช่าในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซึงทําให้กองทรสัต์โดยทรสัตี ผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืบุคคลซงึไดร้บัมอบหมายจากบุคคลขา้งต้นสามารถใหเ้ช่าและ

ให้บรกิารแก่ผูเ้ช่ารายย่อย และเพอืใช้ในการประกอบกจิการหรอืดาํเนินการอนืใดทเีกยีวขอ้งเพอืประโยชน์

ของกองทรสัต ์(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพมิเตมิในสว่นท ี  ขอ้ .  “สรุปสาระสาํคญัของสญัญา โครงการภิ

รชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร”์) ทงันี ในกรณีททีรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนมคีวามชํารุดบกพร่องทําให้

กองทรสัต์ไม่สามารถใหเ้ช่าและใหบ้รกิารแก่ผูเ้ช่ารายย่อย หรอืใชป้ระโยชน์อนืใดทเีกยีวขอ้งเพอืประโยชน์

ของกองทรสัต์ได ้กองทรสัต์มีสทิธทิีจะได้รบัการชดเชยจากผูใ้ห้เช่าในกรณีทีมีการผดิสญัญา โดยสามารถ

พสิจูน์ไดว้่าความชํารุดบกพร่องดงักล่าวเกิดขนึก่อนทผีู้ใหเ้ช่าส่งมอบทรพัยส์นิทเีช่าให้แก่ผูเ้ช่า อย่างไรก็ด ี

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถรบัรองไดว่้ากองทรสัต์จะมสีทิธไิดร้บัชดเชยจากการทผีูใ้หเ้ช่าผดิสญัญาซงึหาก

ผูใ้หเ้ช่าไม่ยนิยอมชดเชยในกรณีทมีกีารผดิสญัญาดงักล่าว กองทรสัต์ก็มสีทิธทิจีะใชส้ทิธทิางการศาลเพอืให้

ไดร้บัการชดเชยจากผูใ้ห้เช่าต่อไป ทงันีขนึอยู่กบักระบวนการพสิจูน์ การนําสบื และการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี

ต่อไป 

นอกจากนี ทรพัย์สนิทกีองทรสัต์ลงทุนบางรายการอาจมไิดป้ฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบ

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง หรอือาจมไิดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดของหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง โดยการตรวจสอบ
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และสอบทานของผูจ้ดัการกองทรสัต์นนัไม่สามารถตรวจพบ ดว้ยเหตุนี กองทรสัต์อาจมภีาระค่าใชจ่้ายหรอื

หน้าทเีพมิเตมิอนัเกดิจากการททีรพัยส์นิดงักล่าวมไิดป้ฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนกฎหมายหรอืกฎระเบยีบขอ้บงัคบั

ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง คํารบัรอง คํารบัประกนัและข้อตกลงทีจะรบัผิดชดใช้ซึงเจ้าของ

ทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะลงทุนไดใ้หไ้วแ้ก่กองทรสัต์ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพมิเติมในส่วนท ี  ขอ้ .  

“สรุปสาระสําคัญของสัญญา โครงการภิร ัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์”) เช่น คําร ับรองเกียวกับ

ความสามารถในการเข้าทําสญัญาของเจ้าของทรพัย์สนิ กรรมสทิธใินทรพัย์สนิของเจา้ของทรพัย์สนิ การ

ปฏบิตัติามกฎหมายทเีกยีวขอ้งของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์ลงทุน ฯลฯ นันมขีอ้จํากดัในแง่ของขอบเขต จาํนวน

เงิน และระยะเวลาทีเจ้าของทรัพย์ส ินได้ให้คํารบัรอง คํารบัประกัน และข้อตกลงทีจะรบัผิดชดใช้ ทังน ี

กองทรสัต์มีสทิธิทีจะได้รบัการชดเชยจากผู้ให้เช่าในกรณีทีมีการผิดคํารบัรอง คํารบัประกนั อย่างไรก็ด ี

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถรบัรองไดว้่ากองทรสัต์จะมสีทิธไิดร้บัชดเชยตามคาํรบัรอง คาํรบัประกนั หรอื

ขอ้ตกลงทจีะรบัผดิชดใชก้รณทีเีกดิความเสยีหาย หรอืความรบัผดิต่อกองทรสัตอ์นัเป็นผลมาจากการไดม้าซงึ

ทรพัยส์นิ ซึงหากผู้ใหเ้ช่าไม่ยนิยอมชดเชยในกรณีทีมีการผดิสญัญาดงักล่าว กองทรสัต์ก็มีสทิธิทจีะใชส้ทิธิ

ทางการศาลเพอืใหไ้ดร้บัการชดเชยจากผูใ้หเ้ช่าต่อไป ทงันีขนึอยูก่บักระบวนการพสิจูน์ การนําสบื และการ

ฟ้องรอ้งบงัคบัคดตี่อไป 

. .  ความเสียงเนืองจากมูลค่าของทรพัย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริษัท

ประเมินค่าทรพัยสิ์นไม่ได้เป็นเครืองแสดงมูลค่าทีแท้จริงของทรพัยสิ์นและไม่สามารถรบัประกนัได้

ว่าราคาของทรพัยสิ์นนนัจะเป็นไปตามทีประเมินไม่ว่าในปัจจบุนัหรือในอนาคต 

เนืองจากรายงานการประเมินมูลค่าของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรกนัน จดัทําขนึโดยอา้งองิ

ขอ้มูล และสมมติฐานทีประเมินขนึ ณ วนัทีในรายงานเป็นสําคญั โดยขอ้มูลและสมมติฐานดงักล่าวมีการ

พจิารณาอา้งองิมาจากสถานการณ์อุตสาหกรรมและภาวะตลาดในปัจจุบนั อาทเิช่น สภาวะตลาดของพนืทใีห้

เช่าสํานักงาน ความสามารถในการแข่งขนั ภาวะเศรษฐกจิ ซึงหากปัจจยัทีนํามาพิจารณาดงักล่าวมีการ

เปลยีนแปลงอย่างมนีัยสาํคญั ขอ้มูลและสมมตฐิานทใีช้อา้งองิ รวมถงึสถานการณ์ในอุตสาหกรรมทีนํามาใช้

พิจารณานันอาจเปลยีนแปลงไปจาก ณ วนัทีในรายงานการประเมิน และอาจส่งผลกระทบให้มูลค่าของ

ทรพัยส์นิทปีระเมนิไวต้ามรายงานการประเมนิมูลคา่ของทรพัยส์นินี ไม่สะทอ้นมูลคา่ทแีทจ้รงิของทรพัยส์นิที

เข้าลงทุนครงัแรกได้อย่างเหมาะสม ดงันัน ผู้จดัการกองทรสัต์จงึไม่อาจรบัประกนัได้ว่ามูลค่าทรพัย์สนิที

ประเมินทรีะบุในรายงานการประเมินมูลค่าของทรพัย์สนิสามารถสะท้อนมูลค่าทีแท้จรงิของทรพัย์สินได ้

รวมถึงในอนาคต หากกองทรสัต์มคีวามประสงคจ์ะโอนสทิธกิารเช่าหรอืขายกรรมสทิธใินทรพัย์สนิทีลงทุน 

ราคาโอนของทรพัย์สนิทีกองทรสัต์ได้รบั ก็อาจตํากว่ามูลค่าทีประเมินในรายงานการประเมินมูลค่าของ

ทรพัยส์นิ หรอืตํากว่าราคาทกีองทรสัตไ์ดล้งทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 

. .  ความเสียงจากปัจจยัต่าง ๆ ซึงอาจส่งผลกระทบทางลบให้มูลค่าทรพัยสิ์นทีกองทรสัต์จะลงทุน

ลดลงอย่างมนัียสาํคญั 
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โดยทวัไป การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มีความเสยีงหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะแต่ ( ) การ

เปลียนแปลงในทางลบของการเมืองหรอืเศรษฐกจิ ( ) การเปลยีนแปลงในทางลบของสภาวะของตลาดใน

พนืที ( ) สถานะทางการเงนิของผู้เช่า ( ) แหล่งเงนิทุนสนับสนุน ทงัทเีป็นเงนิกู้ หรอืตราสารทุนซึงอาจ

เปลยีนแปลงไป สง่ผลกระทบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการไดม้าซึงอสงัหารมิทรพัย์เพมิเตมิ โดยมี

เงอืนไขทเีป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต์ ( ) การเปลยีนแปลงอตัราดอกเบยีและคา่ใชจ้่ายเกยีวกบัการดาํเนินงาน

อนื ๆ ( ) การเปลยีนแปลงกฎหมายดา้นสงิแวดลอ้ม กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผงัเมอืง ขอ้จาํกดัการ

ใช้ประโยชน์ในทีดนิอนื ๆ การเวนคนื และหลกัเกณฑ์อนื ๆ ของรฐับาลและนโยบายดา้นการเงนิ ( ) ข้อ

เรยีกรอ้งดา้นสงิแวดลอ้มอนัเนืองมาจากการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์( ) การเปลยีนแปลงอตัราค่าเช่าในตลาด 

( ) การเปลยีนแปลงราคาตน้ทุนพลงังาน ( ) การแขง่ขนัระหวา่งเจา้ของอสงัหารมิทรพัยร์ายอนืเพอืแยง่ฐาน

ลกูคา้ทเีป็นผูเ้ช่าซงึอาจส่งผลใหเ้กดิพนืทวี่างในทรพัย์สนิทกีองทรสัต์จะลงทุน หรอืไม่สามารถปล่อยใหเ้ช่า

โดยมขีอ้ตกลงทเีป็นประโยชน์ได ้( ) การไม่สามารถต่ออายุสญัญาเช่าเมอืสญัญาเช่าฉบบัปัจจุบนัหมดอาย ุ

( ) การไม่สามารถจดัเกบ็คา่เช่าและค่าบรกิาร หรอืค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากผูเ้ช่าพนืทไีดต้รงตาม

เวลาทีกําหนด หรอืการไม่สามารถจัดเก็บได้เลย ( ) การไม่สามารถจัดทําประกันภัยได้เพียงพอหรือ

ครอบคลุมความเสยีหายทเีกดิขนึแกท่รพัยส์นิทกีองทรสัต์จะลงทุน หรอือตัราเบยีประกนัภยัทเีพมิสงูขนึ ( ) 

สถานการณ์เงนิเฟ้อ ( ) ทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะลงทุนชํารุดบกพร่องเป็นเหตุให้ต้องแก้ไขซ่อมบํารุง 

กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ่้ายทไีม่อาจคาดหมายได ้( ) ผูเ้ช่าพนืทไีม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลงและเงอืนไขในสญัญาเช่าหรอื

สญัญาบรกิาร ( ) การต้องพงึพากระแสเงนิสดเพอืใชใ้นการซ่อมบํารุง และการพฒันาปรบัปรุงทรพัยส์นิที

กองทรสัต์จะลงทุน ( ) ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ รวมถึงค่าภาษทีเีรยีกเกบ็จากทรพัยส์นิทีกองทรสัต์จะ

ลงทุนทอีาจเพมิสงูขนึ ( ) สทิธหิรอืภาระตดิพนัใด ๆ ทตีรวจไม่พบขณะดาํเนินการตรวจสอบหรอืสอบทาน

ทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะลงทุน ณ กรมทดีนิ ( ) เหตุสุดวสิยัทกี่อใหเ้กดิความเสยีหายทไีม่อาจทําประกนัภยั

ได ้ 

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของอตัราการเช่าพืนที อัตราค่าเช่า ค่าบริการ และ

คา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ในพนืท ีคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินการ ซงึก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อรายได้

และมูลคา่ของทรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะลงทุน ทงันี ในการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะลงทุนประจาํปี

จะแสดงถงึปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี โดยผลลพัธ์ทีเกดิขนึอาจมคีวามผนัผวนและมูลค่าทรพัย์สนิทกีองทรสัต์จะ

ลงทุนอาจลดลงอยา่งมนีัยสาํคญั 

. .  ความเสียงของมูลค่าของสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ทีกองทรสัต์จะลงทุน ซึงอาจลดลงตาม

ระยะเวลาเช่าทีเหลืออยู่ และจะมผีลให้มลูค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตล์ดลงตามส่วนไปด้วย 

กองทรสัตจ์ะลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซงึมูลค่าของสทิธกิารเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที

เหลอือยูต่ามการประเมนิมูลคา่ของผู้ประเมนิราคาอสิระ และ/หรอืปัจจยัอนืใดทอียู่นอกเหนือจากการควบคุม

ผู้จ ัดการกองทรสัต์ ซึงเมือครบกําหนดระยะเวลาสทิธิการเช่าในปีสุดท้าย มูลค่าของทรพัย์สนิสุทธิของ
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หน่วยทรสัต์จะเท่ากบัศนูย ์โดยกองทรสัต์จะไม่มกีารสาํรองเงนิทุนไวส้ําหรบัการจ่ายคนืเงนิลงทุนในสทิธกิาร

เช่าอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ แต่จะทยอยจ่ายคนืเงนิลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยการลดทุน

จดทะเบยีน  

นอกจากนี มูลค่าหน่วยทรสัต์อาจจะลดลงจากการประเมนิค่าของสทิธิการเช่า การเปลยีนแปลงในอตัราการ

เช่าพนืท ีและ/หรอือตัราค่าเช่า และ/หรอืคา่บรกิารสาธารณูปโภค หรอืเนืองจากสาเหตุอนืใดทอียู่นอกเหนือ

การควบคุมของกองทรสัต์ ทงันี การเปลยีนแปลงในมูลค่าสทิธกิารเช่าดงักล่าว อาจส่งผลกระทบอย่างมี

นัยสาํคญัต่อมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์ มูลค่าหน่วยทรสัต์ และ/หรอืการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ

กองทรสัตใ์นทา้ยทสีดุ 

.   ความเสียงเกียวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตโ์ดยผู้ลงทนุ 

. .  ความเสียงอนัเกิดจากการทีตลาดด้านการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์พือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทยเป็นตลาดค่อนข้างใหม ่

ก่อนการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงันี ตลาดทสีาธารณชนจะสามารถซอืขายหน่วยทรสัต์ยงัมกีารพฒันาไม่

นานก่อนท ีผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการยนืคาํขอต่อตลาดหลกัทรพัยเ์พอืนําหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เขา้

จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์อยา่งไรกต็าม การนําหน่วยทรสัต์เขา้จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย์มไิดเ้ป็นเครอืงรบัประกนัวา่ตลาดในการซอืขายหน่วยทรสัต์ในประเทศไทยจะมีการพฒันา 

หรอืหากว่ามกีารพฒันาแลว้ จะมสีภาพคล่องในตลาดสาํหรบัหน่วยทรสัต์ 

การประเมินผลการดําเนินงานของกองทรสัต์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ทังในและ

ต่างประเทศอาจทําไดย้าก เนืองจากกองทรสัต์นนัเป็นผลติภณัฑด์า้นการลงทุนทคีอ่นขา้งใหม่ในประเทศไทย 

ปัจจุบันจึงยงัไม่มีเกณฑ์มาตรฐานซึงสามารถนํามาใช้เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ได ้

นอกจากนี ยงัไม่เป็นทแีน่ชดัวา่ตลาดการลงทุนในหน่วยทรสัต์ทลีงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศไทยจะ

พฒันาจนกลายเป็นตลาดทไีดร้บัความนยิมในการลงทุนอยา่งกวา้งขวาง 

. .  ความเสียงจากผลการดาํเนินงานจริงของกองทรสัต์อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัจาก

ประมาณการกาํไรไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย ซึงอาจทาํให้กองทรสัต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์

ตอบแทนทีประมาณการไว้ตามรายงานประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งผลกาํไร

ตามสมมติฐานทีมีความไม่แน่นอน 

เอกสารฉบบันีประกอบดว้ยประมาณการกําไรของกองทรสัต์ตามทรีะบุในเอกสารแนบ  “รายงานและขอ้มูล

ทางการเงนิตามสถานการณ์สมมต ิสาํหรบังวด  เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ วนัท ี  มกราคม พ.ศ.  

ถงึ วนัท ี  ธนัวาคม พ.ศ. ” ซงึไดร้วมเอาขอ้มูลทเีกยีวกบัการคาดการณ์ผลประกอบการและการปัน

ส่วนแบ่งผลกําไรตามสมมติฐานของกองทรสัต์สาํหรบังวดประมาณการวนัท ี  มกราคม พ.ศ.  ถงึวนัท ี
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 ธนัวาคม พ.ศ.  ซงึเป็นเพยีงการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตทีอาจจะเกดิขนึแก่กองทรสัต์

เท่านนั และไม่ไดเ้ป็นการยนืยนัถงึผลประกอบการของกองทรสัตใ์นอนาคต  

ประมาณการทางการเงนิดงักล่าวขนึอยู่กบัขอ้สมมติฐานหลายประการ ถึงแม้ว่าผู้ก่อตังทรสัต์จะไดจ้ดัทํา

ประมาณการดงักล่าวดว้ยความตงัใจและความระมดัระวงั แต่ขอ้สมมตฐิานทนํีามาใชใ้นการประมาณการยงัมี

ความไม่แน่นอน และขนึอยูก่บัความไม่แน่นอนทางธรุกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง การแขง่ขนั อุตสาหกรรม ตลาด 

การเงนิ และกฎเกณฑท์เีกยีวขอ้ง ฯลฯ ซงึขอ้สมมตฐิานต่าง ๆ ทเีกดิขนึจรงิอาจเปลยีนแปลงในสาระสาํคญัได ้

ความเสยีงและความไม่แน่นอนดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรสัต์ เช่น ประมาณการดงักล่าว

อาจเป็นการคาดการณ์หรือการตังสมมติฐานในเหตุการณ์ทีอาจเกิดขึนในอนาคตอันเกียวกับ ธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย์ซึงมีความไม่แน่นอน เนืองจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรอืเหตุการณ์ทังหมดทีเป็นข้อ

สมมติฐานอาจไม่เกดิขนึตามทีคาดการณ์ไว ้หรอือาจเกดิเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีมิไดค้าดไว ้ผลการ

ดาํเนินงานในอนาคตทแีท้จรงิของกองทรสัต์ยงัอาจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ ซงึรวมถงึปัจจยั

ต่าง ๆ ทรีะบุในสว่นท ี  ขอ้  “ปัจจยัความเสยีง” ผูก่้อตงัทรสัตจ์งึไม่อาจรบัประกนัไดว่้าขอ้สมมตฐิานทวีางไว้

จะเกดิขนึและกองทรสัต์จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดต้ามทปีระมาณการไว ้หากผลประกอบการของ

กองทรสัต์ไม่เป็นไปตามทปีระมาณการไว ้กองทรสัต์จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามทปีระมาณการ

ไวไ้ด ้ซงึอาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์อาจไม่ไดป้ระโยชน์ตอบแทนตามทไีดป้ระมาณการไวแ้ละหน่วยทรสัต์

อาจมมีลูคา่ตามราคาตลาดลดลงอยา่งมนีัยสาํคญั 

ทังนี ปัจจัยทีอาจส่งผลกระทบทางลบต่อรายได้ และ/หรอืกําไรจากการดําเนินงาน ตลอดจนมูลค่าของ

ทรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะลงทุน อาทเิช่น 

 กรณีทมีีพนืทวี่างจากการทสีญัญาเช่าหมดอายุหรอืมกีารเลกิสญัญาเช่าททีําใหอ้ตัราการเช่าลดน้อยลง 

เป็นผลใหก้าํไรขนัตน้ทกีองทรสัต์ไดร้บัลดลง  

 ความสามารถของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการจดัเกบ็คา่ตอบแทนหรอืคา่เช่าจากผูเ้ชา่พนืท ี

 ความสามารถของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการเพมิอตัราคา่เช่าและคา่บรกิารใหเ้ป็นไปตามประมาณ

การและความสามารถในการเจรจาเงอืนไขในการต่อสญัญาและการทําสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารราย

ใหม ่

 สภาวะทางเศรษฐกจิทงัภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทงัสภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย ์

 ความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัใหม้หีรอืรกัษาไวซ้งึการประกนัภยัทเีพยีงพอ 

 การเปลยีนแปลงดา้นกฎหมายและหลกัเกณฑต์่าง ๆ ทคีวบคุมอสงัหารมิทรพัย ์การใช ้การจดัเขตพนืท ี

ภาษี และค่าธรรมเนียมทตี้องชําระใหแ้ก่รฐับาล การเปลยีนแปลงดงักล่าวอาจส่งผลใหค้่าใชจ่้ายในการ

บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยเ์พมิสงูขนึ หรอืมคีา่ใชจ่้ายในการดาํเนินการทไีม่สามารถคาดหมายได ้ทงันี 
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เพอืใหส้ามารถปฏบิตัติามกฎระเบียบทเีปลยีนแปลงไปนัน สทิธต่ิาง ๆ ทีเกยีวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย์

อาจมขีอ้จาํกดัอนัเป็นผลมาจากการเปลยีนแปลงแกไ้ขกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัมาตรฐานอาคาร หรอืการ

วางผงัเมอืง หรอืการใชบ้งัคบักฎหมายใหม่ทเีกยีวขอ้งกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ 

 ภยัพบิตัิธรรมชาต ิเหตุสุดวสิยั ภยัจากการก่อการรา้ย วนิาศกรรม การจราจล และเหตุการณ์อนืใดทอียู่

นอกเหนอืความควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

จากทกีล่าวมาขา้งตน้ ผูล้งทุนจงึควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มูลเกยีวกบัการคาดการณ์และประมาณการกําไร

เพอืใชใ้นการตดัสนิใจในการลงทนุ เนืองจากวธิกีารในการคาํนวณขอ้มลูดงักล่าว และความเป็นไปไดท้ผีลการ

ดาํเนินงานทแีทจ้รงิอาจแตกต่างจากประมาณการและสมมตฐิานทอีา้งองิอยา่งมนียัสาํคญั 

. .  ความเสียงของผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้รบัจากหน่วยทรสัตน้์อยกว่าผลตอบแทนทีกองทรสัต์

ได้รบัจากการดาํเนินการของอสงัหาริมทรพัยที์กองทรสัตล์งทุน  

ผลตอบแทนทกีองทรสัตจ์ะไดร้บัจากทรพัยส์นิทกีองทรสัตล์งทุนนนัขนึอยูก่บัจาํนวนรายไดส้ทุธจิากการใหเ้ช่า

พนืทแีละการใหบ้รกิารอนัเกยีวเนืองกบัทรพัยส์นินนั และคาํนวณเป็นเงนิไดโ้ดยหกัรายจ่ายทเีกดิขนึจากการ

ดาํเนินงาน การบรหิารจดัการการใหเ้ช่าพนืทอีาคาร 

ทังนี ในการคํานวณประโยชน์ตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้รบัจากหน่วยทรสัต์นันนอกจากจะพิจารณาจาก

ประโยชน์ตอบแทนทีกองทรสัต์ได้รบัจากการให้เช่าพืนทีและการให้บรกิารอนัเกียวเนืองกับทรพัย์สนิที

กองทรสัต์จะลงทุนนัน ยงัต้องคํานวณเป็นเงนิได้หลงัหกัรายจ่ายทเีกดิขนึจากการดําเนินงาน การบริหาร

จดัการ และคา่ใชจ่้ายของกองทรสัต์ทเีกยีวขอ้ง รวมถงึอตัราดอกเบยีและการชําระคนืเงนิตน้ของเงนิกูย้มืของ

กองทรสัต์ ดงันันประโยชน์ตอบแทนทผีูล้งทุนจะไดร้บัจากหน่วยทรสัต์จงึอาจน้อยกว่าประโยชน์ตอบแทนที

กองทรสัตไ์ดร้บัจากการดาํเนินการของทรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน  

หากค่าใช้จ่ายของกองทรสัต์ และ/หรอือตัราดอกเบยีเปลยีนแปลงไป ย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถใน

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ ซงึผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถรบัรองไดว้า่จะรกัษาอตัราการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนไวใ้นระดบัเดมิหรอืรบัรองไดว้่าระดบัของประโยชน์ตอบแทนทจีะจ่ายจะเพมิขนึเมอืเวลา

ผ่านไป อกีทงัไม่สามารถรบัรองไดว้่าผูจ้ดัการกองทรสัต์จะสามารถตกลงกนัเพอืเพมิอตัราค่าเช่าและอตัรา

บรกิารกบัคูส่ญัญาตามสญัญาเช่าพนืทแีละสญัญาบรกิารในปัจจุบนั ดงันันจงึมคีวามเสยีงทนีักลงทุนจะไม่ได้

รบัประโยชน์ตอบแทนตามทไีดป้ระมาณการไว ้หรอืกองทรสัต์อาจไม่สามารถรกัษาระดบัการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนหรอืเพมิการจา่ยประโยชน์ตอบแทนได ้

. .  ความเสียงจากการเปลียนแปลงมาตรฐานการบญัชีในประเทศไทยและ/หรือการแก้ไขกฎหมาย 

กฎ หรือระเบียบทีเกียวข้อง 
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ผลการดาํเนินงานและการจา่ยเงนิปันผลของกองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบจากการมผีลบงัคบัใชม้าตรฐานการ

บญัชฉีบบัใหม่ในประเทศไทย หรอืการปรบัปรงุมาตรฐานทางบญัช ีปัจจบุนัยงัไม่มขีอ้มลูเกยีวกบัขอบเขตและ

ระยะเวลาในการเปลยีนแปลงมาตรฐานการบญัช ีซงึการเปลยีนแปลงดงักลา่วเป็นสงิทไีม่อาจคาดการณ์ได ้ 

สาํหรบัการแกไ้ขกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบยีบ ขอ้บงัคบั บทบญัญตั ิแนวนโยบาย และ/หรอื คาํสงั

ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ทีไม่อาจคาดการณ์ได้

เช่นเดยีวกนั เชน่ ในอนาคตอาจมกีารเปลยีนแปลงการจดัเกบ็ภาษโีรงเรอืนและทดีนิ และภาษบํีารงุทอ้งทตีาม

กฎหมายทใีชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เป็นการจดัเกบ็ในรปูแบบภาษทีดีนิและสงิปลูกสรา้ง ซงึการเปลยีนแปลงดงักล่าว

อาจสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะการเงนิ และความสามารถในการจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ 

ดงันัน ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไม่สามารถประมาณการในเชงิตวัเลขสาํหรบัผลกระทบทเีกดิจากการเปลยีนแปลง

ดงักล่าวได ้และไม่สามารถรบัรองไดว้่าการเปลียนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่องบ

การเงนิของกองทรสัต์ หรอืต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ นอกจากนี การเปลยีนแปลง

ดงักล่าวนีอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ 

. .  ความเสียงด้านภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทรสัต ์

ในอนาคตภาระภาษีและคา่ธรรมเนียมทีเรยีกเกบ็จากการประกอบกจิการของกองทรสัต์อาจเปลยีนแปลงไป

จากอตัราในปัจจุบนั เช่น การโอน หรอืรบัโอนสทิธกิารเช่า หรอืการซอื ขาย โอน หรอืรบัโอนกรรมสทิธใิน

อสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคตอาจมภีาระภาษแีละคา่ธรรมเนียมทีเกดิจากการซอื ขาย โอน หรอืรบัโอนกรรมสทิธ ิ

หรอื โอน หรอืรบัโอนสทิธกิารเช่าในอสงัหารมิทรพัยซ์งึกองทรสัต์อาจตอ้งรบัภาระทงัหมดหรอืบางส่วน โดยที

อตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราภาษทีกีองทรสัตจ์ะตอ้งชําระอาจแตกต่างจากอตัราทเีรยีกเกบ็ในปัจจบุนั 

. .  ความเสียงอนัอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัตท์งัจาํนวน 

เมอืสนิสดุการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครงันี หากปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ตอ้งยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์งัจาํนวน และคนืเงนิใหแ้กผู่จ้องซอื 

(ก) มีผูจ้องซือไม่ถึงสองรอ้ยหา้สบิราย หรอืมีการกระจายการถือหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามขอ้บังคบั

ตลาดหลกัทรพัยเ์กยีวกบัการรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

(ข) มูลค่าหน่วยทรสัต์ทจีองซอืเมอืรวมกบัมูลค่าเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงนิและ/หรอื 

บรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอื บรษิทัประกนัวนิาศภยั และ/หรอืสถาบนัการเงนิ และ/หรอืนิตบิุคคลอนื

ใดทีสามารถให้สนิเชือแก่กองทรสัต์ได้ (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอทีจะลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

หรอืไม่ถงึจํานวนตามทรีะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลซงึเท่ากบัมูลค่าทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงั

แรกจาํนวนไม่เกนิ ,  ลา้นบาท 

(ค) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตังทรสัต์ ทรสัตี ผู้จดัการ

กองทรัสต์ หรือผู้ลงทุนต่างด้าว ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท ีทจ. /  เรอืง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอื

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์และไม่สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

(ง) ไม่สามารถโอนเงนิทไีดจ้ากการจําหน่ายหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตี เพอืก่อตงักองทรสัต์ใหแ้ลว้เสรจ็

ภายใน  วนัทาํการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

หากเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงขนึตามทรีะบุไวข้า้งต้น ผู้จดัการกองทรสัต์อยู่ในบงัคบัต้องยกเลกิการ

เสนอขายหน่วยทรสัตท์งัจํานวน และคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้องซอื ดงันนั ผูล้งทุนทไีดจ้องซอืหน่วยทรสัต์อาจไม่บรรลุ

วตัถุประสงคใ์นการลงทุนในหน่วยทรสัต์ โปรดศึกษารายละเอยีดเงอืนไขเกยีวกบัการยกเลกิการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ไดใ้นสว่นท ี  ขอ้ . .  “กรณทีมีกีารยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต”์ 

. .  ความเสียงเกียวกบัการจดทะเบียนรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน และการซือขาย

หน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องดําเนินการเพอืให้หน่วยทรสัต์ทอีอกใหม่สามารถเขา้เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรพัย์ได้ภายใน  วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ทังนี ตลาดหลักทรพัย์โดย

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์จะพิจารณาคําขอให้เสร็จภายใน  วนั นับแต่วนัทีตลาดหลักทรพัย์ได้รบั

เอกสารหลักฐานทีถูกต้องครบถ้วนแล้ว หลงัจากทีตลาดหลกัทรพัย์สงัรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัย์จด

ทะเบียนแล้ว หน่วยทรสัต์จะเรมิทําการซอืขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดภ้ายใน  วนัทําการนับแต่วนัทีสงัรบั

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน เวน้แต่มีเหตุจําเป็นอนัเป็นผลใหไ้ม่สมควรทําการซือขายหลกัทรพัย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ภายในระยะเวลาดงักล่าว ทงันี ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยส์ามารถกําหนดวนัเรมิทําการซอื

ขายเป็นอย่างอนืได ้เวน้แต่และจนกวา่ตลาดหลกัทรพัยจ์ะสงัรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนแลว้ 

หน่วยทรสัต์ทเีสนอขายในครงันีจะไม่สามารถซอืขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้และผูถ้ือหน่วยทรสัต์จะสามารถ

ขายหน่วยทรสัต์ไดโ้ดยการทาํรายการนอกตลาดหลกัทรพัยเ์ทา่นัน 

. .  ความเสียงของการเปลียนแปลงของราคาของหน่วยทรสัตภ์ายหลงัการเสนอขาย 

ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์นันกําหนดขนึโดยการตกลงกนัระหว่างผู้จดัการกองทรสัต์และผู้จดัการการจดั

จาํหน่าย และอาจมไิดเ้ป็นเครอืงบ่งชถีงึราคาตลาดของหน่วยทรสัต์ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ใน

ครงันี ภายหลงัจากการทมีีคาํสงัรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่สภาวะการซอืขายหน่วยทรสัต์ในตลาดหลกัทรพัยจ์ะมเีสถยีรภาพ และ
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หน่วยทรสัต์อาจซือขายในราคาทีตํากว่าราคาเสนอขายในครงันีอย่างมีนัยสําคญั ซึงราคาดงักล่าวอาจไม่

สอดคล้องกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิต่อหน่วยของกองทรสัต์ เนืองจากราคาซือขายหน่วยทรสัต์นันขนึอยู่กบั

หลายปัจจยั อาท ิสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศและต่างประเทศ ผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ความผนั

ผวนของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์และปรมิาณการซอืขายของหน่วยทรสัต์ เป็นตน้ จงึมคีวามเป็นไปได้

ทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์อาจไม่สามารถขายหน่วยทรสัต์ไดใ้นราคาทเีสนอขาย หรอืในราคาตามมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

ต่อหน่วยของกองทรสัต์  

กล่าวโดยละเอยีด ราคาตลาดของหน่วยทรสัต์อาจลดลงภายหลังวนัเรมิต้นของการซือขายหน่วยทรสัต์ใน

ตลาดหลกัทรพัย ์โดยราคาซอืขายหน่วยทรสัต์ขนึอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

 โอกาสทางธุรกจิของกองทรสัต์ รวมทงัการลงทุนและตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยในทศันะของ

นกัลงทุน 

 ความแตกต่างระหว่างผลการดําเนินงานจรงิของกองทรสัต์และการคาดการณ์ของนักลงทุนรวมทัง

นกัวเิคราะห ์

 คาํแนะนําการลงทุนและการคาดการณ์ของนกัวเิคราะหม์กีารเปลยีนแปลง 

 การเปลยีนแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และตลาดทเีกยีวขอ้ง 

 ภยัพบิตัทิางธรรมชาตหิรอืเหตุสดุวสิยัอนื ๆ ซงึสง่ผลกระทบต่อทรพัยส์นิทกีองทรสัตล์งทนุ 

 มลูคา่ตลาดของทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

 ความน่าสนใจของหน่วยทรสัตเ์มอืเปรยีบเทยีบกบัหลกัทรพัยป์ระเภทอนื ๆ 

 อปุสงคแ์ละอุปทานระหว่างผูซ้อืและผูข้ายหน่วยทรสัต์ 

 ขนาดของตลาดในอนาคตและสภาพคล่องของตลาดการลงทุนในหน่วยทรสัต์เพือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย 

 การเปลยีนของกฎเกณฑแ์ละระเบยีบต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง ระบบการจดัเกบ็ภาษ ีทงัทเีป็นการเปลยีนแปลง

โดยทวัไป และทเีกยีวขอ้งกบัหน่วยทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทยเป็นการเฉพาะ 

 การทกีองทรสัต์อาจไม่สามารถดําเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกจิไดอ้ย่างประสบ

ผลสาํเรจ็ 

 อตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ และ 

 ความผนัผวนในตลาดตราสารทนุ และการเพมิขนึของอตัราดอกเบยี 
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ดว้ยปัจจยัดงัทไีดก้ล่าวขา้งตน้นี หน่วยทรสัต์อาจมกีารซอืขายทรีาคาสงูกวา่หรอืตํากว่าราคาทเีสนอขายหรอื

มูลค่าทรพัยส์นิสุทธติ่อหน่วย การทกีองทรสัต์มกีระแสเงนิสดสาํหรบัการดาํเนินงานเพอืใชใ้นการลงทุน เป็น

ทุนสาํรองสาํหรบัการดาํเนินงาน หรอืเพอืใชใ้นการอนื ๆ เงนิทุนเหลา่นีแมจ้ะเพมิมูลคา่ใหแ้ก่ทรพัยส์นิ แต่อาจ

มไิดเ้พมิราคาตลาดใหแ้ก่หน่วยทรสัตด์ว้ย หากกองทรสัต์ไม่สามารถดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามความคาดหมาย

ของตลาดได ้ทงัในแงข่องการหารายไดใ้นอนาคตหรอืการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ราคา

ตลาดของหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตก์อ็าจไดร้บัผลกระทบดา้นลบ 

. .  ความเสียงจากมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต์ อาจมิได้เป็นมูลค่าทีแท้จริงซึงกองทรสัต์ จะ

ได้รบัหากมีการจาํหน่ายทรพัยสิ์นออกไปทงัหมด หรือมกีารเลิกกองทรสัต์ 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต ์ณ ทนี ีไดค้าํนวณโดยใชข้อ้มลูจากรายงานการประเมนิคา่ทรพัยส์นิทลีงทุน

เป็นขอ้มูลพนืฐาน ดงันัน ในกรณีทกีองทรสัต์ตอ้งจําหน่ายทรพัยส์นิของกองทรสัต์เพอืการปรบัโครงสรา้งการ

ลงทุนหรอืเพอืการเลกิกองทรสัต์ มูลค่าดงักล่าวอาจมิไดเ้ป็นมูลค่าทแีท้จรงิซงึกองทรสัต์จะไดร้บัหากมีการ

จาํหน่ายทรพัยส์นิออกไปทงัหมด หรอืบางสว่นดงักลา่ว 

. .  ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องในการซือขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

ภายหลงัจากการทหีน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซือขายหน่วยทรสัต์ในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะมสีภาพคล่อง เนืองจากสภาพคล่องในการซอืขายหน่วยทรสัต์จะประเมนิจาก

ความถแีละปรมิาณการซอืขายหน่วยทรสัต์นันในตลาดหลกัทรพัย ์ซงึอยูบ่นพนืฐานของปรมิาณความตอ้งการ

ของผู้ซือ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึงปรมิาณความต้องการของผู้ซอื-ผู้ขาย (bid-offer) นัน ขนึอยู่กบัปัจจยัหลาย

ประการทีกองทรสัต์ไม่สามารถควบคุมได้ และเนืองจากกองทรสัต์เป็นกองทรสัต์ประเภทปิด กล่าวคือ 

กองทรสัตจ์ะไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ ดงันนัจงึมคีวามเสยีงทหีน่วยทรสัตจ์ะขาดสภาพคล่องในการซอืขายได ้
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2. ข้อมลูเกียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

.       ข้อมลูของโครงการ 

. .    ประวติัความเป็นมาของโครงการ 

โครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์(BHIRAJ TOWER at EmQuartier) เรมิก่อตงัขนึโดยกลุ่มภิรชับุร ี

ซึงเป็นผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์แนวหน้าของประเทศทีมีประสบการณ์ในธุรกิจอาคารสํานักงาน และศูนย์

นิทรรศการและการประชุม (Exhibition and Convention Centre) มามากกว่า  ปี ภายใต้แนวคดิสาํคญัของ

โครงการ เพือตอบสนองความต้องการของบรษิัทยุคใหม่และสอดรบักบัวถิีการดําเนินชีวติของคนเมืองใน

กรุงเทพมหานคร ทงัในดา้นความสะดวกสบายในการเดนิทาง และสงิอาํนวยความสะดวกทคีรบครนัตามความ

ตอ้งการและคุณภาพชวีติคนยุคใหม่ และเพอืมุ่งใหเ้กดิการใช้ประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างสงูสุดและเต็ม

ประสทิธภิาพ  

ดว้ยแนวคดิดงักลา่ว จงึเป็นจุดเรมิต้นของความร่วมมอืในการพฒันาโครงการระหว่างภริชับุร ีซงึมปีระสบการณ์

ในการพฒันาและบรหิารอาคารสํานักงานในเขตศูนย์กลางธุรกจิ และเครอืเดอะมอลล์ กรุ๊ป (โดยสุขุมวทิ ซิตี

มอลล)์ ซงึเป็นหนึงในผูนํ้าดา้นธุรกจิพฒันาและบรหิารศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่แบบครบวงจรของประเทศ โดยการ

นําจุดเดน่ ประสบการณ์ และความเชยีวชาญของแต่ละฝ่ายมาร่วมกนัออกแบบและพฒันาเป็นโครงการ Mixed-

use Commercial Complex ทไีดร้วมเอาอาคารสาํนักงานเกรด A ภายใตโ้ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทียร์ (BHIRAJ TOWER at EmQuartier) และศูนย์การค้าชนันําขนาดใหญ่ ภายใต้โครงการศูนย์การค้า ด ิ

เอ็มควอเทียร์ (The EmQuartier Shopping Complex) อีกทังสงิอํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมไว้ในพืนที

เดยีวกนัอยา่งลงตวั ซงึเป็นการช่วยเกอืหนุนและสง่เสรมิประโยชน์รว่มกนัทางธุรกจิ (Business Synergies) ให้

สามารถใช้งานอสงัหารมิทรพัย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยยกระดับภาพลักษณ์โครงการให้เป็น

ศนูยก์ลางทางธุรกจิและการคา้ชนันําในยา่นสขุมุวทิของกรุงเทพมหานครอย่างแทจ้รงิ นอกจากนี โครงการยงัมี

จดุเดน่ในดา้นทําเลทตีงับนถนนสขุมุวทิตอนตน้ ซงึอยูใ่จกลางย่านการคา้และธุรกจิ เป็นศูนยก์ลางการเชอืมต่อ

การคมนาคม (Location Connectivity) โดยมทีางเชอืมต่อกบัรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) สถานีพรอ้มพงษ์ เขา้สูต่วั

อาคารโดยตรง และด้านสภาพแวดล้อมโดยรอบทีมีสิงอํานวยความสะดวกและสวนสาธารณะทีสามารถ

ตอบสนองวถิชีวีติของคนเมอืงไดอ้ยา่งครบวงจร (Lifestyle Ecosystem) ทงันี ในสว่นของอาคารสาํนักงานภริชั

ทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์ภริชับุร ีซงึเป็นเจา้ของกรรมสทิธใินอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการทงัหมด ไดใ้ห ้

ภิรชัแมนเนจเม้นท์ ซึงเป็นบรษิัทในกลุ่มเดียวกนักบับรษิทัภิรชับุร ีเป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (Property 

Manager) เนืองจากภิรชัแมนเนจเม้นท์ เป็นผู้ทีมีประสบการณ์และความเชียวชาญในการบรหิารอาคาร

สาํนักงานของกลุ่มภริชับุรมีาหลายโครงการ อกีทงัมีความรู้ความเข้าใจในตวัอาคารสาํนักงานภิรชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์ทาํเลทตีงั และกลุม่ผูเ้ช่าเป็นอยา่งดมีาตงัแต่เรมิดาํเนินโครงการ  
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. .    ข้อมลูทวัไปของทรพัยสิ์นหลกัทีกองทรสัต์จะเข้าลงทนุครงัแรก  

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์(BHIRAJ TOWER at EmQuartier) เป็นโครงการอาคารสาํนักงาน

ซึงถูกพฒันาขนึเป็นส่วนหนึงของโครงการ Mixed-Use Commercial Complex บนถนนสุขุมวทิตอนต้น ที

ประกอบไปด้วยอาคารสํานักงาน และศูนย์การค้าอยู่ในพนืทีโครงการเดยีวกนัอย่างลงตัว โดยในพืนทีของ

โครงการ Mixed-Use Commercial Complex ประกอบดว้ย  อาคาร ไดแ้ก่ (1) อาคารสาํนักงานภริชัทาวเวอร ์

แอท เอ็มควอเทียร์ (2) อาคารเดอะกลาสควอเทียร์  (3) อาคารเดอะวอเตอร์ฟอลควอเทียร์ และ (4) อาคาร

เดอะฮลีกิสค์วอเทยีร ์ 

กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าพนืทโีครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ซงึประกอบดว้ยพนืทสีว่น

ใหญ่ในอาคารสํานักงานภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์  และพืนทีทีเกยีวเนืองกบัการดําเนินงานอาคาร

สํานักงานซึงเป็นพนืทีบางส่วนในอาคารเดอะกลาสควอเทียร ์และอาคารเดอะวอเตอร์ฟอลควอเทียร์  เป็น

ระยะเวลาประมาณ  ปี  เดอืน นับตงัแต่วนัทีกองทรสัต์คาดการณ์ว่าจะเขา้ลงทุน คอืวนัท ี  มกราคม พ.ศ. 

 สินสุดวนัที  กนัยายน พ.ศ.  รวมถึงการเข้ารบัโอนกรรมสิทธิในระบบสาธารณูปโภค และ

สงัหารมิทรพัยท์เีกยีวเนืองกบัการดาํเนินงานอาคารสาํนักงาน (รวมเรยีกทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุน

ครงัแรกวา่ “โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร”์)  โดยกองทรสัต์จะไม่เขา้ลงทุนในพนืทใีชป้ระโยชน์เป็น

ศูนยก์ารคา้ ด ิเอ็มควอเทยีร ์และพนืททีีใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างอาคารสาํนักงาน และศูนย์การค้า โดยมี

ตาํแหน่งทตีงัและรายละเอยีดของแต่ละอาคาร ตามแผนภาพและตาราง ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ( ) อาคารสํานักงานภริชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ( ) อาคารเดอะกลาสควอเทียร์ ( ) อาคารเดอะวอเตอรฟ์อลควอเทียร์ (4) อาคาร

เดอะฮลีกิซค์วอเทยีร ์
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ชืออาคาร กรรมสิทธิ ลกัษณะการดาํเนินงาน หมายเหต ุ

( ) อาคารสาํนักงาน   

ภริชัทาวเวอร ์แอท 

เอม็ควอเทยีร ์

(BHIRAJ TOWER 

at EmQuartier) 

อาคารและทดีนิเป็นกรรมสทิธิ

ของ ภริชับรุ ี 

อาคารสาํนักงานใหเ้ช่า  เป็นอาคารสาํนกังาน

ซงึเป็นทรพัยส์นิหลกัที

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน

ครงัแรก 

(2) อาคารเดอะกลาส 

ควอเทยีร ์(The 

Glass Quartier)  

อาคารและทดีนิเป็นกรรมสทิธิ

ของ ภริชับรุ ีโดยภริชับุร ีไดใ้ห ้

สขุมุวทิ ซติมีอลล์ เช่าพนืที

อาคารเพอืประกอบธุรกจิ

ศนูยก์ารคา้  ระยะยาวเป็น

ระยะเวลา  ปี สทิธกิารเช่า

สนิสดุ วนัท ี  กนัยายน พ.ศ. 

2587 

ศนูยก์ารคา้และ

หา้งสรรพสนิคา้ 

ภายใตช้อื ศนูยก์ารคา้ 

ด ิเอม็ควอเทยีร ์และ

อาคารจอดรถ 

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน

ในพนืทบีางสว่นของ

อาคาร เฉพาะสว่น

พนืทจีอดรถสว่น

สาํนักงาน และพนืที

งานระบบ

สาธารณูปโภคที

เกยีวเนืองกบัการ

ดาํเนินงานของอาคาร

สาํนักงาน 

( ) อาคารเดอะวอเตอร์

ฟอลควอเทยีร ์(The 

Waterfall Quartier)  

( ) อาคารเดอะฮลีกิส์

ควอเทยีร ์(The 

Helix Quartier)  

อาคารและทดีนิเป็นกรรมสทิธิ

ของบุคคลอนื  

 

ศนูยก์ารคา้และ

หา้งสรรพสนิคา้ 

ภายใตช้อื ศนูยก์ารคา้ 

ด ิเอม็ควอเทยีร ์ 

กองทรสัตไ์ม่ไดเ้ขา้

ลงทุน 

หมายเหต ุ:     อาคารสาํนักงานภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์และอาคารเดอะกลาสควอเทยีร์ ปลูกสรา้งภายใต้ใบอนุญาตเดยีวกนั 

        ไม่รวมพนืทจีอดรถส่วนสํานักงาน พนืทวีางงานระบบสาธารณูปโภคส่วนสํานักงาน และพนืทส่ีวนกลางทใีชป้ระโยชน์ร่วมกนั

ระหว่างอาคารสํานกังานและศูนยก์ารคา้ 

ทงันี กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรก โดยการเขา้ทําสญัญาเช่าพนืทอีาคารสาํนักงานระยะยาวในโครงการภริชั 

ทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร์ จาก ภริชับุร ีซงึภริชับุรเีป็นเจา้ของกรรมสทิธใินอาคารและทดีนิอนัเป็นทตีงัของ

โครงการภิร ัชทาวเวอร์ แอท เอ็ม ควอเทียร์ รวมถึงเข้าร ับโอนกรรมสิทธิในระบบสาธารณูปโภค และ

สงัหาริมทรพัย์ทีเกียวเนืองกับการดําเนินโครงการจากเพนต้า  ซึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในระบบ

สาธารณูปโภคทงัหมดทเีกยีวเนืองกบัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์โดยสามารถสรุปสาระสาํคญั

ทรพัยส์นิหลกัของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน ไดด้งันี 
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ปีทีเริมดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์ เดอืนมนีาคม พ.ศ.  

ทรพัยสิ์นหลกัทีกองทรสัตเ์ข้าลงทนุ 

1. สิทธิการเช่าพนืทีระยะยาว

บางส่วนในโครงการภิรชั 

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทียร ์

- พนืทีส่วนสํานักงานให้เช่าของอาคารสํานักงานภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทียร์ (ชนั  ถงึชนั  และชนั  บางส่วน) และพนืทเีช่า

รา้นคา้ปลกี (ชนั M) 

- พนืทสีว่นกลางสว่นสาํนักงาน เชน่ พนืทบีนัไดหนีไฟ พนืทลีฟิท์ พนืที

ทางเดนิสว่นสาํนกังาน และพนืทลีอ็บบสีว่นสาํนกังาน เป็นตน้ 

- พืนทีจอดรถส่วนสํานักงาน (ซึงตังอยู่ในส่วนอาคารเดอะวอเตอร์

ฟอลควอเทยีร ์ชนั M ชนั  และชนั M) 

- พนืทสีาํหรบังานระบบสาธารณูปโภคของส่วนสาํนักงาน (ซงึสว่นหลกั

ตงัอยูใ่นอาคารเดอะวอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์บรเิวณบางสว่นของชนั B 

ชัน  G ชัน  GM ชัน   ชัน  M และชัน   และตังอยู่ ในอาคาร

สํานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ตามบริเวณชันที

กองทรสัต์เขา้ลงทุน รวมถึงบางส่วนของชนั ) นอกจากนี จะเข้า

ลงทุนในพนืทสีาํหรบังานระบบสาธารณูปโภคของสว่นทใีชป้ระโยชน์

ร่วมกบัศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์(ซงึตงัอยูใ่นอาคารเดอะวอเตอร์

ฟอลควอเทยีร ์บรเิวณบางสว่นของชนั BB ชนั B ชนั G และชนั M) 

.   กรรมสิทธิในสงัหาริมทรพัย์

ทีเกียวเนืองกบัโครงการภิรชั

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทียร ์ 

- กรรมสทิธใินสงัหารมิทรพัยป์ระเภทงานระบบสาธารณูปโภคในส่วน

ของอาคารสํานักงาน ได้แก่ ระบบปรบัอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบ

สขุาภบิาล ระบบการสอืสาร ระบบลฟิตโ์ดยสารและบนัไดเลอืน ระบบ

รกัษาความปลอดภัย ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภีัย ระบบจดัการ

และควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System) และ

ระบบทจีอดรถ 

- กรรมสทิธใินสงัหาริมทรพัย์ประเภทงานระบบสาธารณูปโภคทีใช้

ประโยชน์ร่วมกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ได้แก่ งานระบบ

นําประปา งานระบบบําบดันําเสยี บนัไดเลอืนสว่นกลาง  ชุดจากชนั 

G ไปชนั M และลฟิทแ์กว้ (Blue Void)  ตวั  

- กรรมสทิธใินเครอืงมอื และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทงั

อุปกรณ์อืนใดทีใช้เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งอาคาร

สาํนักงาน หรอืการประกอบธุรกจิใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการใหเ้ช่าพนืที

ในอาคารสาํนักงานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ 
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พืนทีรวมโครงการ 

(Gross Floor Area) 

ประมาณ ,  ตารางเมตร ซึงรวมพืนทีสํานักงานให้เช่า พืนที

สว่นกลางส่วนสาํนกังาน พนืทจีอดรถส่วนสาํนักงาน และพนืทสีาํหรบัวาง

งานระบบ 

พืนทีให้เช่าสุทธิ 

(Net Leasable Area) 

ประมาณ ,732 ตารางเมตร (ณ วนัทกีองทรสัต์เขา้ลงทนุ) ซงึรวมพนืที

สาํนักงานใหเ้ช่าบรเิวณชนั  ถงึชนั  และบางส่วนของชนั  และ

พนืทบีางสว่นของชนั M ซงึเป็นบรเิวณพนืทรีา้นคา้ปลกี 

เจ้าของกรรมสิทธิในทีดิน และ

อาคารของโครงการก่อน

กองทรสัต์เข้าลงทุน 

ภริชับรุ ี 

เจ้าของกรรมสิทธิใน

สงัหาริมทรพัยที์เกียวเนืองกบั

โครงการก่อนกองทรสัตเ์ข้า

ลงทนุ 

เพนตา้  

ทงันี ทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรก มพีนืทรีวม (Gross Floor Area) ประมาณ ,  ตาราง

เมตร โดยมีพืนทีให้เช่ารวม (Net Leaseable Area) ประมาณ ,  ตารางเมตร ซึงไม่รวมถึงพืนที

ศนูยก์ารคา้ด ิเอม็ควอเทยีร ์และพนืททีใีชป้ระโยชน์ร่วมกนัระหวา่งโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์

และศูนย์การคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร์ เช่น พนืททีางเดนิรถ พนืททีางเขา้ออก พนืทสี่วนกลางบรเิวณชนั G ถงึชนั 

5M และพนืทีทางเชอืมรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภิรชับุรี ซึงเป็นเจ้าของกรรมสทิธิทรพัย์สิน

สว่นกลางซงึตงัอยูใ่นบรเิวณภายในและภายนอกโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์รวมถงึสงิอํานวย

ความสะดวกต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งร่วมกนั ไดต้กลงใหส้ทิธใิช้ประโยชน์ในพนืทสี่วนกลางร่วมกนัแก่โครงการภริชั

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์และศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์ 
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ภาพตดัขวางของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ ควอเทยีร ์และศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  พนืททีแีสดงเป็นสทีบึ หมายถงึ พนืทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุน  

 ( ) หมายถงึ อาคารสํานกังานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ 

 ( ) หมายถงึ อาคารเดอะกลาสควอเทยีร ์และ 

 ( ) หมายถงึ อาคารเดอะวอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์ 

โดยสามารถแบ่งพนืททีรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนครงัแรกตามประโยชน์การใชส้อยไดด้งันี 

รายละเอียดพืนทีของ 

โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์ทีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทนุ 

พืนที 

(ตารางเมตร) 

พนืทสีว่นสาํนักงานใหเ้ช่า  49,688 

พนืทรีา้นคา้ใหเ้ช่า 44 

รวมพืนทีให้เช่าทงัหมด 49,732 

พนืทสีว่นกลาง (สว่นสาํนักงาน) 10,738 

 พนืทจีอดรถ (ส่วนสาํนักงาน) 18,703 

พนืทงีานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ (ส่วนสาํนักงาน และสว่นกลาง) 15,680 

รวมพืนทีให้เช่าและพืนทีใช้สอยทงัหมด 94,853 
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รปูแสดงภายนอกและบริเวณโดยรอบของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูแสดงพืนทีภายในโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์(Lobby) 
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2.1.3  ทาํเลทีตงัและสภาพแวดล้อม 

โครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์ตงัอยูเ่ลขท ี  และ  ถนนสขุุมวทิ  (เจรญินิเวศน์) แขวงคลอง

ตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  มพีนืทดีา้นหน้าโครงการตดิกบัถนนสุขุมวทิ ซึงอยู่ระหว่างซอย

สขุุมวทิ  และซอยสุขุมวทิ  และพนืทดีา้นขา้งติดกบัซอยสุขุมวทิ  โดยโครงการมทีําเลทตีงัอยู่ใจกลาง

เขตธุรกจิทสีําคญัของกรุงเทพมหานคร และตงัอยู่ติดกบับรเิวณรถไฟฟ้า (BTS) สถานีพรอ้มพงษ์ ซึงมีทาง

เชอืมต่อเขา้สูต่วัอาคารผ่านบรเิวณชนั M ของศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์และเชอืมต่อมายงับรเิวณพนืทลีอ็บบ ี 

(Lobby) ของอาคารสาํนักงานได้โดยตรง อกีทัง โครงการยงัมีทีตงัทอียู่ใกล้กบัรถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT) สถานี

สขุมุวทิ ซงึเป็นสถานีหลกัทมีีทางเชอืมต่อโดยตรงกบัรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) สถานีอโศก โดยอยูห่่างจากทตีงั

ของโครงการเพยีง  สถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) หรอืคดิเป็นเพยีงประมาณ .  กโิลเมตรจากโครงการ 

นอกจากนี ด้วยทีตังทีเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร โครงการสามารถเชือมต่อสู่ส่วนต่าง ๆ ของ

กรุงเทพมหานครไดร้อบทิศทางโดยการสญัจรทางรถยนต์ โดยมีทีตงัอยู่ใกลก้บัถนนหลกัทสีําคญั เช่น ถนน

เพชรบุร ีถนนรชัดาภเิษก และถนนพระราม  เป็นต้น อกีทงั ภายในรศัมหี่างจากโครงการในระยะ .5 – 4.0 

กโิลเมตร โครงการสามารถเชอืมต่อไปยงัทางพเิศษเฉลมินคร (ระบบทางดว่นขนัท ี ) บรเิวณทางขนึ-ลงเพลนิ

จติ และทางขนึ-ลงท่าเรอื รวมถงึสามารถเชอืมต่อไปยงัทางพเิศษฉลองรชั (ทางดว่นสายรามอนิทรา-อาจณรงค)์ 

บรเิวณทางขนึ-ลง คลองตนั ไดอ้กีดว้ย 

แผนทตีงัโครงการ 

  

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ มทีางเขา้-ออกสูท่างสาธารณะจํานวน  ทาง ไดแ้ก่ ) ทางเขา้-ออก

หลกัดา้นถนนสขุุมวทิ และ ) ทางเขา้-ออกดา้นซอยสขุมุวทิ  สาํหรบัทางเขา้-ออกหลกัดา้นถนนสุขุมวทิของ

โครงการ มหีน้ากว้างทตีิดกบัถนนสุขุมวทิประมาณ  เมตร โดยปัจจุบนัถูกใช้เป็นทางเขา้ออกของรถหน้า
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กวา้ง  เมตร จาํนวน  ชอ่งจราจร เชอืมกบัถนนสขุมุวทิ อยา่งไรกด็ ีเพอืใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในภาพรวมของ

โครงการ Mixed-use Commercial Complex ในเรอืงการจราจรและทางสญัจรระหว่างโครงการภริชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร์ และโครงการศูนยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร์ ใหเ้กดิความคล่องตวั ปัจจุบนัทางเขา้-ออกของ

ทดีนิซงึเป็นทตีงัของโครงการดา้นทตีดิกบัถนนสขุุมวทิดงักล่าว จงึถูกใชเ้ป็นเพยีงช่องทางการจราจรขาออกสู่

ถนนสุขมุวทิ ในขณะทช่ีองทางการจราจรขาเขา้จากถนนสุขุมวทิไดถู้กออกแบบใหอ้ยู่บนทดีนิอกีแปลงหนึงซงึ

เป็นกรรมสทิธขิองบุคคลอนื บรเิวณทตีงัอาคารเดอะฮลีกิสค์วอเทยีร ์(The Helix Quartier) ซงึเป็นสว่นหนึงของ

ศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์

สาํหรบัทางเขา้-ออกดา้นซอยสุขุมวทิ  ตงัอยู่บนพนืทดีา้นทิศตะวนัตกของโครงการ โดยมหีน้ากวา้งตดิกับ

ซอยสุขุมวทิ  ซึงในปัจจุบนัไดถู้กใชเ้ป็นทางสญัจรเขา้ออก ทใีชร้่วมกนัระหว่างโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท 

เอม็ควอเทยีร์ และศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์ 

นอกเหนือจากปัจจยัดา้นทําเลทตีงัของโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์ทเีออืประโยชน์สาํหรบัการ

เชอืมต่อดา้นการคมนาคมสญัจร (Location Connectivity) ดงัทไีดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ ทาํเลทตีงัของโครงการภริชั 

ทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์ยงัอยู่ในสภาพแวดลอ้มทโีดดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของบรษิทัยุค

ใหม่ และวถิชีวีติของคนเมอืงไดอ้ย่างครบวงจร (Lifestyle Ecosystem) จากการทตีวัอาคารสํานักงานตงัอยูใ่น

พืนทีเดียวกันกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ และตังอยู่ฝังตรงข้ามกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ

สวนสาธารณะอุทยานเบญจสริ ิจงึทําให้โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ เพรยีบพร้อมไปด้วยสิง

อาํนวยความสะดวก รวมถงึพนืทสีเีขยีวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เพอืเป็นทางเลอืกในการพกัผ่อน

หยอ่นใจ ซงึสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนรุ่นใหม่ไดเ้ป็นอยา่งด ี

2.1.4 กรรมสิทธิและการบริหารจดัการอาคารและงานระบบของอาคารสํานักงานโครงการภิรชั ทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทียร ์

ทีดินและอาคาร 

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าระยะยาวในพนืทบีางสว่นของอาคารสาํนักงานโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท 

เอ็มควอเทยีร ์ซงึตงัอยู่บนแปลงทดีนิจาํนวน  แปลงซงึมขีนาดรวมเท่ากบั  ไร ่  ตารางวา ประกอบดว้ย

โฉนดเลขท ี     และ  ซงึเป็นกรรมสทิธขิองภริชับุรทีงัหมด สว่นอาคารสาํนักงานภริชั

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์จะตงัอยู่บนทดีนิโฉนดเลขท ี    และ  ส่วนทีดนิโฉนดเลขท ี

 เป็นทีตังส่วนอาคารวอเตอร์ฟอลควอเทียร์ ซึงเป็นพืนทีจอดรถ และพืนทีสําหรับวางงานระบบ

สาธารณูปโภคบางสว่น  

ณ วนัทยีนืแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสอืชชีวน ทดีนิทงัหมดไดจ้ดทะเบยีนจํานองไวก้บัธนาคารทสิโก ้

เพอืเป็นประกนัหนี ของภริชับุร ีและ/หรอื เพนต้า  โดยในวนัทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัครงั

แรกภริชับุรจีะดาํเนนิการเพอืใหท้ดีนิทตีงัทรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะลงทุนครงัแรกปลอดภาระจาํนอง  
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ทงันี พนืทจีอดรถของส่วนอาคารสาํนักงานซึงตังอยู่ในบรเิวณชนั M ชนั  และชนั M ของอาคารเดอะวอ

เตอร์ฟอลควอเทียร์ มีความต้องการใช้งานโดยหลักอยู่ในช่วงเวลาทําการ (Office hours) ในขณะที

นอกเหนอืจากเวลาทําการ (Non-Office Hour) จะมคีวามตอ้งการใชพ้นืทจีอดรถของลูกคา้สว่นสาํนักงานไม่มาก

นัก ดงันัน เพอืเป็นการใชป้ระโยชน์ในพนืทจีอดรถใหคุ้ม้คา่ทสีดุ เพนต้า  ซงึเป็นผู้ไดร้บัสทิธใินการบรหิาร

จดัการพนืทจีอดรถของอาคารสาํนักงานโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์จงึจดัใหม้กีารหาประโยชน์

เพมิเตมิจากพนืทจีอดรถส่วนสาํนักงานในเวลานอกเหนือจากเวลาทําการ (Non-Office Hour) โดยในปัจจุบนั 

เพนต้า  ไดเ้ขา้ทําสญัญาใหบ้รกิารพนืทจีอดรถกบัสุขมุวทิ ซติมีอลล ์เพอืใหส้ทิธสิขุมุวทิ ซติมีอลล์สามารถ

นําพนืทจีอดรถยนตส์่วนของสาํนักงานไปใชท้ําประโยชน์ไดใ้นระหวา่งเวลา :00 น. ถงึเวลา :00 น. ของวนั

ถดัไป และตลอดวนัของวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ โดยสขุมุวทิ ซติมีอลล์จะตอ้งชาํระค่าตอบแทน

ให้แก่เพนต้า  ตามอตัราและเงอืนไขทีกําหนดไว้ตามสญัญาใหบ้รกิารพนืทจีอดรถ ซงึเมอืกองทรสัต์เขา้

ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรกเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ กองทรสัต์จะดาํเนินการเปลยีนตวัคูส่ญัญาในสญัญา

ใหบ้รกิารพนืทจีอดรถดงักล่าวจากเพนตา้  เป็นกองทรสัต์ในฐานะผูใ้หบ้รกิารรายใหม่ ดงันันกองทรสัต์จะมี

รายไดเ้พมิเตมิจากการใหบ้รกิารพนืทจีอดรถกบัสุขมุวทิ ซติมีอลล ์อกีทางหนึงดว้ย 

สาํหรบัการดแูลรกัษาอาคารและโครงสรา้งทรพัยส์นิต่าง ๆ ของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ก่อน

การเขา้ลงทุนของกองทรสัต์นัน ภริชับุรไีดว้่าจา้งภริชัแมนเนจเม้นท์ใหท้ําหน้าทีในการจดัหาผลประโยชน์จาก

อาคารสํานักงานและบรหิารงานในส่วนของโครงการทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่าพนืท ีตดิต่อประสานงาน

อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูเ้ช่า จดัเกบ็คา่เช่าและค่าบรกิารเพอืนําสง่กองทรสัต์ รวมถงึการใหม้กีารดาํเนินการ

บํารงุรกัษาและซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยใ์หอ้ยูใ่นสภาพทดีแีละพรอ้มจดัหาผลประโยชน์ 

ระบบสาธารณูปโภค 

ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ของโครงการ ไดร้บัการออกแบบให้แยกออกจากระบบของส่วนศูนย์การคา้

อย่างชัดเจน โดยกองทรสัต์จะรับโอนกรรมสิทธิจากเพนต้า  ซึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิงานระบบ

สาธารณูปโภคทเีกยีวขอ้งกบัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ มาทงัหมด โดยรายละเอยีดของระบบ

สาธารณูปโภคทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนแสดงในตารางต่อไปนี  

ระบบสาธารณูปโภคและอปุกรณ์ รายละเอียด 

ระบบปรบัอากาศ ระบบปรบัอากาศแบบทําความเยน็จากสว่นกลาง (Central Chilled Water) 

เครอืงทํานําเยน็ ระบบส่งจ่ายลมเยน็ (AHU) ระบบปรบัปรมิาณลมทหีวัจ่าย

ลมเยน็ (VAV) และท่อนําเยน็  

ระบบไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสงูขนาด ,  KVA จาํนวน  ชุด ขนาด ,  KVA 

จํานวน  ชุด เครอืงผลติไฟฟ้าสาํรองขนาด ,100VA จํานวน  ชุด และ

ขนาด ,600 KVA จาํนวน  ชุด อุปกรณ์ใหแ้สงสวา่งต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ
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ระบบสาธารณูปโภคและอปุกรณ์ รายละเอียด 

แบบ T5 ระดบัความสว่าง 500 LUX 28 W. Color temperature 4,000 K 

Lumen 2,900 lm  

ระบบสขุาภบิาล ระบบนําประปา (ประกอบดว้ย แทง็กเ์กบ็นําจาํนวน  แทง็ก ์และปัมสบูนํา) 

และระบบบาํบดันําเสยีแบบระบบแอคตเิวตเตดสลดัจ ์(Activated Sludge) 

ระบบการสอืสาร ตูก้ระจายสญัญาณโทรศพัท์ อุปกรณ์เชอืมต่อวงจรอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูง 

สายใยแกว้นําแสง สายโทรศพัท ์

ระบบลฟิตโ์ดยสารและบนัไดเลอืน ลฟิต์โดยสารสําหรบั Low Zone จํานวน  ชุด ลฟิต์โดยสารสําหรบั High 

Zone จํานวน  ชุด ลฟิต์บรกิาร (Service Lift) จํานวน 2 ชุด และบันได

เลอืนสว่นกลาง  ชดุจากชนั G ไปชนั M และลฟิทแ์กว้ (Blue Void)  ชุด 

ระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบกลอ้งวงจรปิด ระบบคยีก์ารด์เขา้-ออกภายในอาคาร ระบบลฟิต์เดสติ

เนชนัคอนโทรล (Lift Destination Control) 

ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั บนัไดหนีไฟ อุปกรณ์ตรวจจบัควนัไฟ (Smoke Detector) ระบบหวักระจาย

นําดบัเพลงิ (Sprinkler)  

ระบบจดัการและควบคมุอาคาร

อตัโนมตั ิ(Building Automation 

System) 

ระบบเข้าออกอาคาร (Access Control System) ระบบประตูอัตโนมัต ิ

(Turnstile & Visitor System) ระบบบรหิารจดัการอาคาร ระบบกลอ้งวงจร

ปิด ระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย 

ระบบทจีอดรถ ไมก้นัจราจร ตูร้บับตัรอตัโนมตั ิ(Touch & Go) เครอืงตรวจสอบบตัร เครอืง

คอมพวิเตอร์ควบคมุระบบ เครอืง E-Stamp แผงจราจร บตัร Vehicle Pass 

Card  

ทงันี งานระบบสาธารณูปโภคทใีช้ประโยชน์ร่วมกบัศนูยก์ารคา้ด ิเอม็ควอเทยีร์ ไดแ้ก่ งานระบบนําประปา งาน

ระบบบําบดันําเสยี บนัไดเลอืนสว่นกลาง  ชุดจากชนั G ไปชนั M และลฟิทแ์กว้ (Blue Void)  ตวั กองทรสัต์

จะเขา้ลงทุนครงัแรก และเป็นผู้ดําเนินการให ้และ/หรอืรบับรกิารทีเกยีวข้องกบัสุขุมวทิ ซติีมอลล์ ตามอตัรา

ผลตอบแทนและเงอืนไขทกีาํหนดในสญัญา 

สาํหรบัการดูแลรกัษาและการบรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ของโครงการ กอ่นทีกองทรสัต์จะ

เข้าลงทุนนัน ภิรชับุร ีไดว้่าจ้างภริชัแมนเนจเม้นท์ ซงึเป็นบรษิัทในกลุ่มเดยีวกนักบัภิรชับุร ีใหม้ีหน้าทดีูแล

รกัษาและจดัใหม้กีารซ่อมแซม บํารงุ ปรบัปรุง และรกัษาระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ของโครงการภริชัทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรเ์พอืใหร้ะบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์อยูใ่นสภาพดอียา่งสมําเสมอ 

2.1.5   ภาพรวมการดาํเนินธรุกิจ และลกัษณะการประกอบธรุกิจของทรพัยสิ์นทีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทนุ   



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร์ เป็นอาคารสํานักงานเกรด A ทมีีความโดดเด่นดว้ยทําเลทตีงัทอียู่

ศูนย์กลางการค้าและธุรกิจของกรุงเทพมหานครในย่านสุขุมวิทตอนต้น มีทางเชือมต่อกบัรถไฟฟ้าบีทีเอส 

(BTS) สถานีพร้อมพงษ์โดยตรงเขา้สู่ตัวอาคาร มีทีตังอยู่ในสภาพแวดล้อมทีพร้อมไปด้วยสิงอํานวยความ

สะดวกต่าง ๆ จากลกัษณะของโครงการแบบ Mixed-use Commercial Complex นอกจากนี โครงการยงัไดถู้ก

ออกแบบโดยคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยสูงสุดและความสะดวกสบายของผู้เช่าเป็นสําคญั โดยภิรชับุรไีด้ให้

ความสาํคญักบังานวศิวกรรมและการออกแบบดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ ใหผู้เ้ช่าสามารถปรบัเปลยีนการใชพ้นืท ี

และสภาพแวดล้อมภายในสํานักงานไดต้ามความต้องการ รวมถึงเน้นการใชว้สัดุอุปกรณ์คุณภาพสูงในการ

ก่อสรา้ง เพอืความปลอดภยัและความสะดวกสบายของผู้เช่า และนอกเหนือจากปัจจยัดงักล่าวขา้งต้น การ

บรหิารจดัการโครงการทมีปีระสทิธภิาพโดยภริชัแมนเนจเมน้ท ์ซงึเป็นผูท้มีปีระสบการณ์และความเชยีวชาญใน

การบรหิารอาคารสํานักงานของกลุ่มภิรชับุร ีรวมถึงการมีความรู้ความเข้าใจในทําเลทตีังและกลุ่มผู้เช่าของ

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์เป็นอย่างด ีจดัเป็นปัจจยัสาํคญัอกีประการ ทสีง่ผลใหโ้ครงการภริชั

ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ได้รบัการตอบรบัอย่างดีจากบริษัทชนันํามากมายทังภายในประเทศและ

ต่างประเทศ และประสบความสาํเรจ็ในการจดัหาผูเ้ช่าทมีคีุณภาพไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยสามารถเพมิระดบัอตัรา

การเช่าใหอ้ยูป่ระมาณรอ้ยละ  ภายใน 3 ปี ตงัแต่เรมิดาํเนินการเชงิพาณิชย ์โดย ณ วนัท ี  กนัยายน พ.ศ. 

 โครงการมขีนาดพนืทเีช่าทมีผีูเ้ช่าประมาณ 49,084 ตารางเมตร หรอืคดิเป็นอตัราการเช่าพนืทปีระมาณ

รอ้ยละ 98.7 ของพนืททีปีลอ่ยเช่าไดท้งัหมด 49,  ตารางเมตร 

การจดัหาผู้เช่า  

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียรม์ีช่องทางในการจดัหาผูเ้ช่า  ช่องทาง คอื การตดิต่อผ่านตวัแทน 

(Agents) และการตดิต่อกบัผูเ้ช่าโดยตรง โดยทผี่านมา ภริชัแมนเนจเมน้ท ์ซงึเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง

โครงการไดใ้ห้ความสําคญัเป็นอย่างมากกบัการคดัเลือกผู้เช่าตงัแต่เรมิต้นโครงการ โดยได้คดัเลอืกผูเ้ช่าทีมี

ประวตัทิน่ีาเชอืถอื เพอืลดความเสยีงในการผดินัดชาํระหนีคา่เช่า หรอืการทาํผดิสญัญาใด ๆ ประกอบกบัจะคดั

สรรผูเ้ช่าโดยการประเมนิถงึศกัยภาพในการเช่าพนืทโีครงการในระยะยาว เพอืลดอตัราการหมุนเวยีนเขา้ออก

ของผู้เช่าและเพิมเสถียรภาพของรายไดค้่าเช่าของโครงการ นอกจากนี ในการพิจารณาคดัเลือกผู้เช่าของ

โครงการนนั ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยย์งัมุ่งเน้นทจีะสรา้งกลุ่มผูเ้ช่า (Tenant Mix) ทมีคีวามหลากหลาย เพอืให้

ผูเ้ช่าโดยรวมมกีารกระจายตวัทเีหมาะสม ทงัในดา้นของประเภทธุรกจิของผูเ้ช่าและขนาดพนืทเีช่าของผูเ้ช่าใน

โครงการ  

นอกจากนี ภิรชัแมนเนจเม้นท์ ยงัเน้นทีจะสร้างสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้เช่าทุกราย และให้ความสําคญัในการดูแล

บํารงุรกัษาสภาพของสงัหารมิทรพัย ์อสงัหารมิทรพัย ์และสภาพแวดลอ้มโดยรอบอาคารสาํนักงาน เพอืใหผู้เ้ช่า

มนัใจและพงึพอใจในคณุภาพของพนืทแีละบรกิาร เพอืทจีะตดัสนิใจเช่าพนืทกีบัโครงการอยา่งต่อเนืองในระยะ

ยาว  
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สําหรบัสญัญาเช่าพนืทีและสญัญาบรกิารส่วนใหญ่ของโครงการนันจะเป็นสญัญาทีมีระยะเวลา  ปี โดยจะ

กาํหนดใหผู้เ้ช่าตอ้งวางเงนิประกนัการเช่าพนืทแีละการบรกิารตลอดอายสุญัญาเช่าพนืทแีละสญัญาบรกิาร โดย

จํานวนเงนิประกนัการเช่าพืนทีและการบรกิารทีจะเรยีกเก็บนันอยู่ในอตัราเทียบเท่าค่าเช่าและค่าบริการ

ประมาณ  เดอืน ซงึหากมกีรณีทผีูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารผดินัดชําระค่าเช่าและ/หรอืค่าบรกิาร หรอืยกเลกิ

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารกอ่นกาํหนด โครงการจะสามารถรบิเงนิประกนัดงักล่าวได ้นอกจากนี ในสญัญาเช่า

และบรกิารยงักําหนดใหผู้เ้ช่าหรอืผูร้บับรกิารต้องแจง้ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรในการต่อสญัญาเช่า

และบรกิารล่วงหน้ากอ่นวนัทจีะหมดอายสุญัญา 

ลกัษณะผู้เช่า 

ด้วยแนวคิดการออกแบบของโครงการทีทันสมัย และสอดรับกับวิถีการดําเนินชีวิตของคนเมืองใน

กรุงเทพมหานคร ประกอบกบัทําเลทตีงัทเีป็นศูนยก์ลางย่านการคา้และธุรกจิ ส่งผลใหโ้ครงการภริชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร์ ไดร้บัความสนใจจากผู้เช่าในวงกวา้งทงัทเีป็นบรษิทัขนาดเลก็จนถงึบรษิัทต่างชาติขนาด

ใหญ่ รวมถงึบรษิทัจากหลากหลายธุรกจิและอุตสาหกรรม ทาํใหโ้ครงการสามารถสรา้งกลุม่ผูเ้ช่า (Tenant Mix) 

ทมีคีวามหลากหลายและแตกต่างไดต้ามกลยุทธท์วีางไว ้โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรจ์งึประกอบ

ไปดว้ยกลุ่มผูเ้ช่าทมีกีารกระจายตวัทเีหมาะสม ทงัในดา้นของประเภทธุรกจิหรอืบรกิาร และขนาดพนืทเีช่า ซงึ

การมกีลุ่มผู้เช่าทีเหมาะสมนี จะช่วยลดการพงึพิงรายไดจ้ากผู้เช่าในธุรกจิใดธุรกจิหนึง และลดความเสยีงที

อาจจะเกดิขนึหากธุรกจิใดธรุกจิหนึงไดร้บัผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ ซงึสง่ผลกระทบ

ต่อผลประกอบการของกลุ่มผูเ้ช่าในธุรกจินันได ้ทงันี รายละเอยีดของประเภทธุรกจิของผูเ้ช่าในโครงการ และ

การแบ่งกลุ่มผูเ้ชา่ตามขนาดพนืทเีชา่ สามารถแสดงได ้ดงัตารางต่อไปนี  

ขอ้มลูประเภทธรุกจิของผูเ้ช่าในโครงการ 

ประเภทธรุกิจของผู้เช่า 
จาํนวนผู้เช่า 

(ราย) 

พืนทีเช่ารวม 

(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืนทีเช่าทงัหมด 

(รอ้ยละ) 

สนิคา้อปุโภคบรโิภค 12 7,736 15.56 

E-commerce 4 6,485 13.04 

เภสชักรรม 4 6,455 12.98 

พฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละนายหน้า 9 4,997 10.05 

บรกิารใหค้าํปรกึษา 19 4,884 9.82 

บรกิารใหค้าํปรกึษาทางการตลาดและ 7 3,789 7.62 
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ประเภทธรุกิจของผู้เช่า 
จาํนวนผู้เช่า 

(ราย) 

พืนทีเช่ารวม 

(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืนทีเช่าทงัหมด 

(รอ้ยละ) 

บรกิารสอืโฆษณา 

ยานยนต ์ 2 2,809 5.65 

บรรจภุณัฑ ์ 2 2,662 5.35 

หน่วยงานราชการ 2 1,850 3.72 

บรกิารทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 7 1,658 3.33 

วสัดกุ่อสรา้ง 5 1,416 2.85 

บรกิารการเงนิการลงทุนและประกนัภยั 9 1,212 2.44 

อนื ๆ 15 3,131 6.29 

รวมพืนทีทีมผีู้เช่า 97 49,084 98.70 

พนืทว่ีาง - 648 1.30 

รวมทงัสิน 97 49,732 100.00 

หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วนัท ี  กันยายน พ.ศ.  โดยพนืทเีช่าของทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะเขา้ลงทุน ประกอบด้วย พนืทีเช่าตาม

สญัญาเชา่และสญัญาบรกิาร รวมถงึพนืทเีช่าตามหนงัสอืแสดงเจตนารมณ์ในการเช่าและการบรกิาร 

ขอ้มลูประเภทผูเ้ช่าแบ่งตามขนาดพนืทเีช่าในโครงการ 

แบ่งตาม 

ขนาดพืนทีเช่า 
ขนาดพนืทีเช่า 

จาํนวนผู้เช่า 

(ราย) 

พืนทีเช่ารวม 

(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพนืที

เช่าทงัหมด  

(ร้อยละ) 

ผูเ้ช่าพนืทขีนาดเลก็ 
ตงัแต ่

 ตารางเมตร ลงมา 
63 9,917 19.94 

ผูเ้ช่าพนืทขีนาดกลาง 
ระหว่าง  

301 - 1,  ตารางเมตร 
21 10,529 21.17 

ผูเ้ช่าพนืทขีนาดใหญ่ 
ตงัแต ่

1,  ตารางเมตร ขนึไป 
13 28,638 57.59 
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แบ่งตาม 

ขนาดพืนทีเช่า 
ขนาดพนืทีเช่า 

จาํนวนผู้เช่า 

(ราย) 

พืนทีเช่ารวม 

(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพนืที

เช่าทงัหมด  

(ร้อยละ) 

รวมพืนทีทีมผีู้เช่า 97 49,084 98.70 

พนืทวี่าง - 648 1.30 

รวมทงัสิน 97 49,732 100.00 

หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วนัท ี  กันยายน พ.ศ.  โดยพนืทเีช่าของทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะเขา้ลงทุน ประกอบด้วย พนืทีเช่าตาม

สญัญาเชา่และสญัญาบรกิาร รวมถงึพนืทเีช่าตามหนงัสอืแสดงเจตนารมณ์ในการเช่าและการบรกิาร  

นอกจากน ีโครงการยงัมกีลุ่มผูเ้ช่ารายใหญ่ทกีระจายตวั ไม่ไดม้กีารพงึพงิผูเ้ช่ารายใหญ่รายใดรายหนึงอย่าง

เป็นนัยสาํคญั โดยผูเ้ช่ารายใหญ่สุดของโครงการจะมขีนาดพนืทเีช่าคดิเป็นประมาณรอ้ยละ  ของพนืทปีล่อย

เช่าทังหมดเท่านัน ซึงการมีการกระจายตัวของกลุ่มผู้เช่า (Tenant Mix) ทีเหมาะสมนีเป็นผลมาจากการให้

ความสาํคญัในการบรหิารจดัการ และการจดัหาผูเ้ช่าของโครงการตงัแต่แรกเรมิ ทงันี ขอ้มูลของผูเ้ช่าพนืทรีาย

ใหญ่  รายแรกของโครงการ แสดงไดด้งันี  

ขอ้มลูเกยีวกบัผูเ้ชา่พนืท ี  อนัดบัแรกในโครงการ 

ลาํดบัที ผู้เช่าพืนที ประเภทธรุกิจของผู้

เช่าพืนที 

ร้อยละของพืนทีเช่า

ทงัหมด (ร้อยละ) 

1 บรษิทั ลาซาดา้ จาํกดั E-commerce 7.69 

2 บรษิทั โนวารต์สี (ประเทศไทย) จาํกดั เภสชักรรม 7.68 

3 บรษิทั ฟิลลปิ มอรร์สิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั สนิคา้อปุโภคบรโิภค 5.41 

4 บรษิทั เตด็ตรา แพค้ (ประเทศไทย) จาํกดั บรรจุภณัฑ ์ 5.14 

5 บรษิทั มาสดา้ เซลส ์(ประเทศไทย) จาํกดั ยานยนต์ 4.95 

6 บรษิทั เจท ีอนิเตอรเ์นชนัแนล (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั 

สนิคา้อปุโภคบรโิภค 4.16 

7 บรษิทั เอคอมเมริซ์ จาํกดั บรกิารใหค้าํปรกึษา

ทางการตลาดและ

บรกิารสอืโฆษณา 

4.16 

8 บรษิทั อเีลฟเวน่ สตรที จาํกดั E-commerce 4.16 

9 บรษิทั กรงุเทพ รชัดา เซน็เตอร ์จาํกดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

และนายหน้า 

3.84 
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ลาํดบัที ผู้เช่าพืนที ประเภทธรุกิจของผู้

เช่าพืนที 

ร้อยละของพืนทีเช่า

ทงัหมด (ร้อยละ) 

10 บรษิทั เอสเอม็ พรอพเพอร์ พลสั จาํกดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

และนายหน้า 

3.30 

 ผูเ้ช่ารายยอ่ยอนื ๆ (  ราย) 48.21 

รวมพืนทีทีมผีู้เช่า 98.70 

 พนืทวี่าง 1.30 

รวมทงัสิน 100.00 

หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วนัท ี  กันยายน พ.ศ.  โดยพนืทเีช่าของทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะเขา้ลงทุน ประกอบด้วย พนืทีเช่าตาม

สญัญาเชา่และสญัญาบรกิาร รวมถงึพนืทเีช่าตามหนงัสอืแสดงเจตนารมณ์ในการเช่าและการบรกิาร 

ข้อมลูอายคุงเหลือของสญัญาเช่า 

เนืองจากส่วนใหญ่สญัญาเช่าพนืทีของโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ มีอายุสญัญา  ปี ดงันัน

สญัญาเช่าพนืททีมีอียูใ่นปัจจบุนัสว่นใหญ่จะหมดอายใุนปี พ.ศ.  และปี พ.ศ.  อยา่งไรกด็ ีโครงการภิ

รชัทาวเวอร ์แอท เอ็มควอเทยีร ์ใหค้วามสาํคญัในการรกัษาสภาพอาคารและพนืทเีช่าเป็นอยา่งด ีและเน้นการ

บรหิารจดัการโครงการโดยคาํนึงถงึประโยชน์และสงิอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ช่าเป็นสาํคญั สง่ผลให้ทผีา่นมา

โครงการมสีมัพนัธภาพทดีกีบัผูเ้ช่ามาโดยตลอด ประกอบกบัอาคารและพนืทเีช่ายงัคงอยู่ในสภาพใหม่ ผูเ้ช่า

หลายราย โดยเฉพาะผูเ้ช่ารายใหญ่ไดล้งทุนตกแต่งพนืทเีช่าสาํนักงานในมูลค่าทสีงู และใชร้ะยะเวลาค่อนขา้ง

นานในการตกแต่งพืนทเีช่า อกีทงัการย้ายสํานักงานของผู้เช่ายงัมีผลกระทบต่อความต่อเนืองในการดาํเนิน

ธุรกจิ ปัจจัยเหล่านีเป็นเหตุผลสําคญัทสีนับสนุนให้ผู้เช่าและผู้รบับรกิารพจิารณาต่อสญัญากบัโครงการเมอื

หมดอายสุญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร และเป็นการลดความเสยีงทโีครงการจะมพีนืทเีช่าทไีม่ไดร้บัการต่อสญัญา

เช่าและสญัญาบรกิาร ทงันีขอ้มลูอายคุงเหลอืของสญัญาเชา่แบ่งตามปีทคีรบกาํหนดอาย ุสามารถแสดงได ้ดงันี 

 

ขอ้มลูอายคุงเหลอืของสญัญาเช่า (คดิเป็นอตัราสว่นของพนืทเีช่าทงัหมด) 

ปีทีครบกาํหนด

อายสุญัญาเช่า 

 

พืนทีเช่าของผู้เช่าทีครบ

กาํหนดอายุสญัญาเช่า 

(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืนทีให้เช่าทีครบ

กาํหนดอายใุนแต่ละปีเทียบ

กบัพืนทีเช่าทงัหมด (ร้อยละ) 

จาํนวนผู้เช่าทีครบ

กาํหนดอายุ1  

(ราย) 

2560 3,400 6.84 2 

2561 18,190 36.58 43 
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ปีทีครบกาํหนด

อายสุญัญาเช่า 

 

พืนทีเช่าของผู้เช่าทีครบ

กาํหนดอายุสญัญาเช่า 

(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืนทีให้เช่าทีครบ

กาํหนดอายใุนแต่ละปีเทียบ

กบัพืนทีเช่าทงัหมด (ร้อยละ) 

จาํนวนผู้เช่าทีครบ

กาํหนดอายุ1  

(ราย) 

2562 22,541 45.32 35 

2563 4,953 9.96 17 

รวมพืนทีทีมผีู้เช่า 49,084 98.70 97 

พนืทว่ีาง 648 1.30 - 

รวม 49,732 100.00 97 

หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วนัท ี  กันยายน พ.ศ.  โดยพนืทเีช่าของทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะเขา้ลงทุน ประกอบด้วย พนืทีเช่าตาม

สญัญาเชา่และสญัญาบรกิาร รวมถงึพนืทเีช่าตามหนงัสอืแสดงเจตนารมณ์ในการเช่าและการบรกิาร  

1 ผู้เช่าบางรายไดท้ําสญัญาเช่ามากกว่า  สญัญา ซงึแต่ละสญัญามชี่วงเวลาครบกําหนดอายุสญัญาเช่าทแีตกต่างกนั อย่างไร

กด็ ี ในตารางขา้งต้นจะจดักลุ่มตามปีทคีรบกําหนดอายุสญัญาเช่าของสญัญาฉบบัทมีพีนืทขีนาดใหญ่กว่า 

. .    ผลการดาํเนินงานของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์ก่อนการลงทนุโดยกองทรสัต ์

โครงสรา้งรายไดแ้ละต้นทุนของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ ตงัแต่เรมิเปิดดาํเนินการจนถงึวนัท ี

 กนัยายน พ.ศ.  สามารถแสดงไดต้ามตารางดา้นล่างนี 

โครงสรา้งรายไดแ้ละตน้ทนุของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ 

รายการ 

ปี พ.ศ. 1 ปี พ.ศ.  ม.ค. – ก.ย. พ.ศ.  

ล้านบาท 
สดัส่วนต่อ

รายไดร้วม 
ล้านบาท 

สดัส่วนต่อ

รายไดร้วม 
ล้านบาท 

สดัส่วนต่อ

รายได้รวม 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า

และคา่บรกิาร 
72.5 73.2% 296.7 85.3%  349.8 89.1% 

รายไดอ้นื 26.6 26.8%  51.1 14.7%  42.7 10.9%  

รวมรายได้ 99.1 100.0%  347.8 100.0%  392.5 100.0%  

ตน้ทนุการดาํเนินงาน

และคา่ใชจ่้ายการขาย
42.9 43.3% 120.7 34.7%  96.0 24.5%  
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รายการ 

ปี พ.ศ. 1 ปี พ.ศ.  ม.ค. – ก.ย. พ.ศ.  

ล้านบาท 
สดัส่วนต่อ

รายไดร้วม 
ล้านบาท 

สดัส่วนต่อ

รายไดร้วม 
ล้านบาท 

สดัส่วนต่อ

รายได้รวม 

และบรหิาร 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อน

ดอกเบยี ภาษี ค่าเสือม

ราคา และค่าตดั

จาํหน่าย (EBITDA) 

56.2 56.7%  227.1 65.3%  296.5 75.5%  

ทีมา:   จดัทาํโดยอา้งองิจากงบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิภายในบรษิทั ของภริชับรุ ีและเพนตา้  

หมายเหต ุ:    โครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์เปิดดาํเนินการเมอืเดอืนมนีาคม พ.ศ.  ผลประกอบการของปี  จงึเป็น

ผลประกอบการสําหรบัช่วงเดอืนมนีาคม ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.     

ตงัแต่โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์เรมิเปิดดาํเนินการ โครงการมจีาํนวนผูเ้ช่า อตัราการเช่าพนืท ี

และอตัราคา่เช่าและค่าบรกิารเตบิโตเพมิขนึอยา่งต่อเนือง โดย ณ สนิปี พ.ศ.  สนิปี พ.ศ.  และล่าสดุ 

ณ วนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  อตัราการเช่าพนืทขีองโครงการเท่ากบัรอ้ยละ .  รอ้ยละ .  และรอ้ยละ 

98.7 ตามลาํดบั ในขณะทอีตัราคา่เช่าและคา่บรกิารของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์สามารถปรบั

เพมิขนึอย่างต่อเนืองเช่นเดยีวกบัอตัราการเช่าพนืที โดยอตัราค่าเช่าทีผู้เช่ามีการทําสญัญาในปี  อยู่

ในชว่งประมาณ  – 1,200 บาท/ตร.ม./เดอืน  

การเพิมขึนของจํานวนผู้เช่าและอตัราค่าเช่าดงักล่าว ส่งผลให้รายได้รวมของโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอ็มควอเทยีร์ ปรบัตวัเพมิขนึจาก .  ลา้นบาท ในปี พ.ศ.  เป็น .  ลา้นบาท ในปี พ.ศ.  หรอื

คดิเป็นอตัราการเตบิโตทรีอ้ยละ .  และมีอตัรากําไรก่อนดอกเบยี ภาษี ค่าเสอืมราคา และค่าตดัจําหน่าย 

ต่อรายไดร้วม (EBITDA margin) สําหรบัปี พ.ศ.  และปี พ.ศ.  อยู่ทรีอ้ยละ .  และรอ้ยละ .3 

ตามลําดบั นอกจากนี ในช่วง  เดอืนแรกของ ปี พ.ศ.  รายได้รวมของโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอ็มควอเทยีรเ์ท่ากบั .  ลา้นบาท และมอีตัรากาํไรก่อนดอกเบยี ภาษ ีคา่เสอืมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย ต่อ

รายไดร้วม (EBITDA margin) อยูใ่นระดบัทสีงูโดยคดิเป็นรอ้ยละ .  ของรายไดใ้นงวด 

. .    ประกนัภยั 

ปัจจุบนั บรษิทั ภริชับุร ีจาํกดั และ/หรอื บรษิทั เพนตา้  จาํกดั ไดจ้ดัทําประกนัภยัทรพัย์สนิของโครงการภิ

รชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีรไ์ว ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี  

 (ก) กรมธรรม์ประกนัภยัทรพัยส์นิสาํหรบัความเสยีงทุกประเภท (Property All Risk Insurance) ออก

โดยบรษิัท นิวแฮมพเ์ชอร์ อนิชวัรนัส์ จํากดั โดยมีจํานวนเงนิเอาประกนัภยัทงัหมดตามกรมธรรม ์
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จํานวน ,035,000,000 บาท ทรพัย์สนิทีเอาประกนัภยั ได้แก่ สงิปลูกสร้างตัวอาคาร ทางเดิน 

ทางเดนิเชอืมระหว่างอาคาร ส่วนต่อเตมิปรบัปรุงอาคาร และอปุกรณ์อาคารสาํนักงานภริชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์รวมถงึระบบอนื ๆ และทรพัย์สนิต่าง ๆ โดยมรีะยะเวลาประกนัภยั  ปี นับแต่

วนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  ถงึวนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว

ระบุชอืธนาคารทสิโก ้เป็นผูร้บัประโยชน์ตามกรมธรรม์ตามภาระผูกพนั ซึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด

ในสญัญาสนิเชอืระหวา่งภริชับุรกีบัธนาคารทสิโก ้ 

(ข) กรมธรรม์ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) ออกโดยบรษิทั ควิ

บีอ ีประกนัภัย (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยมีวงเงนิเอาประกนัภัย จํานวน ,000,  

บาท สาํหรบัความเสยีหายทเีกดิขนึต่อรา่งกายและทรพัยส์นิต่อครงัและรวมทงัหมด โดยมรีะยะเวลา

ประกนัภยั  ปี นับแต่วนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  ถงึวนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  

โดยภายหลงัจดัตงักองทรสัต์ ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะดําเนินการเพอืให้มนัใจว่ากรมธรรม์ประกนัภัยฉบับที

ครอบคลุมทรัพย์ส ิน (Property All Risk Insurance) ของโครงการภิร ัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ที

กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าพนืทขีองโครงการดงักล่าวนันจะมวีงเงนิประกนัภยัครอบคลุมมูลค่าของ

ทรพัย์สนิทงัหมดของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ตามวธิตี้นทุนทดแทนก่อนหกัค่าเสอืมราคา 

(โดยไม่รวมมูลค่าทีดนิ) ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรพัย์สินของผู้ประเมินมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ ทังนี 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มีความเหน็ว่ามีความพอเพยีงและเหมาะสมเนืองจากวงเงนิประกนัภยัดงักล่าวครอบคลุม

มูลค่าของทรพัย์สินทงัหมดของโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ทีกองทรสัต์จะเข้าลงทุน และ

เพยีงพอต่อการทดแทนมูลค่าของทรพัยส์นิในกรณีททีรพัยส์นิดงักล่าวชาํรุดเสยีหาย โดยกองทรสัต์ และ/หรอื

ผูใ้หกู้ข้องกองทรสัต์(ถา้ม)ี จะเป็นผูเ้อาประกนัภยัและผูร้บัประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัความเสยีงภยัทรพัยส์นิ

ดงักลา่ว  

นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการใหก้องทรสัต์เขา้ทําประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก 

(Public Liability Insurance) โดยมีวงเงนิเอาประกนัภัย จํานวน , ,  บาท และทําประกันภยัธุรกิจ

หยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะกําหนดวงเงนิประกนัภยัให้ มคีวาม

เพยีงพอและเหมาะสม สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัประมาณการกําไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสอืม

ราคา (EBITDA) ของทรพัยส์นิของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอ็มควอเทยีรท์กีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนสาํหรบั

การดาํเนินธุรกจิเป็นระยะเวลาประมาณ  เดอืน ซึงเป็นระยะเวลาทีคาดว่าจะใช้ในการปรบัปรุง ซ่อมแซม

ทรพัย์สนิทีเสยีหายให้กลบัคนืสู่สภาพปกติทีสามารถใช้จดัหาผลประโยชน์ให้แก่กองทรสัต์ได ้และผู้จดัการ

กองทรสัต์จะดําเนินการให้กองทรสัต์โดยทรสัตีเป็นผู้เอาประกนัภัยร่วมและผู้รบัผลประโยชน์ร่วม ภายใต้

กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกัดงักล่าว และ/หรอืดําเนินการให้ผู้ให้กู้เป็นผู้เอาประกันภัยร่วมและผู้รบั

ผลประโยชน์รว่มตามเงอืนไขในสญัญาเงนิกู ้(ถา้ม)ี 
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ทงันี ประเภทของกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั และผูร้บัผลประโยชน์ของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท 

เอม็ควอเทยีร์ภายหลงัจากทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน จะเป็นไปตามตารางดา้นล่างนี 

ประเภทของกรมธรรมป์ระกนัภยั ผู้เอาประกนั ผู้รบัผลประโยชน์ 

ประกนัภยัความเสียงภยัทรพัยสิ์น  

(Property All Risk Insurance) 

 

. กองทรสัต ์

. ผูใ้หกู้ข้องกองทรสัต ์

. กองทรสัต ์

. ผูใ้หกู้ข้องกองทรสัต ์

ประกนัภยัธรุกิจหยดุชะงกั  

(Business Interruption Insurance) 

. กองทรสัต ์

. ผูใ้หกู้ข้องกองทรสัต ์

. กองทรสัต ์

. ผูใ้หกู้ข้องกองทรสัต ์ 

ประกนัภยัความรบัผิดชอบต่อ

บคุคลภายนอก  

(Public Liability Insurance) 

กองทรสัต ์ บุคคลภายนอก 

โดยกองทรสัต์จะเป็นผูช้าํระคา่เบยีประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้ ทงันีรายละเอยีดโปรดพจิารณาในสว่นท ี  ขอ้  

“คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัต์” 

2.1.8   คดีความ 

จากการตรวจสอบโดยทปีรกึษากฎหมายของกองทรสัต์ตามการมอบหมายหน้าทจีากผูจ้ดัการกองทรสัต์ ก่อน

การเขา้ลงทุนของกองทรสัต ์ในสารบบคดทีศีาลจากสารบบคอมพวิเตอรข์องศาลต่าง ๆ อนัประกอบไปดว้ยศาล

แพ่งกรุงเทพใต ้ศาลจงัหวดัพระโขนง ศาลแพ่งรชัดา ศาลลม้ละลาย ศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง

ประเทศ ศาลภาษีอากรกลาง และกรมบงัคบัคด ีโดยมีขอบเขตการตรวจสอบระหว่างวนัที 1 มกราคม พ.ศ.  

2555 ถึงวนัที  8 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 นัน ผลการตรวจสอบจากสารบบคอมพวิเตอรข์องศาลและหน่วยงาน

ขา้งต้น ไม่พบว่าภริชับุร ีหรอืเพนต้า 591 ตกเป็นจําเลยหรอืคูค่วามในคดใีด ๆ ซงึเป็นขอ้พพิาทอนัเกยีวเนือง

กบัทดีนิ อาคาร หรอืทรพัยส์นิโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์ซึงกําลงัอยู่ในระหว่างการพิจารณา 

และอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าลงทุนในสทิธกิารเช่าอาคารโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ของ

กองทรสัต ์

2.2 จดุเด่นของทรพัยสิ์นหลกัทีลงทุนครงัแรกของกองทรสัต ์

การลงทนุในทรพัยส์นิหลกัทลีงทนุครงัแรกของกองทรสัตน์นัมคีวามน่าสนใจในการลงทุน ดงัต่อไปนี 
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2.2.1 ทําเลทีตังอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร และเชือมต่อกับการคมนาคมหลากหลายเส้นทางได้

โดยสะดวก (Location Connectivity) 

โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์หรอืทรพัย์สนิหลกัทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรก เป็นโครงการ

อาคารสาํนักงานทตีงัอยูบ่นถนนสุขุมวทิ บรเิวณซอยสขุมุวทิ  ซงึเป็นศนูยก์ลางธุรกจิและการคา้ทสีาํคญัของ

กรงุเทพมหานคร โดยโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรม์ีทางเขา้-ออกหลกั  ทาง คอื ดา้นหน้าซงึอยู่

ติดกับถนนสุขุมวิท และด้านข้างติดกับซอยสุขุมวิท  จึงสามารถรองรบัการสญัจรของทังผู้ใช้บริการ

ห้างสรรพสนิคา้และผู้ใชบ้รกิารอาคารสํานักงานของโครงการโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ทัง

ในชว่งเวลาปกตแิละช่วงเวลาเร่งดว่น ไดอ้ยา่งสะดวกและมปีระสทิธภิาพ 

ในดา้นการคมนาคม โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์มทีางเชอืมต่อสูช่่องทางการคมนาคมทสีะดวก

หลากหลายช่องทาง โดยตัวอาคารมีทางเดนิเชือมต่อโดยตรงจากรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีพร้อมพงษ์ 

เชอืมเขา้สูต่วัอาคารทบีรเิวณชนั M ของอาคารเดอะกลาสควอเทยีร์ ซงึเป็นชนัเดยีวกบัทตีงัลอ็บบ ี(Lobby) ของ

อาคารสํานักงาน อกีทงั โครงการยงัมีทตีังทีอยู่ใกล้กบัรถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT) สถานีสุขุมวทิ ซึงเป็นสถานี

เชอืมต่อกบัรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) สถานีอโศก โดยอยูห่า่งจากทตีงัของโครงการเพยีงประมาณ .  กโิลเมตร 

นอกจากนี โครงการยงัตงัอยู่ในพนืทซีงึเป็นศนูยก์ลางการเดนิทางสญัจรทางรถยนต์ โดยมทีตีงัอยูใ่กลก้บัถนน

หลกัทสีาํคญั เช่น ถนนเพชรบุร ีถนนรชัดาภเิษก และถนนพระราม  เป็นตน้ อกีทงั จากโครงการยงัสามารถ

เดนิทางไปยงัทางพเิศษเฉลมินคร (ระบบทางด่วนขนัท ี ) บรเิวณทางขนึ-ลงเพลนิจติ และทางขนึ-ลงท่าเรอื 

รวมถงึสามารถเชอืมต่อไปยงัทางพเิศษฉลองรชั (ทางด่วนสายรามอนิทรา-อาจณรงค)์ บรเิวณทางขนึ-ลง คลอง

ตนั ไดส้ะดวก ดว้ยเสน้ทางการคมนาคมทหีลากหลายรอบโครงการดงักล่าว ส่งผลใหโ้ครงการภริชั ทาวเวอร ์

แอทเอม็ควอเทยีร์ มคีวามโดดเดน่ในดา้นทตีงัทเีป็นศนูยก์ารคมนาคมทคีรบครนั สอดรบัการใชช้วีติเรง่ดว่นของ

คนเมอืงในปัจจบุนัอยา่งแทจ้รงิ  

2.2.2 สภาพแวดล้อมโดยรอบของโครงการมีความโดดเด่นด้วยสิงอาํนวยความสะดวก และสวนสาธารณะใจ

กลางเมือง ทีสามารถตอบสนองความต้องการของบริษทัยุคใหม ่และวิถีชีวิตของคนเมืองได้อย่างครบ

วงจร (Lifestyle Ecosystem) 

นอกจากทําเลทตีงัของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์จะเออืประโยชน์สาํหรบัการเชอืมต่อดา้นการ

คมนาคมสญัจรดงัทีไดก้ล่าวมาแล้วขา้งต้น โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอ็มควอเทียร ์ยงัมีสภาพแวดล้อม

โดยรอบ (Ecosystem) ทสีามารถตอบสนองวถิชีวีติของคนเมอืงทหีลากหลาย (Diverse Lifestyle) ไดต้ลอด  

ชวัโมง รวมถึงการทีโครงการอาคารสํานักงานตังอยู่ในพืนทีเดียวกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The 

EmQuartier Shopping Complex) ซงึไดร้บัรางวลั Best Commercial Architectural Design จากการออกแบบ

โครงการศนูยก์ารคา้ใหม้พีนืทสีเีขยีวประกอบอยูไ่ดอ้ยา่งสวยงามกลมกลนื และยงัสามารถเดนิเชอืมไปยงัฝังตรง

ขา้มเข้าสู่ศูนย์การคา้ ด ิเอม็โพเรยีม (The Emporium Shopping Complex) จึงทําให้ผู้เช่าโครงการภิรชัทาว
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เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ไดร้บัความสะดวกสบายในการเขา้ถงึรา้นคา้ รา้นอาหาร สงิอาํนวยความสะดวกทคีรบ

ครนั และสามารถใชพ้นืทสีเีขยีวภายในพนืทขีองศนูยก์ารคา้เป็นทพีกัผ่อนได ้ 

อกีทงั ฝังตรงขา้มของโครงการยงัอยูใ่กล้สวนสาธารณะอทุยานเบญจสริ ิซงึเป็นพนืทสีเีขยีวขนาดใหญ่ใจกลาง

เขตศูนยก์ลางธุรกจิ ซงึเป็นสถานททีางเลอืกในการพกัผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานทีในการออกกําลงักายซึง

สอดคลอ้งกบัคา่นิยมในการดแูลสขุภาพของคนรุน่ใหม่ไดเ้ป็นอยา่งด ีซงึสภาพแวดลอ้มของโครงการจดัเป็นอกี

หนึงจุดเด่นสําคญัของโครงการทสีร้างความแตกต่างจากอาคารสาํนักงานอนื ๆ และทําใหบ้รษิัทไดร้บัความ

สนใจจากบรษิทัชนันําทงัในประเทศและต่างประเทศตงัแต่เรมิโครงการ 

2.2.3 ประโยชน์เกือหนุนกันทางธุรกิจ (Business Synergies) ทีเกิดจากลักษณ ะโครงการ Mixed-use 

Commercial Complex 

โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ถกูพฒันาขนึภายใตแ้นวคดิสาํคญั  ประการ คอื การเป็นโครงการที

สามารถตอบสนองความต้องการและสอดรบักบัวถิกีารดาํเนินชวีติของคนเมอืงในกรงุเทพมหานครใหม้ากทสีุด 

และเพอืมุ่งใหเ้กดิการใช้ประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัย์อย่างสูงสุดและเต็มประสทิธภิาพ ดว้ยแนวคดิทงัสองนี 

โครงการ ภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ จงึได้รบัการออกแบบใหเ้ป็นโครงการ Mixed-use Commercial 

Complex ทรีวมอาคารสาํนักงาน ศนูยก์ารคา้ และสงิอาํนวยความสะดวกทคีรบครนัมาไวด้ว้ยกนัตงัแต่แรกเรมิ 

โดยมีการจัดสรรให้โครงการอาคารสํานักงานภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ตังอยู่ในพืนทีเดียวกับ

ศูนย์การค้า ด ิเอ็มควอเทียร์ และเป็นส่วนหนึงในโครงการ ด ิเอ็มดสิทรคิ (The Em District) ทีพฒันาและ

บรหิารจดัการโดย สขุุมวทิ ซติมีอลล ์ 

ทังนี การพัฒนาโครงการในลกัษณะ Mixed-use Commercial Complex ร่วมกันระหว่าง กลุ่มภิรชับุร ีและ

สขุุมวทิ ซิตมีอลล์ อนัเป็นพนัธมติรทางธุรกจิซงึมปีระสบการณ์และความสามารถทงัในธุรกจิอาคารสํานักงาน 

และธุรกจิศนูยก์ารคา้ ไดส้ง่เสรมิใหเ้กดิประโยชน์รว่มกนัทางธุรกจิ (Business Synergies) ต่อทงัสองบรษิทั และ

ต่อภาพลกัษณ์ของโครงการโดยรวม กล่าวคอื การมศีูนย์การคา้ชนันําของประเทศ ตงัอยู่ในบรเิวณเดยีวกบั

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ไดช้ว่ยสง่เสรมิใหท้ําเลทตีงัของอาคารสาํนักงานเป็นทรีูจ้กัในวงกวา้ง

และไดร้บัความสนใจจากผู้เช่ามากขนึ โดยเฉพาะผูเ้ช่าซงึเป็นบรษิทัทปีระกอบไปด้วยบุคคลากรรุ่นใหม่ ซึง

ต้องการความสะดวกสบายจากทางเลอืกในการเดนิทางหลายรูปแบบ และสงิอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ จาก

ศนูยก์ารคา้ ในขณะเดยีวกนั การมโีครงการอาคารสํานักงานในบรเิวณเดยีวกบัศูนยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร์ ก็

ไดช้ว่ยเพมิการสญัจรของผูค้น (Traffic) ในพนืทหีา้งสรรพสนิคา้ ไม่วา่จะเป็นบุคคลากรของผูเ้ช่าพนืทสีาํนักงาน 

หรือผู้มาติดต่อธุรกิจ (Vistor) กับผู้เช่าสํานักงาน มีส่วนช่วยเกือหนุนให้การจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าและ

รา้นอาหารของศนูยก์ารคา้มมีากขนึ โดยเฉพาะในช่วงเวลาทําการของสาํนักงานในวนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร ์ซงึเป็น

ชว่งทศีนูยก์ารคา้มผีูค้นสญัจร (Traffic) ไม่มากนกัเมอืเทยีบกบัช่วงวนัหยดุเสารอ์าทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
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นอกจากนี ดว้ยลกัษณะการเป็น Mixed-use Commercial Complex ของโครงการ ยงัช่วยเพมิประสทิธภิาพใน

การใชป้ระโยชน์ในอสงัหารมิทรพัยใ์ห้สงูขนึ ดว้ยการสามารถจดัสรรใหม้กีารใชพ้นืทหีรอืบรกิารบางอย่างของ

อาคารร่วมกนัในช่วงเวลาทมีีความต้องการใช้แตกต่างกนั เช่น พนืทจีอดรถของอาคารสาํนักงาน ซงึจะไม่ไดม้ี

การใชง้านอย่างเตม็ทใีนช่วงนอกเวลาทําการ (Non-Office Hour) ดงันัน โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีร ์จงึไดจ้ดัหาประโยชน์จากพนืทดีงักล่าวเพมิเตมิโดยใหศู้นยก์ารคา้ ด ิเอม็ ควอเทยีร ์เขา้มาใชป้ระโยชน์ใน

พนืทจีอดรถส่วนสํานักงานไดร้ะหวา่งช่วงเวลา :  น. ถงึเวลา :00 น. ของวนัถดัไป และตลอดวนัของวนั

เสาร์ วนัอาทิตย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ เพอืให้เกดิการใช้ประโยชน์สงูสุดในพนืทดีงักล่าว และเป็นการเพมิ

ชอ่งทางรายไดอ้กีช่องทางหนึงใหก้บัโครงการสาํนักงานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์เป็นตน้  

. .    อาคารสาํนักงานมีสภาพใหม่ มคีณุภาพสงู และบริหารจดัการโดยมุง่เน้นคณุภาพ   

ทรพัย์สินหลักทีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนครงัแรกเป็นอาคารสํานักงานเกรด A ทีก่อสร้างเสร็จและเรมิเปิด

ดาํเนินการในเดอืนมนีาคม ปี พ.ศ.  อาคารจงึยงัอยูใ่นสภาพใหม่และมคีวามทนัสมยั โดยตวัอาคารมคีวาม

สวยงามโดดเดน่ เน้นการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ผสมผสานสอดคลอ้งกนัทงัภายนอกอาคารและ

การตกแต่งภายใน อกีทงั ตวัอาคารยงัก่อสรา้งดว้ยวสัดคุุณภาพสงู เพอืใหอ้าคารมคีวามแขง็แรงทนทาน และ 

มอีายุการใชง้านยาวนาน ประกอบกบั เลอืกตดิตงัระบบสาธารณูปโภคททีนัสมยั ควบคู่กบัการบํารุงรกัษาเชงิ

ป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยการจัดทําแผนบํารุงซ่อมแซมทีชัดเจน และมีการตรวจระบบ

สาธารณูปโภค สภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลฟิต์และระบบป้องกนัอคัคภียัอย่างสมําเสมอตามมาตรฐาน อกี

ทงั ยงัมหีน่วยงานประจาํอาคารทมีปีระสบการณ์และพรอ้มแกไ้ขปัญหาทเีกดิขนึไดท้นัท่วงท ีเพอืใหก้ารใชง้าน

เป็นไปอยา่งราบรนื และลดโอกาสทผีูเ้ชา่จะประสบปัญหาในการใชง้านใหน้้อยทสีดุ  

นอกจากนี ในการบรหิารจัดการอสงัหารมิทรพัย์และระบบสาธารณูปโภคของโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท  

เอม็ควอเทยีร ์ยงัมกีารบรหิารทเีน้นดา้นคณุภาพเป็นสาํคญั โดยมุ่งใหพ้นืทใีชส้อยของอาคารสาํนักงาน และงาน

ระบบสาธารณูปโภคของโครงการอยู่ในสภาพทีใหม่ สะอาด และพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ เพอืสรา้งความพงึพอใจ

และความมนัใจใหก้บัผูเ้ช่าในระยะยาว  

ทงันี นอกจากภายในอาคารจะเน้นการใช้วสัดุทีมีคุณภาพและความสวยงามแล้ว พนืทีสํานักงานได้รบัการ

ออกแบบให้สอดคล้องภายใต้แนวคดิ “Work Place Strategy” ให้สามารถใช้สอยพนืทใีห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และมคีวามยดืหยุน่ (Flexibility) ทจีะปรบัเปลยีนการใชง้านเพอืตอบสนองต่อทุกความตอ้งการของผูเ้ช่าไดอ้ยา่ง

ลงตวั โดยพนืทสีาํนกังานแต่ละยนูิตถกูออกแบบใหม้ขีนาดเหมาะสมและมขีนาดมาตรฐาน เพมิความยดืหยุน่ใน

การปล่อยเชา่ และในการปรบัเพมิลดขนาดไดต้ามความตอ้งการของผูเ้ช่า โดยเป็นรปูแบบผงัพนืทเีช่าทไีม่มเีสา 

(Column Free) จงึสามารถใช้พืนทีไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพทุกตารางเมตร อกีทงัมีระบบเพดานแบบตาราง 

(Grid-based) และผนังแบบเคลอืนยา้ยได ้ซงึทําใหผู้เ้ช่าสามารถปรบัเปลยีนการใช้พนืท ีและสภาพแวดลอ้ม

ภายในสาํนกังานไดต้ามความตอ้งการ พรอ้มสาํหรบัการขยายและปรบัเปลยีนไดใ้นอนาคต ซงึอาคารสาํนักงาน
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ในกรุงเทพฯ ทีไดร้บัการออกแบบผงัพนืททีมีีประสทิธภิาพดงักล่าวนันยงัมีจํานวนจํากดั โดยจะเป็นอาคารที

สรา้งเสรจ็หลงั พ.ศ.  เทา่นนั  

อาคารยงัออกแบบโดยคาํนึงถึงการประหยดัพลงังาน เช่น การออกแบบผนังอาคารทีทาํขนึดว้ยกระจกสองชนิด

ทมีคีุณสมบตัแิตกต่างกนั คอื กระจกชนิดแผ่รงัสตีาํ (Low-E Glass) และกระจกสะทอ้นแสง เพอืช่วยในการช่วย

ลดมลภาวะทางเสยีงและลดการแผ่ความรอ้นจากภายนอกเขา้สู่ตวัอาคาร ซงึทําใหโ้ครงการสามารถประหยดั

ค่าใช้จ่ายจากระบบปรบัอากาศ และโครงการยงัมีการติดตงัระบบลิฟต์แบบกําหนดชนัปลายทาง เพอืความ

รวดเรว็ ประหยดัเวลา ลดการหยุดระหวา่งชนั ซงึจะทําใหล้ดความหนาแน่นและเพมิความสะดวกสบายของผู้

เช่าอาคารสาํนกังาน เป็นตน้ 

2.2.5 การบริหารจดัการโดยกลุ่มภิรชับุรี ซึงมีความรู้ความเข้าใจในตงัแต่แรกเริม และมีประสบการณ์และ

ความพร้อมในการพฒันาและบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

หลงัจากทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนครงัแรกแล้ว กองทรสัต์จะแต่งตงัภิรชั 

แมนเนจเมน้ท ์ซงึเป็นบรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัภริชับุร ีเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ของ

ทรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนครงัแรก  

ภริชัแมนเนจเม้นท์ มีความพรอ้มในการปฏบิตัิหน้าทีและมปีระสบการณ์ในการบรหิารจดัการโครงการอาคาร

สาํนักงานของกลุ่มภริชับุร ีเนืองจากภริชัแมนเนจเมน้ทเ์ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการภริชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร์ มาตงัแต่เรมิดาํเนินโครงการ ทําใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการดําเนินงานของโครงการภิรชั

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์และผู้เช่าทีเป็นลกูคา้กลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นอย่างด ีรวมถงึส่งผลให้การ

ดาํเนินงานของโครงการภายหลงัจากทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในทรพัยส์นิมคีวามราบรนืและต่อเนือง  

. .    มุ่งเน้นการจดัหาผู้เช่าทีมคีณุภาพและบริหารกลุ่มผูเ้ช่า (Tenant Mix) ให้กระจายตวัอย่างเหมาะสม 

โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ให้ความสําคญัในกระบวนการคดัเลอืกและจัดหาผู้เช่าตังแต่เรมิ

โครงการ โดยกอ่นการคดัเลอืกผูเ้ช่าแต่ละราย จะตอ้งพจิารณาว่าผูเ้ช่ารายนันมปีระวตัน่ิาเชอืถอื และมศีกัยภาพ

เพยีงพอทีจะเป็นผู้เช่าระยะยาว เพอืลดความเสยีงทจีะเกดิการผดิชําระหนีค่าเช่าและค่าบรกิาร ลดอตัราการ

หมุนเวยีนของผูเ้ช่า และให้สามารถรกัษาอตัราการเช่าพนืทใีห้อยู่ในระดบัสูงไดอ้ย่างต่อเนือง อกีหนึงปัจจยั

สาํคญัในการคดัเลอืกผูเ้ช่าของโครงการซงึเป็นเรอืงทโีครงการไดใ้หค้วามสาํคญัมาตงัแต่แรกเรมิ คอืการมุ่งเน้น

ทจีะสรา้งกลุ่มผูเ้ช่า (Tenant Mix) ทมีีความหลากหลายและกระจายตวัอยา่งเหมาะสมทงัในดา้นประเภทธุรกจิ 

ประเภทอุตสาหกรรม สญัชาตขิองผูเ้ช่า และขนาดพนืทเีช่า เพอืลดการพงึพงิทางรายไดจ้ากผูเ้ช่ารายใดราย

หนึง หรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึง และลดความเสยีงหากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึงได้รบัผลกระทบจากการ

เปลยีนแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ ซงึอาจสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุม่ผูเ้ชา่ในอตุสาหกรรมนันได ้
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นอกจากกระบวนการคดัเลอืกผูเ้ช่าทมีศีกัยภาพและเหมาะสมแลว้ การบรหิารพนืทเีช่ายงัมุ่งสรา้งความยดืหยุน่ 

(Flexibility) แก่ลูกคา้ โดยจดัให้มีการวางแผนและวเิคราะห์ความเหมาะสมในการจดัสรรพนืทีเช่าแต่ละยนูิต

ใหก้บัผูเ้ช่าแต่ละราย เพอืใหส้ามารถรองรบัในกรณีทผีูเ้ช่าต้องการปรบัเพมิพนืทเีช่าในอนาคต อกีทงั ภายใน

พนืทเีช่ายงัออกแบบให้ผูเ้ช่าสามารถปรบัเปลยีนการใช้พนืทแีละสภาพแวดลอ้มภายในไดต้ามความต้องการ 

ดว้ยกลยุทธ์ดงักล่าว ส่งผลใหโ้ครงการจงึสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ช่าไดม้ากทีสดุ อกีทงัเป็นการ

ลดความเสยีงทโีครงการจะสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิหากไม่สามารถเพมิหรอืลดพนืทเีช่าตามความตอ้งการของผู้

เช่าได ้

2.2.7 ธรุกิจให้เช่าพืนทีอาคารสาํนักงานมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะพืนทีอาคารสาํนักงาน

เกรด A ในเขตศนูยก์ลางธรุกิจ (Central Business District : CBD)  

ธุรกจิใหเ้ช่าพนืทอีาคารสาํนกังานยงัคงมแีนวโน้มทดี ีเนืองจากอปุทาน (Supply) ของพนืทอีาคารสาํนักงานใน

ตลาดมอียู่อย่างจํากดั ในขณะทอีุปสงค์ (Demand) หรอืความต้องการเช่าพนืทเีตบิโตอย่างต่อเนือง โดยตาม

ขอ้มูลภาพรวมของตลาดอาคารสาํนักงานในกรงุเทพมหานคร ณ ไตรมาสท ี  พ.ศ.  ซงึจดัทําโดยซบีอีารอ์ ี

(CBRE) พบว่าในช่วงตงัแต่ ปี พ.ศ.  จนถงึปัจจุบนั พนืทอีาคารสํานักงานมจีาํนวนพนืทเีพมิขนึเพยีงรอ้ย

ละ  ในขณะทพีนืททีมีกีารเช่าเพมิสงูขนึถงึรอ้ยละ  ในช่วงเวลาเดยีวกนั ซงึการเพมิขนึของการเช่าพนืททีี

สงูกว่าจํานวนพนืทเีช่าดงักล่าว สง่ผลให้อตัราพนืทว่ีางของอาคารสาํนักงานในกรุงเทพมหานคร ลดลงจากรอ้ย

ละ .  ณ สนิปีปี พ.ศ.  เหลอืเพยีงรอ้ยละ .  ณ สนิปี พ.ศ.   

นอกจากนี เนืองจากทําเลทตีงัเป็นปัจจยัพนืฐานสาํคญัทผีูเ้ช่าใชพ้จิารณาในการเลอืกเช่าพนืทอีาคารสาํนักงาน 

สง่ผลใหอ้าคารสาํนกังานในเขตศนูยก์ลางธุรกจิ (CBD) ไดร้บัความนิยมจากผูเ้ช่ามาโดยตลอด และมอีตัราพนืที

ว่างทลีดลงอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะเขตสุขมุวทิตอนตน้ซงึมอีตัราพนืทว่ีางตําทสีดุ เมอืเปรยีบเทยีบกบัทําเลอนื

ในเขตศูนยก์ลางธุรกจิ เช่น สลีม สาทร และลุมพนิี โดยในระยะเวลา  ปีทผี่านมาเขตสุขุมวทิตอนต้นมอีตัรา

พนืทว่ีางตาํกวา่รอ้ยละ  มาโดยตลอด เนืองจากอาคารสาํนักงานบรเิวณนีตงัอยูใ่จกลางเมอืง สามารถเดนิทาง

ไดส้ะดวกทงัจากระบบขนส่งมวลชนทางราง (รถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดนิ MRT) จงึไดร้บัความสนใจจากผู้

เช่าทงับรษิทัไทยและบรษิทัต่างชาต ิประกอบกบัอปุทานของพนืทสีาํนักงานใหเ้ช่าในเขตสขุมุวทิตอนตน้มจํีากดั 

โดยมีพนืทอีาคารสํานักงานให้เช่าทงัสนิ ,726 ตารางเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ .  เมือเทียบกบัพนืที

อาคารสาํนักงานในกรุงเทพมหานาคร ซงึมพีนืทรีวมทงัหมด ,555,958 ตารางเมตร ซงึพนืทอีาคารสาํนกังาน

ในเขตสุขมุวทิตอนตน้มพีนืทอีาคารสาํนักงานเกรด A เพยีงรอ้ยละ  เท่านัน จงึทําใหร้าคาค่าเช่าของอาคาร

สาํนักงานเกรด A ในพนืทสีุขุมวทิตอนต้นปรบัตวัสงูขนึอย่างต่อเนือง ตามรายงานของซบีอีาร์อ ี(CBRE) ดว้ย

ความตอ้งการใชพ้นืทอีาคารสาํนักงานทมีมีากกว่าอปุทานอยา่งต่อเนือง ประกอบกบัอาคารสาํนักงานใหม่ทอียู่

ระหว่างการพฒันายงัคงมีจํากดั จงึมกีารคาดการณ์ว่าอตัราพนืทวี่างของอาคารสํานักงานในบรเิวณนีจะยงัมี

แนวโน้มตาํลง และราคาคา่เช่าเพมิสงูขนึต่อไปในอนาคต 

. .    การประสานผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างฝ่ายทีเกียวข้อง 
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ภิรชั รที แมนเนจเม้นท์ ซึงเป็นบรษิัทในกลุ่มเดยีวกนักบัภริชับุรี จะไดร้บัแต่งตงัให้เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ 

ในขณะทภีริชัแมนเนจเม้นท์ ซึงเป็นบรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัภิรชับุรเีช่นกนั จะไดร้บัแต่งตงัให้เป็นผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัย์ของทรพัย์สนิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรก ภิรชับุร ีและ/หรอืกลุ่มบุคคลทีเกยีวขอ้ง ยงัมี

ความประสงคท์จีะลงทุนในสดัส่วนไม่ตาํกวา่รอ้ยละ  ของจํานวนหน่วยทรสัต์ทอีอกและเสนอขายทงัหมดใน

วนัทจีดทะเบยีนจดัตงักองทรสัต ์และถอืครองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ปี จงึเป็นการเสรมิสรา้งความมนัใจใน

เรอืงผลประโยชน์รว่มกนัระหวา่งกลุ่มภริชับุรกีบัผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายอนื  

นอกจากนี ผู้จดัการกองทรสัต์และผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรกจะ

ไดร้บัค่าตอบแทนจากการทําหน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยอาศยัโครงสรา้ง

ค่าตอบแทนซึงสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานของทรพัย์ส ินทีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนครงัแรก อนัจะเป็น

แรงผลกัดนัและแรงจูงใจสาํคญัใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์และผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยบ์รหิารจดัการกองทรสัต์และ

ทรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนครงัแรกอยา่งมปีระสทิธภิาพและไดผ้ลตอบแทนสงูสุด  

2.2.9 กองทรสัต์มีโอกาสในการลงทุนในทรพัย์สินเพิมเติมโดยอาศยัสิทธิในการทําคําเสนอซือ (Right to 

Offer) และสิทธิในการปฏิเสธกอ่น (Right of First Refusal) 

ตลอดระยะเวลาดําเนินงานของกองทรสัต์ กองทรสัต์จะไดร้บัสทิธิในการทําคําเสนอซือ (Right to Offer) ใน

อสงัหารมิทรพัยท์ปีระเภทอาคารสาํนักงานของกลุ่มภริชับุร ีซงึการไดส้ทิธดิงักล่าว จะชว่ยสง่เสรมิใหก้องทรสัต์

มโีอกาสทจีะขยายไปลงทุนในอาคารสํานักงานอนืทมีคีุณภาพซงึพฒันาโดยกลุ่มภริชับุร ีและเป็นการลดความ

เสยีงของกองทรสัต์ในการพงึพงิเพยีงผลประกอบการของทรพัยส์นิแห่งใดแห่งหนึง และยงัสง่เสรมิใหก้องทรสัต์

มคีวามน่าสนใจมากขนึในดา้นแนวโน้มการเตบิโตทอีาจเกดิขนึในอนาคต นอกจากนี กองทรสัต์จะไดร้บัสทิธใิน

การปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในกรณีทีกลุ่มภิรชับุรปีระสงค์จะโอนกรรมสทิธิหรอืให้สทิธกิารเช่า

หรอืให้สทิธิการเช่าช่วง ในอาคารสํานักงาน พืนทีในอาคารสํานักงาน หรอืทีดินทีตงัอาคารสํานักงาน แก่

กองทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์นื ซงึการไดส้ทิธใินการปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) เป็น

การลดความเสยีงของกองทรสัต์ในการทผีู้ประกอบกจิการให้เช่าพนืทอีาคารสาํนักงานรายอนืไดร้บัทรพัยส์นิ

ดงักลา่วภายใตเ้งอืนไขทดีกีวา่เงอืนไขทไีดม้กีารเสนอใหแ้กก่องทรสัต ์(รายละเอยีดเป็นไปตามส่วนท ี  ขอ้ .  

“สรุปสาระสาํคญัของสญัญา โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร”์) 

2.3 สรปุสาระสาํคญัของรายงานการประเมิน  

2.3.1 ราคาประเมิน 

มูลค่าทีกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรก จะไม่เกนิ , , ,  บาท 

(ไม่รวมภาษมีูลค่าเพมิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกจิเฉพาะ รวมตลอดจนค่าใชจ่้ายอนื ๆ ที

เกยีวขอ้ง) โดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอสิระจํานวน  ราย คอื บรษิัท ซีบีอารอ์ ี(ประเทศไทย) จาํกดั และ 
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บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จํากดั ไดท้ําการประเมนิมูลคา่ทรพัย์สนิทจีะลงทุนครงัแรกโดยใช้

วธิพีจิารณาจากรายได ้(Income Approach) ทงันี มูลคา่ทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนดงักล่าวสงูกว่าราคาประเมนิ

ของทรพัย์สนิคา่ตาํสดุทจีดัทาํโดยผูป้ระเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิอสิระประมาณ  ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ 

8.96 โดยสามารถสรปุรายละเอยีดของการประเมนิคา่ได ้ดงันี 

ราคาประเมินของทรพัยสิ์นทีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทนุ 
มลูค่าทีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุน

สงูสดุไมเ่กิน 

(ล้านบาท) 

บริษทั ซีบอีารอี์  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(ล้านบาท) 

บริษทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(ล้านบาท) 

6,1781 6,0622 6,605 

ทีมา:         1 ราคาประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยข์อง บรษิทั ซบีอีารอ์ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ตามรายงานการประเมนิมลูคา่อสงัหารมิทรพัย์ 

ฉบบัลงวนัท ี  กรกฎาคม พ.ศ.  (ราคา ณ วนัท ี  มถิุนายน พ.ศ. )  

  2 ราคาประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยข์อง บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั ตามรายงานการประเมนิมูลค่า

อสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัท ี  กรกฎาคม พ.ศ.  (ราคา ณ วนัท ี  มถิุนายน พ.ศ. ) 

2.3.2 วิธีทีใช้ในการประเมิน 

ในการประเมนิมลูค่าโดย บรษิทั ซบีอีารอ์ ี(ประเทศไทย) จํากดั และบรษิทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) 

จํากดั ไดใ้ชว้ธิพีิจารณาจากรายได ้(Income Approach) เป็นเกณฑ์ในการจดัทํารายงานการประเมินมูลค่า

ทรพัยส์นินี ซึงเป็นการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิภายใต้สทิธกิารเช่า จากความสามารถในการสรา้งรายไดใ้น

อนาคต โดยคาํนวณจากประมาณการกระแสเงนิสดทีจะเกดิขนึจากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ในอนาคต และใช้

การวเิคราะหค์ดิลดกระแสเงนิสดดว้ยอตัราคดิลดทเีหมาะสม ภายใต้หลกัเกณฑ์ทวี่ามูลค่าทรพัย์สนิใดๆ จะ

เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะได้รบัจากทรัพย์ส ินนันๆ โดยการคิดลด

ผลประโยชน์ทจีะเกดิขนึในอนาคตใหก้ลบัมาเป็นมลูคา่ปัจจบุนั  

2.3.3 สรปุสมมติฐานสาํคญัในการประเมินมลูค่าด้วยวิธีรายได้ 

สมมตฐิานหลกัทผีูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิใช้ในการประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงั

แรกสามารถสรปุไดด้งันี 

 

สมมติฐาน บริษทั ซีบีอารอี์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

วิธีประเมินมลูคา่  วธิรีายได ้(Income Approach) เป็นการหามูลคา่รวมทงัหมดของทรพัยส์นิภายใตส้ทิธกิารเช่า 

โดยในการประมาณการกระแสเงนิสดรบัจากค่าเชา่และค่าบรกิารจะอ้างอิงจากสญัญาเชา่และ

สญัญาบรกิาร โดยภายหลงัจากสญัญาสนิสดุจะใชอ้ตัราค่าเช่าในตลาดในการคํานวณ 

รวมพนืทีสาํหรบัให้เช่า  พนืทใีหเ้ช่ารวม ,  ตารางเมตร ประกอบดว้ย 

- พนืทเีช่าอาคารสํานักงาน ,  ตารางเมตร 

- พนืทเีช่าร้านคา้  ตารางเมตร 
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สมมติฐาน บริษทั ซีบีอารอี์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

อตัราการเช่าพนืทีสาํนักงาน 

(Occupancy Rate) 

- ปี : รอ้ยละ .  

- ปี  - : รอ้ยละ 9.00 

- ปี  - : รอ้ยละ .00 

 

อตัราคา่เชา่ตลาดพนืที

สาํนักงาน  

การคาํนวณอตัราค่าเชา่ 

- ในช่วงก่อนครบกําหนดสัญญ าเช่ าจะ

อา้งองิตามอตัราค่าเช่าในสญัญาเช่า  

- ในช่วงหลงัจากครบกําหนดสญัญาเช่าจะ

อ้ างอิ งต าม อัต ราค่ าเ ช่ าต ลาด  ต าม

สมมตฐิานของผูป้ระเมินมูลค่าทรพัย์สนิที

อตัราประมาณ  บาท/ตรม./เดอืน 

 

การคาํนวณอตัราค่าเชา่ 

- ในช่วงก่อนครบกําหนดสญัญาเช่าจะอ้างอิง

ตามอตัราค่าเชา่ในสญัญาเชา่  

- ในช่วงหลังจากครบกําหนดสัญญาเช่าจะ

อา้งองิตามอตัราค่าเช่าตลาด ตามสมมตฐิาน

ของผู้ ป ระเมิน มู ลค่าทรัพ ย์ สินทีอ ัตรา

ประมาณ  บาท/ตรม./เดอืน 

 

อตัราการเติบโตของค่าเช่า

พนืทีสาํนักงาน 

- ปี  - : รอ้ยละ .  ต่อปี - ปี  – 2575: รอ้ยละ .  ตอ่ปี 

- ปี  – 2587: รอ้ยละ .  ต่อปี 

รายไดอื้น ๆ - ปี  - : ประมาณร้อยละ  ของ

รายไดค้่าเชา่ต่อปี 

- ปี  - : ปรบัเพมิประมาณรอ้ยละ 

 ตอ่ปี 

- ปี  - : ประมาณร้อยละ  ของ

รายไดค้่าเชา่ต่อปี 

- ปี  - : ปรบัเพิมประมาณร้อยละ 

 ตอ่ปี 

ต้นทนุด้านสาธารณูปโภค - ปี  - : ประมาณร้อยละ .  

ของรายได้คา่เช่าต่อปี 

- ปี  - : ปรบัเพมิรอ้ยละ  ต่อปี 

- ปี  - : ประมาณร้อยละ  ของ

รายไดท้งัหมดต่อปี 

- ปี  - : ปรบัเพมิรอ้ยละ  ต่อปี 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

ตามทจ่ีายจรงิตามสญัญา ตามทจ่ีายจรงิตามสญัญา 

ค่าใช้จา่ยส่วนกลาง  

(โดยหลกัประกอบดว้ยคา่บรกิาร

ส่วนกลาง ค่าบรกิารรกัษาความ

ปลอดภยั คา่บรกิารรกัษาความ

สะอาด เป็นตน้) 

- ปี  - : ประมาณร้อยละ  ของ

รายไดท้งัหมดต่อปี 

- ปี  - : ปรบัเพมิประมาณรอ้ยละ 

 ตอ่ปี 

 

- ปี  - : ประมาณร้อยละ  ของ

รายไดท้งัหมดต่อปี 

- ปี  - : ปรบัเพิมประมาณร้อยละ 

 ตอ่ปี 

 

ค่าใช้จา่ยในการบาํรงุรกัษา 

และซ่อมแซม 

- ปี  - : ประมาณร้อยละ .2 

ของรายได้ทงัหมดต่อปี 

- ปี  - : ปรบัเพมิรอ้ยละ  ต่อปี 

- ปี  - : ประมาณร้อยละ .  ของ

รายไดท้งัหมดต่อปี 

- ปี  - : ปรบัเพมิรอ้ยละ  ต่อปี 

 

ค่าใช้จา่ยอืน ๆ 

(โดยหลกัประกอบดว้ยคา่ใชจ่้าย

ในการขายและบรหิาร คา่

การตลาด ค่าประกนัภยั คา่ภาษ ี

และค่าใชจ่้ายอนื ๆ เป็นตน้) 

- ปี  - : ประมาณร้อยละ  ของ

รายไดท้งัหมดต่อปี 

- ปี  - : ปรบัเพมิประมาณรอ้ยละ 

 ตอ่ปี 

 

- ปี  - : ประมาณร้อยละ  ของ

รายไดท้งัหมดต่อปี 

- ปี  - : ปรบัเพิมประมาณร้อยละ 

 ตอ่ปี 

 

ค่าเงินสาํรองสาํหรบัปรบัปรงุ

อาคาร  

- ปี  – 2584: รอ้ยละ .  ของรายได้

ทงัหมดตอ่ปี 

- ปี  - : รอ้ยละ .  ของรายได้

ทงัหมดตอ่ปี 

- ปี  - : รอ้ยละ .  ของรายได้

ทงัหมดตอ่ปี 

อตัราคิดลด รอ้ยละ .  รอ้ยละ .  



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

หมายเหตุ:          สมมติฐานรายได้อนื ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทแีสดงขา้งต้นได้ถูกคํานวณเป็นอตัราส่วนอ้างองิจากรายได้รวม หรอืรายไดค่้า

เช่า (แลว้แต่กรณี) เพอืใหส้ามารถเปรยีบเทยีบสมมตฐิานระหว่างผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทงัสองรายได้ โดยขอ้มูลทใีช้ใน

การคํานวณดงักล่าวจะนํามาจากสมมตฐิานการคํานวณของรายงานการประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ของผูป้ระเมนิมลูค่า

ทรพัยส์นิ   

ทงันี ทปีรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดต้รวจสอบสมมตฐิานหลกัของผูป้ระเมินคา่ทรพัย์สนิทใีช้

ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนแล้ว อาทเิช่น อตัราการเช่าทรพัย์สนิ อตัราค่าเช่า

ทรพัยส์นิตามสญัญาทเีขา้ทาํโดยผูเ้ช่าทรพัยส์นิในปัจจุบนั อตัราคา่เช่าทรพัยส์นิตามราคาตลาด และอตัราคดิ

ลด เป็นต้น ทปีรกึษาทางการเงนิและผู้จดัการกองทรสัต์ไม่พบสงิทเีป็นเหตุให้เชอืว่าสมมตฐิานหลกัของผู้

ประเมินมูลค่าดงักล่าวไม่สมเหตุสมผลเมือเทียบกับผลประกอบการเฉลยีในอดีต และแนวโน้มผลการ

ดาํเนินงานของทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุน ตลอดจนแนวโน้มของธรุกจิใหเ้ชา่อาคารสาํนักงาน โดยมรีายละเอยีดการ

พจิารณา ดงันี 

1) ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิพจิารณามลูค่าทรพัยส์นิจากวธิรีายได ้โดยทปีรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการ

กองทรสัต์เหน็ว่าการประเมินมูลค่าจากวธิรีายไดม้คีวามเหมาะสม เนืองจากทรพัยส์นิทจีะเข้าลงทุน

ครงัแรกเป็นทรพัยส์นิทีก่อใหเ้กดิรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบรกิารเป็นสําคญั และการใชป้ระโยชน์ใน

ปัจจุบนัของทรพัยส์นิซงึเป็นการประกอบธุรกจิอาคารสาํนักงาน เป็นการใชป้ระโยชน์สงูสุดและดทีสีุด

ของทรพัยส์นิแลว้  

2) สมมตฐิานในดา้นอตัราการเช่าพนืทขีองโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์โดยบรษิทั ซีบี

อารอ์ ี(ประเทศไทย) จํากดั และบรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากดั ทปีระมาณรอ้ยละ 

97 - 99 ตลอดระยะเวลาการลงทุนของกองทรสัต์ สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัราการเช่าพนืทจีรงิ

ของโครงการ ณ วนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  ซงึอยูท่รีอ้ยละ .  และยงัสามารถเทยีบเคยีงไดก้บั

อาคารสาํนักงานเกรด A ในพนืทศีนูยก์ลางธุรกจิอนืทสีามารถเชอืมต่อรถไฟฟ้ากบัสถานีรถไฟฟ้าบทีี

เอส (BTS) เช่น อาคารเดอะออฟฟิส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์อาคารปารค์ เวนเชอร ์อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์

21 และอาคารเอก็ซ์เชนจ์ทาวเวอร ์เป็นต้น ซงึมอีตัราการเช่าพนืทอียู่ทรีอ้ยละ -   นอกจากน ี

อา้งองิจากรายงานภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรม ณ ไตรมาสท ี  ปี พ.ศ.  ทจีดัทาํโดยบรษิทั 

ซบีอีารอ์ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ณ วนัท ี  มถิุนายน  พบวา่พนืทเีขตสขุมุวทิตอนต้นเป็นทาํเล

ซงึพนืทอีาคารสาํนักงานมอีตัราพนืทว่ีางตําทสีดุ เมอืเปรยีบเทยีบกบัทําเลอนืในเขตศนูยก์ลางธุรกจิ 

(CBD) เนืองจากในระยะเวลา  ปีทีผ่านมา มพีนืทสีาํนักงานทีมผีู้เช่าเขา้ใช้เพมิขนึอยู่ทปีระมาณ 

20,  ตารางเมตรต่อปี ในขณะทีอุปทานของพนืทสีํานักงานมีอยู่อย่างจํากดั นอกจากนี พนืที

บรเิวณสุขมุวทิตอนตน้มทีตีงัอยูใ่นแนวรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) สายสขุุมวทิ ซงึเป็นสายรถไฟฟ้าทมีี

ผูโ้ดยสารใชบ้รกิารมากทสีดุของกรงุเทพฯ จงึเป็นทําเลทสีามารถจดัหาผู้เช่าใหม่เพอืมาทดแทนผูเ้ช่า

เดมิทไีม่ไดต่้อสญัญาไดอ้ยา่งรวดเรว็ สง่ผลให้โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรม์ศีกัยภาพ

ทีจะรกัษาอตัราการเช่าพนืทีของโครงการให้อยู่ในระดบัทีสูงไดอ้ย่างต่อเนือง (นักลงทุนสามารถ
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พิจารณาส่วนที  ข้อ  “ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัย”์)  

3) สมมติฐานในดา้นอตัราค่าเช่าตลาด (Take-up rental rate) สําหรบัสญัญาเช่าททีําใหม่ในระหว่างปี 

 ของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ โดยบรษิทั ซบีอีาร์อ ี(ประเทศไทย) จํากดั และ

บรษิัท โจนส ์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากดั อยู่ที  บาท/ตร.ม./เดอืน และ  บาท/ตร.ม./

เดอืน ตามลาํดบั โดยสมมตฐิานอตัราคา่เช่าดงักล่าว สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัราคา่เช่าจรงิทผีูเ้ช่า

ของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์มกีารทําสญัญาในปี  ซงึอยูใ่นช่วงประมาณ  

– 1,200 บาท/ตร.ม./เดอืน และเทียบเคยีงไดก้บัโครงการเปรยีบเทียบซงึเป็นกลุ่มอาคารสํานักงาน

เกรด A ในพนืทศีูนย์กลางธุรกจิอนืทสีามารถเชอืมต่อรถไฟฟ้ากบัสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) เช่น 

อาคารเดอะออฟฟิส แอท เซ็นทรลัเวลิด ์อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อาคารอนิเตอร์เชนจ์  และอาคาร

เอก็ซ์เชนจ์ทาวเวอร ์ซงึมอีตัราเสนอเช่าอยูท่ ี - ,  บาท/ตร.ม./เดอืน (นกัลงทนุสามารถพจิารณา

สว่นท ี  ขอ้  “ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธรุกจิการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย”์) 

4) สมมตฐิานในดา้นการเตบิโตของคา่เช่าของโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์ทปีระมาณรอ้ย

ละ .  – 5.0 ต่อปี ตลอดระยะเวลาการลงทุนของกองทรัสต์ อยู่ใกล้เคียงกับข้อมูลของอาคาร

สาํนักงานอนืในระดบัทใีกลเ้คยีงกนั โดย ณ ไตรมาสท ี  ปี พ.ศ.  ราคาค่าเช่าเฉลยีของอาคาร

สาํนักงานเกรด A ในเขตศูนยก์ลางธุรกจิเพมิขนึร้อยละ .  จากปีก่อนหน้า มาอยู่ทรีะดบั  บาท/

ตารางเมตร/เดอืน นอกจากนี หากพจิารณาอตัราค่าเช่าตลาดของกลุ่มตวัอย่างอาคารสาํนักงานทมีี

อายอุาคารอยูใ่นชว่ง  –  ปี และตงัอยูใ่นเขตศนูยก์ลางธรุกจิ (CBD)  โดยอา้งองิขอ้มูลของซบีอีาร์

อ ีพบว่าอตัราการเตบิโตเฉลยีของอตัราคา่เช่าตลาดของอาคารสาํนักงานดงักล่าว ระหวา่งปี  ถงึ

ไตรมาสท ี  ปี พ.ศ.  อยู่ทรีอ้ยละ .  ต่อปี ซงึเป็นอตัราทสีงูกว่าสมมตฐิานการเตบิโตของอตัรา

ค่าเช่าของโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ (นักลงทุนสามารถพิจารณาส่วนที  ข้อ  

“ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกจิการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย”์)  

5) สมมตฐิานในดา้นคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ของทรพัยส์นิ อยูใ่กลเ้คยีงกบัขอ้มลูในอดตีของทรพัยส์นิ 

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการทจีะเกดิขนึจรงิอาจแตกต่างจากสมมตฐิานดงักล่าวได ้หรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ 

อาจไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ เนืองจากสมมติฐานดงักล่าวเกิดจากการคาดการณ์จากปัจจยัสภาวะ

แวดล้อมในปัจจุบัน ดังนัน หากมีการเปลียนแปลงใด ๆ ในอนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของทีปรกึษา

ทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ปลยีนแปลงไดใ้นอนาคต 

2.3.4 ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรสัต์เกียวกบัความสมเหตุสมผลของราคา

ลงทนุในทรพัยสิ์น 
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ในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครงัแรกนี กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าพนืที

ระยะยาว รวมถงึกรรมสทิธใินระบบสาธารณูปโภค เครอืงมอื และอุปกรณ์ในโครงการ ในมูลค่าสงูสุดไม่เกนิ 

,  ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอนื ๆ ทีเกียวขอ้ง) โดยในการกําหนดมูลค่าสุดท้ายทีกองทรสัต์จะลงทุนทรพัย์สนิหลกั ผู้จดัการ

กองทรสัต์จะพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีมีความเกยีวขอ้ง เช่น ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วงทมีีการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ อตัราผลตอบแทนในระดบัทเีหมาะสมทนีักลงทุนจะไดร้บั ศกัยภาพในเชงิพาณิชยข์องทรพัยส์นิ 

อตัราดอกเบยีทงัในประเทศและในตลาดโลก อตัราผลตอบแทนทจีะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภท

ตราสารทุน ตราสารหนี รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอนื ๆ และการสาํรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบนั 

(Bookbuilding) ซงึจะกระทําผ่านผูจ้ดัการการจดัจําหน่าย คอื ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) และบรษิทั

หลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 

ทงันี ราคาทกีองทรสัตจ์ะลงทุนในทรพัยส์นิทจีะเขา้ลงทุนครงัแรกทรีาคาสงูสุดไม่เกนิ ,  ลา้นบาทนนัเป็น

ราคาทสีงูกว่าราคาประเมินของทรพัยส์นิตําสุดทจีดัทําโดยผู้ประเมนิราคาทรพัย์สนิอสิระสุดประมาณ  

ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ .  ตามวธิรีายได ้(Income Approach) ซงึประเมนิราคา ณ วนัท ี  มถิุนายน 

พ.ศ.  ซงึทปีรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์พจิารณาแลว้เหน็ว่าราคาลงทุนสงูสุดดงักล่าวเป็น

ราคาทเีหมาะสม  เนืองจากเหตุผลดงัต่อไปนี 

1) ประมาณการผลตอบแทนในปีแรกอยูใ่นระดบัทเีหมาะสม 

ผู้จ ัดการกองทรสัต์และทีปรกึษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทุนสูงสุดดงักล่าวเป็นราคาทีเหมาะสม โดย

พจิารณาจากอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในปีแรกของกองทรสัต์ สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัราเงนิ

จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์อนื กล่าวคอื ตามประมาณการอตัราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ในปีแรกตามงบกําไร

ขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละประมาณการปันสว่นแบ่งกาํไรสาํหรบังวด  เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ

ตงัแต่ วนัที  มกราคม  ถึงวนัที  ธนัวาคม  ทีสอบทานโดยผู้ตรวจสอบบญัช ีเท่ากบัรอ้ยละ 

.  และในกรณีทกีองทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยการระดมทุนเพยีงอย่างเดยีว โดยไม่มกีารกู้ยมืเงนิ 

และใชส้มมติฐานเดยีวกนักบัทใีช้จดัทํารายงานประมาณการ คาดว่าประมาณการอตัราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัตใ์นปีแรกจะเทา่กบัรอ้ยละ .05 

ทงันี หากเปรยีบเทียบอตัราเงนิจ่ายผู้ถือหน่วยทรสัต์และอตัราผลตอบแทนสุทธขิองผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ

กองทรสัต์กบัอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยและอตัราผลตอบแทนสทุธขิองทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

และ/หรอืกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยอ์นืทมีลีกัษณะทใีกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเป็นครงั

แรก และมีขนาดมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดเฉลยียอ้นหลงั  วนัทําการ นับจากวนัท ี  พฤศจกิายน 

พ.ศ.  ถงึวนัท ี  ธนัวาคม พ.ศ.  ตงัแต่ ,  ลา้นบาทขนึไป จาํนวน  กองทรสัต์ (ไดแ้ก่ ทรสัต์

เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด ์ไพร์ม พรอ็พเพอรต์ี “TPRIME”, ทรสัต์เพอืการ
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ลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์โกลเดน้เวนเจอร์ “GVREIT”, และทรสัต์เพอืการลงทุนในสทิธกิารเช่า

อสงัหารมิทรพัย์ อาคารสํานักงาน จีแลนด ์“GLANDRT”)  และ 4 กองทุน (ได้แก่ กองทุนรวมสทิธกิารเช่า

อสงัหารมิทรพัย์ ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท “CPTGF”, กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ CPN คอมเมอร์

เชยีล โกรท “CPNCG”, กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ “POPF”, กองทุนรวมสทิธกิาร

เช่าอสงัหาริมทรพัย์ ควอลิตี เฮ้าส์ “QHPF”) จะเห็นได้ว่าอตัราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์และอตัรา

ผลตอบแทนสุทธขิองกองทรสัต์ นันมคีวามเหมาะสมสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัคา่เฉลยีรวม โดยมรีายละเอยีด

ดงัต่อไปนี 

ชือย่อหลกัทรพัย ์

(ก) 

อตัราเงินจา่ยผู้ถอืหน่วย 

(ร้อยละ)1 

(ข) 

อตัราการทยอยคืนเงิน

ต้นแบบเสน้ตรง 

(ร้อยละ)2 

(ก) - (ข) 

อตัราเงินจา่ยผู้ถือหน่วย 

ทีไม่รวมอตัราการทยอย

คนืเงินต้นแบบเส้นตรง 

(ร้อยละ) 

ทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์

TPRIME  

(กรรมสทิธแิละสทิธกิารเช่า .  ปี) 
5.87 1.99 3.88 

GVREIT 

(สทิธกิารเช่าคงเหลอื .  ปี) 
5.08 4.29 0.78 

GLANDRT 

(สทิธกิารเช่าคงเหลอื .  ปี) 
6.27 3.76 2.51 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์

CPTGF 

(สทิธกิารเช่าคงเหลอื .  ปี) 
6.32 3.82 2.50 

CPNCG 

(สทิธกิารเช่าคงเหลอื .  ปี) 
6.87 6.57 0.30 

POPF 

(สทิธกิารเช่าคงเหลอื .  ปี) 
7.55 4.79 2.76 

QHPF 

(สทิธกิารเช่าคงเหลอื .  ปี) 
7.54 5.75 1.79 

ค่าเฉลียรวม 6.50 4.42 2.08 

กองทรสัต์ BOFFICE 7.10 3.74 3.363 

กองทรสัต์ BOFFICE  

(กรณ ีไมม่กีารกูย้มืเงนิ)4 
6.05 3.74 2.315 

หมายเหต ุ:       คํานวณจากอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยรวมยอ้นหลงั  เดอืน นับจากวนัท ี  มถุินายน พ.ศ.  (ตามรอบผลประกอบการ) 

ยกเวน้ TPRIME และ GLANRT คํานวณจากการประมาณการอตัราเงนิจ่ายผู้ถอืหน่วยรวมทีเปิดเผยในหนังสอืชชีวนการ

เสนอขาย ต่อมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดเฉลียย้อนหลงั  วนัทําการ (วนัที  พฤศจกิายน พ.ศ.  ถึงวนัท ี  

ธนัวาคม พ.ศ. ) และสําหรบักองทรสัต์ BOFFICE อา้งองิจากอตัราประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้กผู่้ถือหน่วยทรสัต์ต่อ

หน่วย (Projected Cash Distribution per Unit - DPU) ตามรายงานและขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมติ สําหรบั

งวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
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  สมมติฐานว่ากองทรสัต์มกีารรบัรูผ้ลขาดทุนทียังไม่เกดิขนึจรงิ (Unrealized Loss) จากการด้อยค่าของสทิธกิารเช่า โดย

สมมติให้มูลค่าการดอ้ยค่าเท่ากบัมลูค่าสญัญาสทิธกิารเช่าทีตดัจ่ายแบบเสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่า โดยอา้งองิระยะเวลา

สทิธิการเช่าคงเหลอื ของทรพัย์สินของกองทุนรวม และ/หรอื กองทรสัต์ จากรายงานประจําปี พ.ศ.  และสําหรบั

กองทรสัต์ BOFFICE อา้งองิจากวนัทคีาดว่าจะจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าถงึวนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  

 โดยสามารถแยกเป็น อตัราการจ่ายเงนิลดทุนต่อหน่วยจากค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดัจําหน่าย รอ้ย

ละ .  และอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน รอ้ยละ .  

 4อ้างอิงจากงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ ซึงมีสมมติฐานเงนิกู้ยมืระยะยาวจํานวน ,720.  ล้านบาท และ

ปรบัปรงุประมาณการในกรณทีไีม่มกีารกูย้มืเงนิ 

 5โดยสามารถแยกเป็น อตัราการจา่ยเงนิลดทุนต่อหน่วยจากค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดัจําหน่าย รอ้ย

ละ 0.77 และอตัราการจา่ยประโยชน์ตอบแทน รอ้ยละ 1.54 

ทงันี กองทรสัต์ อาจมคีวามเสยีงทเีกดิขนึจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิและอตัราดอกเบยี ซงึจะมผีล

ต่อรายไดข้องผูเ้ช่าอนัอาจจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่าของผูเ้ช่าอย่างมนีัยสาํคญั ซงึ

อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรอื

จ่ายเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ (ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพมิเตมิไดใ้นส่วนท ี  ขอ้ 1 

“ปัจจยัความเสยีง”) 

2) อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) อยูใ่นระดบัทเีหมาะสม 

ทปีรกึษาทางการเงนิไดค้าํนวณอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) โดยตงัสมมตฐิานการเขา้

ลงทุนทีราคาทรพัย์สนิสูงสุดที ,605 ลา้นบาท และอา้งองิกระแสเงนิสดสุทธิตลอดระยะเวลาสทิธิการเช่า 

(สนิสุดวนัท ี  กนัยายน พ.ศ. ) ของผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระทงั  ราย ทปีระเมนิราคาทรพัยส์นิ 

ณ วนัท ี  มถิุนายน พ.ศ.  ซงึอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) ทีอา้งองิกระแสเงนิ

สดสุทธขิองบรษิทั ซบีอีาร์อ ี(ประเทศไทย) จํากดั จะคดิเป็นประมาณรอ้ยละ .  ต่อปี ในขณะทหีากอา้งองิ

กระแสเงนิสดสุทธิของ บรษิัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จะคิดเป็นประมาณร้อยละ .  ต่อปี 

ตามลําดบั ซึงผู้จดัการกองทรสัต์และทีปรกึษาทางการเงนิพิจารณาแล้วเห็นว่าอตัราผลตอบแทนภายใน 

(Internal Rate of Return) ดงักล่าวนันเหมาะสม เมอืพจิารณาเทยีบเคยีงกบัการลงทุนประเภททใีกลเ้คยีงกนั 

เช่นการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอาคาร

สาํนักงาน  

นอกจากนี เพอืใหน้ักลงทุนสามารถพจิารณาราคาประเมนิตามช่วงเวลาทีสอดคลอ้งกบัวนัทกีองทรสัต์คาดว่า

จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัครงัแรก ทางทปีรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์ จงึไดท้ําการปรบัปรุง

ราคาประเมนิตําสุด ตามรายงานการประเมนิมลูคา่อสงัหารมิทรพัย ์ของ บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั ซงึประเมินราคา ณ วนัที  มถิุนายน พ.ศ.  ให้สอดคล้องกบัวนัทกีองทรสัต์คาดว่าจะเขา้

ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัครงัแรก ณ วนัท ี  มกราคม พ.ศ.  ดว้ยการปรบัปรงุวนัทเีรมิต้นกระแสเงนิสดใน

การประเมนิมูลค่า โดยมิไดป้รบัปรุงสมมตฐิานอนืใด ซงึผลลพัธ์จากการปรบัปรุงดงักล่าวเท่ากบั ,  ลา้น
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บาท แตกต่างจากราคาทกีองทรสัตจ์ะลงทนุในทรพัยส์นิหลกัครงัแรกทรีาคาสงูสดุไม่เกนิ ,  ลา้นบาท เป็น

จํานวนประมาณ  ล้านบาท หรอืประมาณรอ้ยละ .  ตามวธิีรายได ้(Income Approach) ซึงตํากว่า

สดัส่วนเมอืเปรยีบเทยีบกบัราคาประเมนิก่อนการปรบัปรุง ณ วนัท ี  มถุินายน พ.ศ.  ทงันี การปรบัปรุง

วนัทเีรมิตน้กระแสเงนิสดดงักล่าว สง่ผลใหมู้ลค่าราคาประเมนิเพมิขนึ เนืองจากการเตบิโตของกระแสเงนิสด

จากการดําเนินงานระหว่างวนัที  มิถุนายน พ.ศ.  ถึงวนัที  มกราคม พ.ศ.  ซึงมีทีมาจาก

สมมตฐิานการเตบิโตของอตัราค่าเช่าของผูเ้ช่าบางส่วนทสีญัญาเช่าหมดอายุในช่วงเวลาดงักล่าว ส่งผลให้

มูลค่าการประเมินเพมิขนึในสดัส่วนทมีากกว่า การลดลงของมูลค่าประเมนิ ซงึเกดิจากการทรีะยะเวลาของ

สทิธกิารเช่าทีลดลงจากระยะเวลา  ปี  เดือน (วนัที  มิถุนายน พ.ศ.  ถึงวนัที  กนัยายน พ.ศ. 

) เป็นระยะเวลา  ปี  เดอืน (วนัท ี  มกราคม พ.ศ.  ถงึวนัท ี  กนัยายน พ.ศ. )  

ทงันี รายละเอยีดสรปุราคาประเมนิตาํสดุก่อนและหลงัการปรบัปรุง สามารถสรปุไดต้ามตารางดงัต่อไปนี 

 

ราคาประเมินตาํสุดก่อนและ

หลงัการปรบัปรงุ 

 (ล้านบาท) 

 

 

(ก) 

มลูคา่ทีกองทรสัต์

จะเขา้ลงทุนสงูสุด

ไมเ่กิน  

(ลา้นบาท) 

 

(ข) 

สดัส่วนมลูค่าทีกองทรสัต์

จะเขา้ลงทุนสงูสุดมากกวา่

ราคาประเมินตาํสุด 

(ร้อยละ) 

 

(ข) – (ก) / (ก) 

ราคาประเมนิตําสดุตามรายงานการ

ประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย ์ของ 

บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศ

ไทย) จํากดั ซงึประเมนิราคา ณ วนัท ี  

มถุินายน พ.ศ.  

(กอ่นการปรบัปรุง) 

6,062 

6,605 

8.96 

ราคาประเมนิตําสดุตามรายงานการ

ประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย ์ของ 

บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศ

ไทย) จํากดั ซงึทปีรกึษาทางการเงนิ

และผูจ้ดัการกองทรสัตป์รบัปรุงช่วงเวลา

การประเมนิราคาเป็น ณ วนัท ี1 

มกราคม พ.ศ. 2561 

(หลงัการปรบัปรุง) 

6,165 7.14 
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2.4 สรปุสาระสาํคญัของสญัญา โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์

1. สญัญาเช่าพืนทีโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์

ผู้ให้เช่า บรษิทั ภริชับุร ีจาํกดั ("ผูใ้หเ้ช่า") 

ผู้เช่า ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ กระทาํการแทน

โดยทรสัต ี ")ผูเ้ช่า" หรอื "กองทรสัต์("  

ทรพัยสิ์นทีเช่า ผูใ้ห้เช่าตกลงใหเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลงเช่าทรพัย์สนิโดยมวีตัถุประสงค์ของการเช่า

เพอืประกอบธุรกจิให้เช่าพนืทสีาํนักงาน และใหบ้รกิารทีเกยีวขอ้งกบัการใหเ้ช่า

พนืทดีงักล่าว ซงึทรพัยส์นิทเีชา่ประกอบดว้ย: 

1. พนืทบีางส่วนในอาคารโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร์ ในส่วน

สาํนักงานใหเ้ช่าบรเิวณชนั  ถงึ ชนั  และชนั  บางส่วน ซงึมลีกัษณะ

การใชป้ระโยชน์เป็นพนืทสีาํนกังานใหเ้ชา่ พนืทเีช่ารา้นคา้ปลกีบรเิวณชนั M 

และพนืทสีว่นกลางสว่นสาํนักงาน เชน่ พนืททีางเดนิ และพนืทลีอ็บบใีนสว่น

สาํนักงาน (โดยไม่รวมพนืทสี่วนหา้งสรรพสนิคา้ทผีู้ใหเ้ช่าให้เช่าแก่บรษิทั 

สุขุมวิท ซิตีมอลล์ จํากัด และพืนทีส่วนกลางทีใช้ร่วมกันระหว่างส่วน

สาํนกังาน และสว่นหา้งสรรพสนิคา้) 

2. พนืทสีาํหรบังานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทงัในส่วนสํานักงาน (ซงึส่วน

หลกัตงัอยู่ในอาคารเดอะวอเตอร์ฟอลควอเทียร์ บรเิวณบางส่วนของชนั B 

ชนั G ชนั GM ชนั  ชนั M และชนั  และตงัอยู่ในอาคารสํานักงานภริชั

ทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ตามบรเิวณชนัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน รวมถึง

บางส่วนของชัน ) และส่วนทีใช้ประโยชน์ร่วมกันกับศูนย์การค้า ด ิ

เอ็มควอเทียร์ (The EmQuartier Shopping Complex) (ซึงตังอยู่ในอาคาร

เดอะวอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์บรเิวณบางสว่นของชนั BB ชนั B ชนั G และชนั 

5M)  

3. พนืทจีอดรถสว่นสาํนกังานซงึตงัอยูใ่นส่วนอาคารเดอะวอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์

ชนั M ชนั  และชนั M 

4. สงิปลูกสร้างและสงิอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ซงึเป็นส่วนควบของอาคาร

หรอืสงิปลกูสรา้งดงักล่าวทงัหมดทจีะก่อสรา้งขนึบนอาคารตามขอ้ - . 

5. ทรพัยส์นิอนื ๆ ทคีูส่ญัญาจะไดต้กลงกนั 

การจดทะเบียนการเช่า ในวนัทลีงนามในสญัญาฉบบันี หรอืวนัทคีูส่ญัญาจะไดต้กลงกนั แต่ทงันีไม่เกนิ  
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วนันับแต่วนัทีกองทรสัต์ได้จดัตังขนึตามพระราชบัญญัติทรสัต์เพือธุรกรรมใน

ตลาดทุน พ.ศ.  ผูใ้หเ้ช่าและผู้เช่าจะดําเนินการใหม้ีการจดทะเบียนสญัญา

เช่าฉบับนี ณ สํานักงานทดีินทีเกยีวข้องให้แล้วเสร็จเพอืให้สญัญาฉบับนีมีผล

สมบูรณ์บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย และเข้าทําสญัญาซือขายสังหารมิทรัพย์

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์กบับรษิัท เพนต้า  จํากดั สาํหรบั

สงัหารมิทรพัยป์ระเภทงานระบบสาธารณูปโภคทเีกยีวเนอืงกบัสว่นของสาํนักงาน 

กรรมสทิธใินสงัหารมิทรพัยป์ระเภทงานระบบสาธารณูปโภคทใีชป้ระโยชน์รว่มกนั

กับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ และกรรมสิทธิใน เครืองมือ และอุปกรณ์ที

เกยีวเนืองกบัการดาํเนินโครงการ 

ทงันี ภายหลงัจากการจดทะเบียนการเช่า คู่สญัญาอาจตกลงแกไ้ขเปลยีนแปลง

ขอ้ตกลงใด ๆ ในสญัญาฉบับนีได ้โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ

ระเบียบทีเกียวข้อง และ คู่ส ัญญาจะต้องดําเนินการจดทะเบียนการแก้ไข

เปลยีนแปลงขอ้ตกลงดงักล่าวใหถู้กต้องและมผีลสมบรูณ์บงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมาย 

เงือนไขก่อนการจด

ทะเบยีนการเช่า 

ทงันี เวน้แต่คูส่ญัญาจะไดต้กลงกนัเป็นอย่างอนื เงอืนไขก่อนการจดทะเบยีนการ

เช่าเป็นดงัต่อไปนี  

1. ทรพัยส์นิทเีช่า และทดีนิทตีงัทรพัยส์นิทเีชา่ ปลอดสทิธ ิหรอืภาระตดิพนัทาง

ทะเบียนใด ๆ อนัจะทําให้ทรพัย์ส ินทีเช่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ทกีองทรสัต์สามารถลงทุนไดต้ามทสีํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศกาํหนด หรอืทําใหไ้ม่สามารถจดทะเบยีนสทิธิ

การเช่าทรพัยส์นิทเีชา่ทงัหมดได ้

2. มกีารเขา้ทาํสญัญาดงัต่อไปนีโดยคูส่ญัญาทเีกยีวขอ้ง 

(ก) สญัญาแต่งตังผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีร ์

(ข) สญัญาตกลงกระทาํการ 

(ค) สญัญาให้บรกิารพืนทีส่วนกลางอาคารภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอ

เทยีร ์

(ง) สญัญาเปลียนตัวคู่ส ัญญาสําหรับสญัญาให้บรกิารสาธารณูปโภค 

อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

(จ) สญัญาเปลยีนตวัคูส่ญัญาสาํหรบัสญัญาสญัญาใหบ้รกิารพนืทจีอดรถ 

3. กองทรสัต์ไดร้บัมอบเงนิประกนัค่าเช่าและค่าบรกิารทีผู้ให้เช่า และ บรษิัท 

เพนต้า  จาํกดัไดร้บัจากผูเ้ช่ารายยอ่ยสาํหรบัทรพัยส์นิทเีช่าแลว้ หรอืได้

รบัคําบอกกล่าวจากผู้ให้เช่าให้หกัจํานวนเงนิประกนัค่าเช่าและค่าบรกิาร

ดงักล่าวออกจากคา่เชา่ 
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4. ทรพัยส์นิทเีชา่มกีารทาํประกนัภยัทเีกยีวขอ้งดงัต่อไปนี 

4.1 กรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรบัความเสยีงภยัทรพัยส์นิในส่วนของทรพัยส์นิ

ทีเช่า โดยมีผู้เช่า และ/หรอืผู้ให้กู้ของกองทรสัต์ (ถ้ามี) เข้าเป็นผู้เอา

ประกนัภัยร่วมและเป็นผู้รบัผลประโยชน์ร่วมในส่วนทีเกียวข้องกับ

ทรพัย์สินทีเช่าสําหรับระยะเวลาประกันภัยทีเหลือของกรมธรรม์

ประกนัภยันบัแต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเชา่ 

4.2 กรมธรรม์ประกนัภยัความความเสยีงภยัจากการบาดเจ็บร่างกายและ

ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก โดยมผีูเ้ช่าเขา้เป็นผูเ้อา

ประกนัภยั 

4.3 กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกัในส่วนทีเกยีวขอ้งกบัทรพัย์สนิที

เช่า โดยมี ผู้เช่า และ/หรอืผู้ให้กู้ของกองทรสัต์ (ถ้ามี) (จํากดัเฉพาะ

ดอกเบียและเงินต้น ) เข้าเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและเป็นผู้ร ับ

ผลประโยชน์รว่ม 

ระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหก้องทรสัต์เช่าทรพัยส์นิทีเช่ามกีําหนดระยะเวลานับตงัแต่วนัจด

ทะเบยีนสทิธกิารเช่าตามทกีาํหนดในสญัญาฉบบันี สนิสดุวนัท ี  กนัยายน พ.ศ. 

2587 

การต่ออายสุญัญาเช่า 

 

ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหส้ทิธิในการลงทุน (Right to invest) แก่ผูเ้ช่าในการพจิารณาเช่า

ทรพัยส์นิทเีช่าหลงัจากสนิสดุระยะเวลาการเชา่ 

ในการนีผู้เช่าจะบอกกล่าวความประสงค์ในการเช่าทรพัย์สินรวมทงัมูลค่าและ

เงอืนไขเบืองต้นทเีกียวขอ้ง (รวมถึงราคา) เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผู้ให้เช่า

ภายใน  ปี ก่อนสนิสุดระยะเวลาการเช่า อย่างไรก็ด ีการใชส้ทิธดิงักล่าวของผู้

เช่าจะไม่เป็นการผูกมดัผูเ้ช่าหรอืกองทรสัต์ในการเช่าทรพัยส์นิทเีช่า หากปรากฏ

เหตุการณ์ใด ๆ ในภายหลงัซงึอาจมผีลใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถลงทุนในทรพัยส์นิ

ทีเช่าได้โดยทีเหตุการณ์ดงักล่าวมิได้เกิดขึนจากการจงใจหรอืความประมาท

เลินเล่อของผู้เช่าเอง หรอืเป็นเหตุมาจากการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ

กองทรสัต ์หรอืการขาดคณุสมบตัจิากการพจิารณาของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ผู้ให้เช่าจะพจิารณาเงอืนไขเบืองต้นในการขอต่ออายุสญัญาเช่าของผู้เช่า และ

ตอบรบั หรอืตอบปฏเิสธในการต่ออายุสญัญาเช่าภายใน  (หกสบิ) วนันับแต่

วนัทไีดร้บัคาํเสนอจากผูเ้ช่า ในกรณีทผีูเ้ช่า และผูใ้หเ้ช่าตกลงเงอืนไขเบอืงต้นใน

การต่ออายุสญัญาเช่าได้ ผู้เช่าจะดําเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ

กองทรัสต์เพืออนุมัติการเช่าภายใน  (หนึงร้อยหกสิบ) วนันับจากวนัที

กองทรสัต์บอกกล่าวแสดงความประสงค์ตามทีกําหนดข้างต้น หากกองทรสัต์

ไดร้บัมตอินุมตักิารเช่าทรพัยส์นิทเีช่าดงักล่าวจากผู้ถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์

แลว้ คู่สญัญาทงัสองฝ่ายจะใชค้วามพยายามในดาํเนินการต่าง ๆ ซงึรวมถึง การ

เสนอขายหน่วยทรสัต์ทีออกใหม่ หรอืการกู้ยืมเงินของกองทรสัต์ การเข้าทํา
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สญัญาเช่าฉบบัใหม่ หรอืการต่ออายุสญัญาเช่าฉบบันี รวมถึงการจดทะเบยีนต่อ

เจ้าพนักงานทเีกยีวขอ้ง เพอืใหก้ารเช่าทรพัยส์นิทเีช่าแลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 

 (หนึง) ปีนบัจากวนัทกีองทรสัต์ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เพอื

อนุมัติการเช่าและ/หรอืวนัทกีองทรสัต์เขา้ทําสญัญากู้ยมืเงนิกบัผูใ้หกู้เ้พอืลงทุน

เพมิเตมิในทรพัยส์นิทเีช่า (แลว้แต่กรณี) แต่ทงันี ไม่เกนิ  (หกสบิ) วนั นับจาก

วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หากมกีารเสนอขายหน่วยทรสัต์ทอีอกใหม่เพอื

การดงักล่าว ทงันีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ /หรอืระเบยีบทเีกยีวขอ้ง  

โดยผู้ให้เช่าจะไม่ให้บุคคลอืนเช่าทรัพย์สินทีเช่า หรือเสนอให้บุคคลอืนเช่า

ทรพัยส์นิทเีช่าตามสญัญาฉบบันีในระหว่างทผีูเ้ช่าใชส้ทิธพิิจารณาเช่าทรพัยส์นิ

และดําเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เพอือนุมตัิการเช่า จน

วนัทกีารเชา่ทรพัยส์นิทเีช่าแลว้เสรจ็ภายใตก้รอบระยะเวลาทสีญัญาขอ้นีกาํหนด 

ค่าเช่า ค่าเช่าทรพัยส์นิทเีช่าสําหรบัสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิทเีช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 

จะมีมูลค่าประมาณ ,  ล้านบาท (โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 

และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอนื ๆ ทีเกียวข้อง) 

ทงันี ราคาดงักลา่วอาจมกีารปรบัไดต้ามทคีูส่ญัญาทงัสองฝ่ายเหน็สมควร อยา่งไร

กต็าม ราคาทรพัย์สนิทเีช่าในวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่า

ให้แก่ผู้ใหเ้ช่าสําหรบัทรพัย์สนิทีเช่า ซึงเมอืรวมกบัราคาซอืขายสงัหารมิทรพัย์

โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์(ไม่รวมภาษมีูลคา่เพมิ) แลว้จะมมีูลคา่

เป็นจํานวนไม่เกนิ ,  ลา้นบาทในการชําระค่าเช่าตามทกีําหนดไวใ้นสญัญา

ฉบบันี ผูเ้ช่าจะชาํระใหก้บัผูใ้หเ้ช่าในจาํนวนทไีดด้าํเนินการหกัภาษ ีณ ทจี่ายตาม

อตัราทีกฎหมายกําหนดแล้ว โดยวิธีการชําระค่าเช่าเป็นไปตามทีกําหนดใน

สญัญา 

หน้าทีของผูเ้ช่า 1. ผูเ้ช่าตกลงชาํระคา่เชา่ตามเงอืนไขทกีาํหนดในสญัญาฉบบันี  

2. ผูเ้ช่าตกลงจะไม่ใช้ทรพัยส์นิทเีช่าในทางทผีดิกฎหมาย หรอืขดัต่อความสงบ

เรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

3. ผู้เช่าตกลงจะใช้ทรพัย์สินทีเช่าให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที

เกยีวขอ้งกบัทรพัย์สนิทเีช่า ซงึรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง กฎหมายทเีกยีวขอ้ง

กบัอาคาร ผงัเมอืง และสงิแวดลอ้ม 

4. ผูเ้ช่าตกลงดําเนินการให้มีการชําระค่าไฟฟ้า ประปา และค่าใชจ้่ายอนืใดใน

ทาํนองเดยีวกนัทเีกดิขนึจากการใชท้รพัยส์นิทเีชา่ของผูเ้ช่า 

5. ผูเ้ช่าตกลงจะอาํนวยความสะดวกใหผู้้ใหเ้ช่าหรอืบุคคลทผีูใ้หเ้ช่ามอบหมาย

เข้าตรวจสอบทรพัย์สินทีเช่า ทังนี ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งแก่ผู้เช่าเป็นการ

ล่วงหน้าอย่างน้อยสบิหา้ ( ) วนั ก่อนเขา้ตรวจสอบ และการเขา้ตรวจสอบ

ดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการรบกวนการครอบครอง และการใชท้รพัยส์นิทีเช่า
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ตามปกตขิองผูเ้ชา่และผูเ้ช่ารายยอ่ย 

หน้าทีของผูใ้ห้เช่า 1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูใ้ห้เช่าตกลงจดัให้มีทางเขา้ออกสู่ถนนสาธารณะ 

ของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ทดีแีละเหมาะสมสาํหรบัการ

ใช้ประโยชน์ของกองทรสัต์ ผู้เช่าพืนทีและผู้รบับรกิาร บรวิารของบุคคล

ดงักล่าว รวมถึงผู้มาติดต่อหรอืผู้รบับริการโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีรโ์ดยไม่มคี่าใชจ้่ายสว่นเพมินอกเหนือจากคา่เช่าทรพัยส์นิทเีช่า

ตามทรีะบุในสญัญานี 

2. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงว่าผู้ใหเ้ช่าและบุคคลทีเกยีวขอ้งของ

ผู้ให้เช่าจะปฏิบัติตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามทีระบุ ไว้ใน

ใบอนุญาตตดัคนัหนิทางเท้าและหรอืทําทางเชอืมในทสีาธารณะ ใบอนุญาต

เชือมท่อระบายนํา สญัญาต่อเชือมพนืททีีทํากับบรษิัทระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) รวมถึงเอกสารราชการและใบอนุญาตต่าง ๆ ที

เกียวข้องหรอืจําเป็นกับทรพัย์สนิทีเช่า และโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีร์ อย่างครบถว้นสมบูรณ์โดยคา่ใชจ่้ายของผูใ้หเ้ช่าเอง และจะไม่

ปฏบิตักิารใด ๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัเอกสารการ

อนุญาตและใบอนุญาตนัน ๆ อนัอาจเป็นผลให้การอนุญาตดงักล่าวมคีวาม

เสยีงต่อการถูกเพกิถอนหรอือาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อทรพัยส์นิที

เช่าหรอืต่อการปฏบิตัติามสญัญาของคูส่ญัญา ทงันีผูใ้หเ้ช่า และผูเ้ช่าอาจตก

ลงร่วมกนัเพมิเตมิเกยีวกบัค่าใชจ้่ายทีอาจเกดิขนึในอนาคตอนัเนืองมาจาก

การต่ออายุสญัญาต่อเชอืมพนืททีีทํากบับรษิัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) หรอืการต่ออายุสทิธใินการใชท้างเชอืมรถไฟฟ้า หลงัจาก

สนิสุดระยะเวลาตามสญัญาต่อเชอืมพนืททีทีํากบับรษิัทระบบขนส่งมวลชน

กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ในวนัท ี  ธนัวาคม พ.ศ.  

3. ในวนัทจีดทะเบยีนสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิทเีช่า ผูใ้หเ้ช่าจะส่งมอบทรพัย์สนิที

เช่าในสภาพเหมาะแก่การใชป้ระโยชน์ซงึทําใหก้องทรสัต์โดยทรสัต ีผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืบุคคลซงึไดร้บัมอบหมายจาก

บุคคลข้างตน้สามารถใหเ้ช่าและใหบ้รกิารแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย และเพอืใชใ้นการ

ประกอบกจิการหรอืดําเนนิการอนืใดทเีกยีวขอ้งเพอืประโยชน์ของกองทรสัต ์ 

4. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะดาํเนินการดงันี 

(ก) อนุญาตใหก้องทรสัต์ครอบครองและใชท้รพัยส์นิทเีช่าไดโ้ดยสงบและ

ปรกติสุข ปราศจากการแทรกแซงหรอืกระทําการใด ๆ อนัเป็นการ

รบกวนขดัขวางสทิธิของกองทรสัต์จากผู้ให้เช่าและบรวิารของผู้ให้

เช่า 

(ข)  ไม่จาํหน่าย จ่าย โอนหรอืก่อภาระผูกพนัใด ๆ หรอืก่อใหเ้กดิสทิธอินื

ใด บนทรพัยส์นิทเีช่า และ/หรอืทดีนิทตีงัทรพัยส์นิทเีชา่ซงึเป็นการทํา
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ใหเ้สอืมสทิธหิรอืรอนสทิธขิองกองทรสัต์ในการใชท้รพัยส์นิทเีช่าตาม

สญัญาฉบับนี โดยไม่ได้รบัความยนิยอมล่วงหน้าเป็นหนังสอืจาก

กองทรสัต์ และในกรณีทกีองทรสัต์ไดใ้หค้วามยนิยอมในการดงักล่าว 

ผูใ้ห้เช่าตกลงดําเนินการใหบุ้คคลอืนทไีดไ้ปซงึสทิธนิันต้องรบัทราบ

และยินยอมผูกพันรับไปทังสิทธิและหน้ าทีทีผู้ให้ เช่ามีอยู่กับ

กองทรสัตท์ุกประการภายใตส้ญัญานีและสญัญาทเีกยีวขอ้ง 

(ค)  อนุญาตให้กองทรสัต์ผู้เช่าพืนทีและผู้รบับริการ บร ิวารของบุคคล

ดงักล่าว รวมถึงผู้มาติดต่อหรอืผู้รบับรกิารโครงการภิรชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์มสีทิธใิชป้ระโยชน์ในพนืททีใีชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

เช่น ทางเชอืมรถไฟฟ้า ระบบป้องกนัอุทกภัย และพนืทีส่วนกลาง 

รวมถงึพนืทโีดยรอบอาคารทตีงัทรพัยส์นิทเีช่า เป็นต้น และผูใ้หเ้ช่า

ตกลงจะรกัษาและคงไวใ้หล้กัษณะการใชพ้นืททีใีชป้ระโยชน์ร่วมกนั

และการใชพ้นืทโีดยรอบอาคารทตีงัทรพัยส์นิทเีช่าของโครงการภริชั

ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เป็นไปตามลกัษณะการใช้สอยตาม

สญัญาฉบบันี 

5. ผูใ้หเ้ช่าจะช่วยเหลอืและอํานวยความสะดวกในดา้นเอกสาร การขออนุญาต 

การติดต่อกับหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือการบํารุงรกัษา ปรบัปรุง หรือ

ซ่อมแซมทรพัยส์นิทเีช่าอนัเออืประโยชน์ต่อธรุกจิของกองทรสัต ์

การโอนผู้เช่ารายยอ่ย ผูใ้หเ้ช่าตกลงดาํเนินการเกยีวกบัการโอนผูเ้ช่ารายยอ่ยในทรพัยส์นิทเีชา่ ดงันี 

1. ก่อนหรอืในวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า ผู้ให้เช่าจะใช้ความพยายามอย่าง

เต็มทีในการดําเนินการให้ผู้เช่าพืนทีและผู้รบับริการทุกรายซึงได้เข้าทํา

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารกบัผูใ้หเ้ช่า และ/หรอืบรษิทัในกลุ่มของผูใ้หเ้ช่า

ก่อนหรอืในวนัจดทะเบียนสทิธกิารเช่า ใหค้วามยนิยอมในการโอนสทิธิและ

หน้าทีของผู้ให้เช่าและ/หรอืบรษิัทในกลุ่มของผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าและ

สญัญาบรกิารให้แก่กองทรสัต์ โดยใหม้ผีลตงัแต่วนัจดทะเบยีนสทิธิการเช่า 

ในกรณีทีผู้เช่าพนืทีและผู้รบับรกิารมิไดต้กลงยนิยอมในการโอนสทิธิและ

หน้าทีของผู้ให้เช่าและ/หรอืบรษิัทในกลุ่มของผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าและ

สญัญาบรกิารให้แก่กองทรสัต์ ให้ถอืว่าผู้ใหเ้ช่าและ/หรอืบรษิัทในกลุ่มของ

ผูใ้หเ้ช่าในฐานะผูใ้หเ้ช่าและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารเดมิจะยงัคงเป็นผูใ้หเ้ชา่กบัผูเ้ช่า

พนืทแีละผูร้บับรกิารรายนัน ๆ และผูใ้หเ้ช่าและ/หรอืบรษิทัในกลุ่มของผูใ้ห้

เช่ามหีน้าทจีดัการดแูลผูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารดงักล่าวต่อไปจนกวา่สญัญา

เช่าและสญัญาบรกิารนนัจะสนิสดุลง ทงันี ผูใ้หเ้ช่าตกลง และ/หรอืดาํเนินการ

ให้บรษิทัในกลุ่มของผู้ให้เช่าโอนสทิธิเรยีกรอ้งในค่าเช่าและค่าบรกิารตาม

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารใหแ้ก่กองทรสัต์ โดยผูใ้หเ้ช่าและ/หรอืบรษิทัใน

กลุ่มของผู้ให้เช่าจะแจ้งการโอนสิทธิเรยีกร้องดงักล่าวให้ผู้เช่าพืนทีและ

ผูร้บับรกิารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า 
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2. ผู้ให้เช่าตกลงว่า ในกรณีทีสญัญาเช่าและสญัญาบริการทีผู้เช่าพืนทีและ

ผูร้บับรกิารมไิดใ้หค้วามยนิยอมในการโอนสทิธแิละหน้าทตีามสญัญาเช่าและ

สญัญาบรกิารให้แก่กองทรสัต์ ถูกบอกเลกิหรอืสนิสุดลง การเขา้ทําสญัญา

เช่าและสญัญาบรกิารใหม่สาํหรบัทรพัย์สนิทเีช่า (หากมี) จะเป็นการเขา้ทํา

สญัญาระหว่างผูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารกบักองทรสัต์โดยตรง โดยทผีูใ้หเ้ช่า

มหีน้าทดีาํเนินการใหผู้เ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิารดงักลา่วเขา้ทาํสญัญาเช่าและ

สญัญาบรกิารใหม่กบักองทรสัตโ์ดยตรง 

3. หากมผีลประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ เงนิประกนัการเช่าและเงนิ

ประกนัการบรกิาร หรอืรายไดอ้นืใด (ถา้ม)ี ซงึเป็นผลประโยชน์ทกีองทรสัต์

ควรจะไดร้บัและผูใ้หเ้ช่าและ/หรอืบรษิทัในกลุ่มของผูใ้หเ้ช่าไดร้บัไวล้่วงหน้า

ทงัก่อนและในวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าจากผูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิาร ผูใ้ห้

เช่าจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่

กองทรสัต์ภายใน  (เจด็) วนัทําการนับจากวนัจดทะเบียนสทิธกิารเช่า เวน้

แต่เงนิประกันการเช่าและเงนิประกันการบริการจะส่งมอบภายในวนัจด

ทะเบียนสทิธกิารเช่า หรอืบอกกล่าวให้กองทรสัต์หกัจํานวนเงนิประกนัค่า

เช่าและค่าบริการดังกล่าวออกจากค่าเช่า หรือในกรณีทีผู้ให้เช่าได้รบั

ผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะส่ง

มอบผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์โดยไม่ชกัชา้ ทงันี ภายใน  (เจด็) 

วนัทําการนับแต่วันทีผู้ให้เช่าและ/หรอืบริษัทในกลุ่มของผู้ให้เช่าได้รับ

ผลประโยชน์ดงักล่าว 

การโอนสิทธิการเช่าและ

การให้เช่า 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี 

1. ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะไม่โอนสทิธแิละหน้าทใีด ๆ ภายใตส้ญัญาฉบบันีใหก้บับุคคล

อืนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน หรือให้บุคคลใด ๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ

ก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ ทีทําให้บุคคลอนืมีสทิธิเข้ามาใช้ประโยชน์ใน

ทรพัยส์นิทเีชา่ ทงันี ไมว่า่จะไดร้บัคา่ตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

2. ผูเ้ช่าจะไม่โอนสทิธกิารเช่าภายใต้สญัญาฉบบันีหรอืนําทรพัยส์นิทเีช่าไม่ว่า

ทงัหมดหรอืบางส่วนออกให้เช่าโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากผูใ้ห้

เช่า เว้นแต่ ( ) การก่อหลกัประกนั และการบังคบัหลกัประกนัตามสญัญา

กู้ยมืเงนิของผู้เช่า และ ( ) การโอนสทิธิการเช่าหรอืการให้เช่าซึงเป็นการ

ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าพนืทสีาํนักงาน หรอืใหบ้รกิารทีเกยีวขอ้งกบัการใหเ้ช่า

พนืท ีหรอืเป็นการประกอบธุรกิจโดยมวีตัถุประสงคเ์ชงิพาณิชยอ์นืตามปกติ

ตามลกัษณะของทรพัยส์นิทเีช่า ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมให้ผูเ้ช่าโอนสทิธ ิและ/หรอื 

หน้าทีภายใต้สญัญาฉบบันีใหแ้ก่บุคคลใด ๆ หรอืนําทรพัย์สนิทีเช่าออกให้

บุคคลภายนอกเช่าช่วงพนืท ีและ/หรอื รบับรกิารภายในทรพัยส์นิทเีช่าไม่ว่า

ทงัหมดหรอืบางส่วนได ้โดยไม่ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผู้ใหเ้ช่าก่อน ซงึจะไม่

เกนิกวา่ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี 
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การบริหารและบาํรงุรกัษา

ทรพัยสิ์นทีเช่า 

1. เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นอยา่งอนื ผูเ้ช่าตกลงรบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 

บํารงุรกัษา ปรบัปรงุ และซ่อมแซมทรพัยส์นิทเีชา่ และ/หรอื ทรพัยท์เีกยีวขอ้ง

ทกีองทรสัตล์งทุนไวใ้หอ้ยูใ่นสภาพเหมาะแกก่ารใชป้ระโยชน์ตลอดระยะเวลา

การเช่าดว้ยคา่ใชจ้่ายของกองทรสัต์เอง ทงันี ผูใ้หเ้ช่าจะใหค้วามรว่มมอืตามที

ผูเ้ช่ารอ้งขอ รวมถงึใหค้วามยนิยอมและชว่ยเหลอืและอาํนวยความสะดวกใน

ดา้นเอกสาร การขออนุญาต และการตดิต่อกบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง  

2. ในกรณกีารซอืทรพัยส์นิและอปุกรณ์สว่นควบทดแทนในสว่นทหีมดสภาพการ

ใชง้านหรอืการซอืทรพัย์สนิเพมิเติม ให้ถอืว่าผูเ้ช่าเป็นเจ้าของกรรมสทิธใิน

ทรพัยส์นิใหม่ทไีดม้า 

3. ไม่ว่าในกรณีใด การก่อสรา้งสงิปลกูสรา้งใดเพมิเตมิตามทรีะบุในขอ้นีจะตอ้ง

เป็นไปตามเงอืนไขทกีาํหนดในกฎหมายหลกัทรพัย ์และพ.ร.บ.ทรสัต ์รวมถงึ

ประกาศทเีกยีวขอ้งต่าง ๆ 

4. ในกรณีทสีญัญาเช่าพนืทโีครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอ็มควอเทยีรส์นิสดุลง

อนัเนืองจากการครบระยะเวลาการเช่า หรอืกรณีทสีญัญาเช่าดงักล่าวสนิสุด

ลงโดยเป็นผลจากการทผีูใ้หเ้ช่าเป็นฝ่ายผดิสญัญา ผูเ้ช่าตกลงทจีะจาํหน่าย

ทรพัยส์นิทนํีามาทดแทนหรอืเพมิเตมิ ตามสภาพของทรพัยส์นิทมีกีารใชง้าน

จรงิอยูใ่นขณะนัน โดยราคาทรพัยส์นิดงักล่าวจะเป็นไปตามมูลคา่ตลาด หาก

ทรพัยส์นิใดไม่มีมูลค่าตลาดให้ใชมู้ลค่าตามบญัชีสุทธ ิณ วนัทสี่งมอบ หรอื

ตามราคาอนืใดตามทคีูส่ญัญาไดต้กลงกนั 

ทรพัยสิ์นทีใช้ประโยชน์

ร่วม 

คู่สญัญารบัทราบว่าโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์ประกอบไปด้วย

ส่วนทีเป็นทรพัย์สนิทีผู้เช่าเช่า และส่วนทีเป็นทรพัย์สนิทีผู้เช่าไม่ได้เช่า และ

เนืองจากผูป้ระกอบการและลกูคา้ของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

ต้องใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิบางประการร่วมกนั เช่น ทางเชือมรถไฟฟ้า และ

พืนทีส่วนกลาง เป็นต้น  ดังนัน  คู่ส ัญญาทังสองฝ่ายจึงตกลงให้สิทธิแ ก่

ผูป้ระกอบการและลูกคา้ภายในโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์(ไม่ว่า

จะเป็นส่วนทเีป็นทรพัยส์นิทผีูเ้ช่าเชา่หรอืสว่นทเีป็นทรพัยส์นิทผีูเ้ช่าไม่ไดเ้ช่า) ใน

การใช้ทางเชือมรถไฟฟ้า และพืนทีส่วนกลางซึงตังอยู่ในบริเวณภายในและ

ภายนอกโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ รวมถึงสิงอํานวยความ

สะดวกต่าง ๆทเีกยีวขอ้งโดยไม่มขีอ้จาํกดัและค่าใชจ่้ายใด ๆ เพมิเตมิ นอกจากนี 

ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมให้กองทรสัต์และบรวิารของกองทรสัต์เขา้ไปในทีดนิซงึเป็นทีตงั

ของทรพัย์สินทีเช่าเพอืประโยชน์ในการดูแลรกัษาหรอืซ่อมแซมพนืทีหรอืงาน

ระบบทเีกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิทเีช่า โดยไม่มีขอ้จาํกดัและคา่ใชจ้่ายใด ๆ เพมิเตมิ 

โดยผูใ้หเ้ช่าจะทําหน้าทดีแูลรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุง ทรพัยส์นิส่วนกลางที

ใชร้่วมกนั เช่น ทางเชอืมรถไฟฟ้า และพนืทสี่วนกลาง เป็นตน้ ใหอ้ยูใ่นสภาพทดี ี

หรอืเหมาะสมแก่การใช้งาน เป็นไปตามแผนการซ่อมบํารุง เพอืให้กองทรสัต์
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สามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ลอดระยะเวลาการเชา่ตามสญัญานี 

การประกนัภยั 1. ผู้เช่าจะจัดให้มีการทํา ( ) ประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัยสําหรับ

ทรพัยส์นิทเีช่า และทรพัยส์นิภายในทรพัยส์นิทเีช่า โดยมผีูเ้ชา่ และ/หรอืผูใ้ห้

กูข้องกองทรสัต์ (ถา้ม)ี เขา้เป็นผูเ้อาประกนัภยัรว่มและเป็นผูร้บัผลประโยชน์

รว่มในสว่นทเีกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิทเีช่า ผูเ้ช่าจะรบัผดิชอบค่าเบยีประกนัภยั

ดงักล่าวตามสดัสว่นพนืทขีองทรพัย์สนิทเีชา่ ทงันีมูลคา่ทุนประกนัภยัทจีดัทาํ

ไม่น้อยกว่ามลูคา่ตน้ทุนทดแทนใหม ่(Full Replacement Cost) ไม่รวมมลูคา่

ทีดนิ โดยผู้ประเมินทีได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ ( ) 

ประกนัความเสยีงภยัจากการบาดเจบ็ร่างกายและความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ

ของบุคคลภายนอกทอีาจไดร้บัความเสยีหายจากโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท 

เอม็ควอเทียร์ และรวมถงึทรพัย์สนิทเีช่า ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยผูเ้ช่า

จะรบัผดิชอบคา่เบยีประกนัภยัทงัหมดตามสดัสว่นพนืทขีองทรพัยส์นิทเีชา่ 

2. ผู้เช่า และ/หรอืผู้ให้กูข้องผู้เช่าจะเขา้เป็นผู้เอาประกนัภยัร่วมและเป็นผู้รบั

ผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (ในส่วนของผูใ้ห้กู ้

เฉพาะดอกเบยีและเงนิต้น) 

การดาํเนินการกรณี

ทรพัยสิ์นทีเช่าเสียหาย

หรอืถกูทาํลาย 

ในกรณีทีทรัพย์สนิทีเช่าเสียหายหรอืถูกทําลายโดยเหตุการณ์ต่าง ๆ  ภายใต้

กรมธรรมป์ระกนัภยั คูส่ญัญาตกลงกนัดงัต่อไปนี 

1. ในกรณีทีทรพัย์สินทีเช่าเสียหายทงัหมดหรืออย่างมีนัยสําคญั (Total 

Loss)   

ถ้าความเสยีหายใด ๆ ก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึงดงัต่อไปนีให้ถือว่า

ความเสยีหายดงักลา่วเป็นความเสยีหายอยา่งมนียัสาํคญั (Total Loss) 

 (1) ความเสยีหายกระทบพนืทอีาคารทเีช่าตามสดัส่วนทกีําหนดไวภ้ายใต้

กรมธรรม์ประกนัภัย ซึงรวมถึงความเสียหายในเชิงโครงสร้างของ

ทรพัย์สนิทีเช่า ซึงกรมธรรม์ประกนัภัยกําหนดว่าเป็นความเสยีหาย

อยา่งมนัียสาํคญั หรอื 

 (2) มกีารหยดุ หรอืไม่สามารถดาํเนินกจิการตามวตัถุประสงคข์องการเช่า

ไดต้่อไปเป็นระยะเวลานานเกนิกว่า  วนั หรอื 

 (3) คู่สญัญาทงัสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกนัว่าความเสยีหายทีเกิดขนึจะ

ส่งผลกระทบอย่างสาระสําคญัจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนินกจิการตาม

วตัถุประสงคข์องการเช่าต่อไปไดเ้ป็นระยะเวลาเกนิกวา่  วนั 

ในกรณีทีทรพัย์สนิทีเช่าได้รบัความเสยีหายทงัหมดหรอือย่างมีนัยสําคญั 

(Total Loss) ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ จนไม่อาจใชท้รพัยส์นิทเีช่าเพอืประโยชน์

ในการดําเนินธุรกจิต่อไปได ้และ (ก) คู่สญัญาทงัสองฝ่ายตกลงร่วมกนัทจีะ

ไม่ก่อสรา้งทรพัยส์นิทเีช่าขนึมาใหม่ หรอื (ข) ในกรณีทคีู่สญัญาไม่สามารถ
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บรรลุข้อตกลงร่วมกนัว่าจะดําเนินการก่อสร้างทรพัย์สินทีเช่าขนึมาใหม่

หรอืไม่ ใหถ้อืเป็นกรณทีจีะไม่มกีารดาํเนินการกอ่สรา้งทรพัยส์นิทเีช่าขนึใหม่ 

ในการนี กองทรสัต์ตกลงจะนําเงนิค่าสนิไหมทดแทนทีไดร้บัตามกรมธรรม์

ประกันวินาศภัยและประกันอัคคีภัยสําหรับทรัพย์ส ินทีเช่า (All Risk 

Insurance) มาแบ่งตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลอือยู ่โดยแบ่งเงนิ

ทงัหมดออกเป็นส่วนตามจํานวนเดอืนนับจากวนัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนจน

หมดอายสุญัญาในวนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  เชน่ กองทรสัต์เขา้ลงทุนใน

วนัท ี  มกราคม พ.ศ.  จะแบ่งไดท้งัหมด  ส่วน ทงันี กองทรสัต์จะ

ได้รบัส่วนแบ่งเท่ากับจํานวนระยะเวลาการเช่าทียงัคงเหลืออยู่ โดยเริม

นับตงัแต่ในเดอืนทเีกิดกรณีทรพัย์สนิทเีช่าไดร้บัความเสยีหายทงัหมดหรอื

อย่างมนีัยสาํคญั และผูใ้หเ้ช่าจะไดร้บัส่วนแบ่งเท่ากบัจํานวนระยะเวลาการ

เช่าทผีา่นมาแลว้ ทงันี การนับระยะเวลาการเช่าดงักลา่วใหน้บัเป็นเดอืน โดย 

 (หนึง) เดอืน เท่ากบั  (หนึง) ส่วน โดยกองทรสัต์จะสง่มอบเงนิคา่สนิไหม

ทดแทนในส่วนทีเกินกว่าทีกองทรสัต์จะได้รบัให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่ชกัช้า 

ภายใน  (สิบส)ี วันนับแต่วนัทีกองทรสัต์ได้รบัค่าสินไหมทดแทนจาก

บรษิทัผูร้บัประกนัภยั 

2. ในกรณีทีทรพัยสิ์นทีเช่าได้รบัความเสียหายบางส่วน (Partial Loss) 

ผูเ้ช่าจะนําเงนิค่าสนิไหมทดแทนทผีูเ้ช่าไดร้บัจากบรษิัทประกนัภัยภายใต้

กรมธรรม์ประกนัวนิาศภยัและประกนัอคัคภียัสําหรบัทรพัย์สนิทีเช่าให้แก่

ผู้ให้เช่าในจํานวนเท่ากบัต้นทุนค่าปรบัปรุงซ่อมแซมจรงิเพอืให้ทรพัย์สนิ

กลับคืนสู่สภาพโดยให้มีล ักษณะของอาคาร วัสดุและอุปกรณ์ ต่างๆ มี

มาตรฐานและคุณภาพเทียบเท่ าแบบแปลนการก่อสร้าง (Drawing) 

ขอ้กําหนดและรายการประกอบแบบ (Specifications) ทีใช้ในการก่อสร้าง

เดมิ เพอืใหท้รพัยส์นิทเีช่าใหส้ามารถจดัหาผลประโยชน์ต่อไปได ้

ทรพัยสิ์นทีเช่าถกูเวนคืน 1. ในกรณีทีทรพัย์ส ินทีเช่าถูกเวนคนืไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนจนผู้เช่าไม่

สามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงคข์องการเช่าตามสญัญานี ใหส้ญัญา

นีเป็นอนัสนิสุดลงทนัท ีโดยผู้ใหเ้ช่าไม่มหีน้าทตีอ้งคนืคา่เช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่า และ

ใหผู้เ้ช่ามสีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนคา่เวนคนืในกรณีทผีูใ้หเ้ช่าไดร้บัเงนิดงักล่าว

มาจากการเวนคนื (หลงัหกัค่าใช้จ่ายและภาษีทีเกยีวขอ้ง) จากหน่วยงาน

ราชการทเีกยีวขอ้งหรอืจากเจา้ของทดีนิททีรพัยส์นิทเีช่าตงัอยู่ ตามจํานวน 

ห ลัก เกณ ฑ์  แล ะวิธีการที กํ าห น ดใน พ ระราชบัญ ญั ติ ก าร เวน คืน

อสังหารมิทรพัย์ พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม รวมถึงกฎหมายอนืที

เกยีวขอ้งทผีูเ้ช่ามสีทิธไิดร้บั 

โดยในกรณีทหีน่วยราชการทรีบัผดิชอบการเวนคนืไม่ไดม้กีารกาํหนดสดัสว่น

ทผีู้เช่าต้องไดร้บั ให้ใชผู้้ประเมินมูลค่าทรพัยส์นิสอง ( ) ราย โดยใหท้รสัตี
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และผูใ้หเ้ชา่แต่งตงัฝ่ายละ  ราย โดยคา่ทดแทนจะคาํนวณตามสตูรดงันี 

ค่าทดแทน  = (มูลค่าสิทธิการเช่าของทรพัยสิ์นทีเช่าทีถกูเวนคืน 

  ณ วนัทีถกูเวนคนื / มลูค่าตลาดของทรพัยสิ์นเช่าที

  ถกูเวนคืน ณ วนัทีถกูเวนคืน) x จาํนวนเงินทีได้รบั

  จากการเวนคืนทรพัยสิ์นทีเช่าทีถกูเวนคืน 

โดยมลูค่าสิทธิการเช่าและมลูค่าตลาดของทรพัยสิ์นจะใช้ค่าเฉลียของ

ผู้ประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นทงัสอง ( ) ราย 

2. ในกรณีททีรพัยส์นิทเีช่าถูกเวนคนืบางส่วนและผูเ้ช่ายงัสามารถใชป้ระโยชน์

ไดต้ามวตัถุประสงคข์องการเช่าตามสญัญานี ใหส้ญัญาฉบบันีมีผลใช้บงัคบั

ต่อไป โดยผูใ้หเ้ช่าจะสง่มอบเงนิคา่เวนคนืในกรณีทผีูใ้หเ้ช่าไดร้บัเงนิดงักลา่ว

มาจากการเวนคนื (หลงัหกัค่าใช้จ่ายและภาษีทีเกยีวขอ้ง) จากหน่วยงาน

ราชการทีเกียวข้องหรือจากเจ้าของทีดินทีทรัพย์ส ินทีเช่าตังอยู่ให้แก่

กองทรสัต์โดยเรว็เมือไดร้บัเงนิจํานวนดงักล่าวแต่ทงันีไม่เกนิ  วนันับแต่

ได้รบัเงนิจํานวนดงักล่าว ซึงใหถ้ือว่าเงนิทดแทนดงักล่าวเป็นการเยยีวยา

ความเสยีหายทงัหมดทกีองทรสัต์อาจไดร้บัในกรณนีี 

ภาษีอากรค่าธรรมเนียม 

และค่าใช้จ่าย 

1. ผูใ้ห้เช่า ตกลงรบัผิดชอบชําระค่าภาษีโรงเรอืนและทีดนิ และภาษีอนื ๆ ที

เกยีวเนืองกบัทรพัยส์นิทเีช่าทเีกดิขนึก่อนวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า 

2. ในการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าตามสญัญานี คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงจะเป็น

ผูร้บัผดิชอบคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอนืใดอนัเกยีวกบัการเช่าทรพัยส์นิที

เช่าและการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิทเีช่าสาํหรบัระยะเวลาการเช่า

ตามทไีดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี ดงัต่อไปนี  

(1) คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธกิารเชา่ ผูเ้ช่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบ 

(2) คา่ใชจ่้าย และคา่อากรแสตมป์อนัเกยีวกบัการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า 

ผูเ้ช่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบ 

(3) คา่ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลหกั ณ ทจีา่ย ผูใ้หเ้ช่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบ 

3. ผูเ้ช่าจะรบัผดิชอบชาํระค่าภาษโีรงเรอืนและทดีนิและ/หรอืภาษีทรพัยส์นิอนื

ใดทีเกียวข้องกับทรพัย์ส ินทีเช่าให้แก่หน่วยงานราชการทีเกียวข้องกับ

ทรพัยส์นิทเีช่านับตงัแต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าเป็นตน้ไปจนกว่าสญัญา

ฉบบันจีะสนิสดุลง 

เหตแุห่งการเลิกสญัญา เหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหนึงตามทรีะบุในกรณดีงักล่าวต่อไปนีถอืเป็นเหตุแหง่การ

เลกิสญัญาฉบบัน ี

1. ในกรณทีมีกีฎหมายกาํหนดใหเ้ลกิกองทรสัต์โดยไมใ่ช่ความผดิของผูเ้ช่า และ

ผู้เช่าได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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คูส่ญัญาทงัสองฝ่ายมหีน้าทรีว่มกนัในการใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทรีว่มกนั

เพอืไม่ใหส้ญัญาฉบบันีระงบัโดยผลจากการเปลยีนแปลงของกฎหมาย หรอื

จากคําสงัของหน่วยงานใด ๆ ของรฐั เท่าทไีม่ขดัต่อกฎหมายหรอืคาํสงัของ

หน่วยงานใด ๆ ของรฐัทีมีผลใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน เช่น การจดัหาบุคคล 

ใด ๆ มารบัโอนสทิธแิละหน้าททีคีูส่ญัญาฝ่ายนันมอียูต่ามสญัญาฉบบัน ี

2. ผู้ให้เช่ามีสทิธิเลิกสัญญา ในกรณีทีผู้เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง

รา้ยแรง ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทรีะบุไวใ้นสญัญาขอ้หนึงขอ้ใดที

กาํหนดไวใ้นสญัญานีซงึก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรงต่อพนืที

อาคารหรอืทรพัยส์นิทเีช่าภายใตส้ญัญาฉบบันี โดยทเีหตุการณ์ดงักล่าวมไิด้

เป็นผลจากการกระทาํของผูใ้หเ้ชา่ และผูเ้ช่าไม่แกไ้ขความผดิดงักล่าวใหแ้ลว้

เสรจ็ภายในระยะเวลาเก้าสบิ ( ) วนันับจากวนัทผีู้ให้เช่าไดแ้จง้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรใหแ้กไ้ขความผดิดงักล่าว เวน้แต่คูส่ญัญาตกลงเป็นอยา่งอนื 

3. ผูเ้ช่ามีสทิธิเลกิสญัญานี ในกรณีทผีูใ้หเ้ช่าจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่าง

รา้ยแรง ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลงทรีะบุไวใ้นสญัญานี สญัญาตกลง

กระทําการ หรือผิดคํารบัรองทีให้ไว้ในสญัญานี และผู้ให้เช่าไม่สามารถ

ดาํเนินการแกไ้ขและปฏบิตัิใหถู้กตอ้งตามสญัญาภายในเกา้สบิ ( ) วนันับ

จากวันทีได้ร ับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันหรือภายใน

ระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่กรณีทผีู้ให้เช่าไม่ทําการจด

ทะเบยีนสทิธกิารเช่าพนืทอีาคารบางสว่นใหแ้ก่ผูเ้ช่าในวนัทผีูเ้ช่ากาํหนด ให้

ถอืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญานีทนัท ีเวน้แต่คูส่ญัญาจะตกลงเป็นอยา่งอนื 

4. ผูเ้ช่ามสีทิธเิลกิสญัญานี ในกรณีทผีู้ใหเ้ช่าจําหน่าย จ่าย โอน หรอืก่อภาระ

ผกูพนั หรอืก่อใหเ้กดิสทิธอินืใดในทรพัยส์นิทเีช่า ซงึเป็นหรอือาจเป็นการทํา

ใหเ้สอืมสทิธหิรอืรอนสทิธขิองกองทรสัต์ในการใชท้รพัยส์นิทเีช่าตามสญัญา

ฉบบัน ีโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากกองทรสัต์ตามทกีําหนด ให้ถอืว่าเป็น

เหตุผดินดัตามสญัญานีทนัท ี

5. ในกรณีผู้ให้เช่าปฏิบตัิผดิเงอืนไขของสญัญากู้ยมืเงนิหรอืภาระผูกพนัหรอื

ภาระหนีสินอืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตามซึงอาจนําผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะ

ลม้ละลายหรอืฟืนฟูกจิการ โดยผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถทําการแกไ้ขเหตุดงักล่าว

ใหเ้สรจ็สนิภายในหนึงรอ้ยแปดสบิ ( ) วนั นับจากวนัททีราบหรอืมเีหตุอนั

ควรทราบถงึเหตุการณ์ดงักล่าว เวน้แต่ผูใ้หเ้ช่าสามารถพสิจูน์และยนืยนัเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจนเป็นทพีอใจแก่ผูเ้ช่าว่าการผดินัดดงักล่าวไม่มผีลกระทบ

อยา่งมนีัยสาํคญัต่อฐานะทางการเงนิของผูใ้หเ้ช่าซงึจะนําผูใ้หเ้ช่าไปสู่สภาวะ

ลม้ละลาย และการผดินัดดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการใชส้ทิธขิองผูเ้ชา่ตาม

สญัญาฉบบันี 

6. ในกรณีทผีูใ้หเ้ช่าถูกศาลสงัพทิกัษ์ทรพัยห์รอืถูกศาลสงัใหล้ม้ละลาย หรอือยู่

ในขนัตอนการเลกิบรษิทั การชําระบญัช ีหรอืศาลมคีาํสงัใหฟื้นฟูกจิการของ
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ผูใ้หเ้ช่า ซงึผู้เช่าเหน็วา่มผีลกระทบต่อความสามารถของผูใ้หเ้ช่าในการชาํระ

หนี หรอืปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี 

7. คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา 

8. ในกรณีททีดีนิซงึเป็นทตีงัอาคารถูกเวนคนืไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วนจนไม่

สามารถใชป้ระโยชน์ได ้อนัสง่ผลใหผู้้เช่าไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในพนืทเีช่า

ตามวตัถุประสงคข์องการเชา่ตามสญัญาฉบบันี 

9. ในกรณีททีรพัยส์นิทเีช่าเสยีหายทงัหมดหรอือย่างมีนัยสําคญั (Total Loss) 

และเป็นกรณทีจีะไม่มกีารดาํเนนิการก่อสรา้งทรพัยส์นิทเีช่าขนึใหม่ 

ผลของการเลิกสญัญา 1. ในกรณีทีเกิดเหตุเลิกสญัญาตามข้อ . และข้อ . ให้ถือว่าสญัญาฉบับนี

สนิสุดลง โดยทคีู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสทิธิเรยีกค่าเสยีหาย หรอืค่าใช้จ่าย 

จากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงอนัเนืองมาจากการเลกิสญัญาได ้โดยผูใ้ห้เช่าต้อง

ชําระคนืค่าเช่า รวมถึงเงนิหรอืผลประโยชน์อนืใดทผีู้ให้เช่าไดร้บัไวใ้นนาม

กองทรสัต์ ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าทเีหลอือยู่ใหแ้ก่ผูเ้ช่า (หากมี) 

ทงันี เวน้แต่คูส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอนื 

2. ในกรณีทเีกดิเหตุเลกิสญัญาตามขอ้ . โดยทเีหตุการณ์ดงักล่าวมไิดเ้ป็นผล

จากการกระทําของผูใ้หเ้ช่าในฐานะผูใ้หเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธเิลกิสญัญา และมี

สทิธเิรยีกค่าเสยีหายและ/หรอืค่าใช้จ่ายอนืใดอนัเกดิจากการทมีีเหตุผดินัด

เกดิขนึนันจากผูเ้ช่า 

3. ในกรณีทีเกดิเหตุเลิกสญัญาตามขอ้ . และเหตุการณ์ดงักล่าวมิไดเ้ป็นผล

จากการกระทําของผูเ้ช่า หรอืในกรณีทเีกดิเหตุเลกิสญัญาตามขอ้ . ผูเ้ช่ามี

สทิธิบอกเลกิสญัญา และผูใ้หเ้ช่าจะต้องชําระคนืคา่เช่าทีคงเหลอื ตามราคา

ประเมิน ณ วนัทีสญัญาฉบบันีสนิสุดลงตามเวลาทีคงเหลอือยู่ในสญัญานี 

โดยใหท้รสัตแีละผู้ใหเ้ช่าแต่งตงัผูป้ระเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิฝ่ายละ  ราย และ

ตกลงใชมู้ลค่าเฉลยีทไีดจ้ากการประเมินของผูป้ระเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิทงั  

รายเป็นค่าเช่าทรพัยส์นิทเีช่าคงเหลอื นอกจากนีผูใ้หเ้ช่าจะต้องชาํระคนืเงนิ

หรอืผลประโยชน์อนืใดทีผู้ให้เช่าได้รบัไวใ้นนามของผู้เช่าให้แก่ผู้เช่าตาม

สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าทเีหลอือยู ่ทงันี ไม่เป็นการตดัสทิธขิองผูเ้ช่าใน

การเรยีกรอ้งค่าเสยีหายและ/หรอืค่าใชจ่้ายอนืใดอนัเกดิจากการทีมีเหตุผดิ

นดัเกดิขนึนัน 

4. ในกรณีทเีกดิเหตุเลกิสญัญาตามขอ้ . และขอ้ . ผูเ้ชา่มสีทิธบิอกเลกิสญัญา

ฉบบันีไดท้นัท ีและในกรณทีีผูเ้ช่าใชส้ทิธดิงักล่าว ผู้ใหเ้ช่าจะตอ้งชําระคนืคา่

เช่าทีคงเหลอื รวมถึงเงนิหรือผลประโยชน์อนืใดทีผู้ให้เช่าได้รบัไวใ้นนาม

กองทรสัต์ใหแ้ก่กองทรสัต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลอือยู ่ทงันี 

ไม่ตดัสทิธขิองผูเ้ช่าในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายและ/หรอืค่าใชจ้่ายอนืใดอนั
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เกดิจากการทมีเีหตุผดินัดเกดิขนึนัน 

5. ในกรณีทเีกดิเหตุเลกิสญัญาตามขอ้ . ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันีสนิสดุลง โดยผู้

เช่ามสีทิธไิดร้บัเงนิคา่เวนคนืตามทรีะบใุนหวัขอ้ทรพัยส์นิทเีช่าถูกเวนคนื 

6. ในกรณีทเีกดิเหตุเลกิสญัญาตามขอ้ . ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันีสนิสดุลง โดยผู้

เช่ามีสทิธิได้รบัค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิัทผู้รบัประกนัภัยตามทรีะบุใน

หวัขอ้การดาํเนินการกรณทีรพัยส์นิทเีช่าเสยีหายหรอืถูกทาํลาย 

การส่งคืนทรพัยสิ์นทีเช่า เมอืสญัญาเช่าสนิสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผูเ้ช่าจะทําการส่งมอบทรพัยส์นิทเีช่า

คนืตามสภาพทมีกีารใชป้ระโยชน์ตามปกตขิองทรพัยส์นิทเีช่าซงึเป็นอยู่ ณ เวลา

นัน พรอ้มกบัอุปกรณ์ส่วนควบ และเงนิประกนัค่าเช่าและค่าบรกิารทผีู้เช่าไดร้บั

จากผู้เช่ารายย่อยสําหรบัทรพัย์สนิทเีช่า และ/หรอืเงนิรบัล่วงหน้าอนืใดสําหรบั

ทรพัย์สนิทเีช่านับจากวนัทสีญัญาเช่าสนิสุดลง ภายในสามสบิ ( ) วนั นับจาก

วนัทสีญัญาฉบบันีสนิสดุลง หรอืตามทกีาํหนดในสญัญา เวน้แต่ในกรณีทคีูส่ญัญา

จะไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอนื หรอืไม่สามารถสง่มอบสว่นควบและอปุกรณ์ทตีดิตรงึ

ตราและไม่ติดตร ึงตรากับทรัพย์ส ินทีเช่าได้เนืองจากเหตุสุดวิส ัย หรือการ

เสอืมสภาพของทรพัยส์นินัน ๆ เนืองจากการใชง้านตามปกตหิรอือายุการใชง้าน

ของทรพัยส์นินนั หรอืมกีารตกลงกบัผูเ้ช่ารายยอ่ยแต่ละรายเป็นอยา่งอนื (ในสว่น

ทีเกียวข้องกบัเงนิประกันค่าเช่าและค่าบริการทีผู้เช่าได้รบัจากผู้เช่ารายย่อย

สําหรบัทรพัย์สินทีเช่าและ/หรือเงินรบัล่วงหน้าอนืใดสําหรบัทรพัย์ส ินทีเช่า) 

นอกจากนี ผูเ้ช่าจะสง่มอบเงนิหรอืทรพัยส์นิอนืใดทผีูเ้ช่าไดร้บัไวแ้ทนผูใ้หเ้ชา่ (ถา้

ม)ี ใหแ้กผู่ใ้หเ้ชา่ 

 

2. สญัญาซือขายสงัหาริมทรพัยโ์ครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร์ 

ผู้ขาย บรษิทั เพนตา้  จาํกดั 

ผู้ซือ ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศกระทาํการแทน

โดยทรสัต ี

ทรพัยส์นิทซีอืขาย สงัหารมิทรพัยต์่อไปนีทผีูข้ายเป็นผูม้กีรรมสทิธ ิ

 สงัหารมิทรพัย์ประเภทงานระบบสาธารณูปโภคทเีกยีวเนืองกบัส่วนของ

สํานักงาน ได้แก่ งานระบบปรบัอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล 

ระบบการสอืสาร ระบบลิฟต์โดยสารและบันไดเลอืน ระบบรกัษาความ

ปลอดภยั ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั ระบบจดัการและควบคุมอาคาร

อตัโนมตั ิ(Building Automation System) และระบบทจีอดรถ 

 กรรมสทิธใินสงัหารมิทรพัยป์ระเภทงานระบบสาธารณูปโภคทใีชป้ระโยชน์

ร่วมกับ ศูน ย์ กา รค้ าดิ  เอ็ม ควอ เที ย ร์  (The EmQuartier Shopping 
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Complex) ไดแ้ก่ งานระบบนําประปา งานระบบบําบดันําเสยี บนัไดเลอืน

สว่นกลาง  ชดุจากชนั G ไปชนั M และลฟิทแ์กว้ (Blue Void)  ตวั 

 กรรมสทิธิในเครอืงมือ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทัง

อปุกรณ์อนืใดทใีชเ้พอืวตัถุประสงคใ์นการประดบัตกแต่งอาคารสาํนักงาน 

หรือการประกอบธุรกิจใด ๆทีเกียวข้องกับการให้เช่าพืนทีในอาคาร

สาํนักงานโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์      

ราคาซือขาย ราคาซอืขายสงัหารมิทรพัย ์เป็นเงนิจํานวนประมาณ  ลา้นบาท (แปดรอ้ย

หกลา้นบาทถว้น) (ไม่รวมภาษมีูลคา่เพมิ) เมอืรวมกบัคา่เช่าพนืทโีครงการภริชั

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์จะไม่เกนิ ,  ลา้นบาท  ซึงผูซ้อืจะชําระราคา

ซอืขายทงัจํานวนภายในวนัทมีีการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าพนืทโีครงการภริชั

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ต่อหน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มี

ผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมายตามทรีะบุไวใ้นสญัญาเช่าพนืทโีครงการภริชัทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์โดยผูซ้อืจะชาํระใหแ้ก่ผูข้ายในจาํนวนทไีดด้าํเนินการ

หกัภาษี ณ ทีจ่ายตามอตัราทีกฎหมายกําหนดแล้ว โดยวิธีการชําระค่าเช่า

เป็นไปตามทกีาํหนดในสญัญา 

การโอนกรรมสิทธิใน

ทรพัยสิ์น 

คูส่ญัญาตกลงใหก้รรมสทิธใินทรพัยส์นิทซีอืขายภายใตส้ญัญาฉบบันีมีผลเป็น

การโอนอย่างสมบูรณ์ในวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าตามทกีําหนดไวใ้นสญัญา

เช่าพนืทโีครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ และไดม้กีารชาํระราคาซอื

ขายตามทกีําหนดในสญัญาฉบบันีแลว้ ")วนัโอนกรรมสทิธิ("  และใหถ้อืว่าผูข้าย

ไดส้่งมอบการครอบครองในสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทรสัต์ ณ สถานทอีนัเป็น

ทีตงัของสงัหารมิทรพัย์นัน ๆ นอกจากนี ผู้ขายตกลงรบัผดิชอบภาระหนีสนิ 

คา่ใชจ้่าย คา่บาํรุงรกัษา และภาระผกูพนัใด ๆ ทเีกยีวกบัหรอืเกยีวเนืองกบัการ

บํารุงรกัษาสงัหารมิทรพัยท์ตีนเป็นผูข้ายทเีกดิขนึและยงัคงคา้งชาํระอยูก่่อนวนั

โอนกรรมสทิธ ิและหากคูส่ญัญาฝ่ายใดไดร้บัเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอนืใดที

ตนไม่พงึไดร้บั คูส่ญัญาฝ่ายทไีดร้บัเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วจะนําสง่

เงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวคนืใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงโดยไม่ชกัชา้ 

ทงันี ภายใน  (เจด็) วนัทําการนับแต่วนัทีไดร้บัเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทน

ดงักลา่ว 

คาํรบัรองของผู้ขายที

เกียวกบัทรพัยสิ์นทีซือขาย 

1. ผู้ขายเป็นผู้มีกรรมสิทธิในทรัพย์สินทีซือขาย และเป็นผู้มีสิทธิโดย

สมบรูณ์ในการขายทรพัยส์นิทซีอืขายนแีกผู่ซ้อื 

2. ทรพัยส์นิทีซือขายอยู่ในสภาพทีสามารถใช้งานได้และไม่มีความชํารุด

บกพร่องอย่างมนีัยสาํคญั ผูข้ายดแูลและซ่อมแซมทรพัยส์นิทซีอืขายใน

มาตรฐานทใีชโ้ดยทวัไปกบัทรพัยส์นิประเภทเดยีวกนั 

3. นับแต่วนัทําสญัญาฉบบันีจนถงึวนัโอนกรรมสทิธ ิทรพัยส์นิทซีอืขายไม่

อยู่ภายใต้ข้อพิพาท คดคีวาม และปราศจากภาระผูกพันใดๆหรอืการ
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นําไปเป็นหลกัประกนัโดยประการอนืใด ซงึรวมถงึแต่ไม่จํากดัอยู่เพยีง 

การจาํนํา สทิธยิดึหน่วง และภาระตดิพนัอนืใด 

4. ในช่วงเวลาก่อนวันโอนกรรมสิทธิ ผู้ขายไม่ได้ดําเนินการใดๆให้

บุคคลภายนอกมสีทิธใินการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทซีอืขายในลกัษณะ

ใดๆ เวน้แต่เป็นการใหใ้ช้ประโยชน์แก่ผูเ้ช่ารายย่อยหรอืเป็นการประกอบ

ธรุกจิโดยปกตขิองผูข้าย 

5. ผูข้ายไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทเีกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิทีซือขายให้แก่ผู้ซอืแล้ว

ทงัหมด โดยขอ้มูลดงักล่าวเป็นข้อมูลทีเป็นจรงิและถูกต้องทุกประการ

แลว้ 

การซือคืนทรพัยสิ์นจาก

กองทรสัต ์

ในกรณีทสีญัญาเช่าพนืทโีครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์สนิสดุลงอนั

เนืองจากการครบระยะเวลาการเช่า หรอืกรณีทสีญัญาเช่าดงักล่าวสนิสุดลงโดย

เป็นผลจากการทผีูใ้หเ้ชา่ตามสญัญาเช่าเป็นฝ่ายผดิสญัญา กองทรสัต์ตกลงทจีะ

จาํหน่ายทรพัยส์นิทซีอืขายกนัตามสญัญาฉบบันี หรอืทรพัยส์นิอนืใดทมีกีารใช้

ประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนัใหแ้กผู่ข้าย และผู้ขายและ/หรอืบรษิทัในกลุ่มของ

ผูข้ายตกลงทจีะซอืทรพัยส์นิดงักลา่วจากกองทรสัต ์ตามสภาพของทรพัยส์นิทมีี

การใช้งานจรงิอยู่ในขณะนัน โดยราคาทรพัย์สนิดงักล่าวจะเป็นไปตามมูลค่า

ตลาด หากทรพัย์สนิใดไม่มีมูลค่าตลาดให้ใช้มูลค่าตามบญัชสีุทธ ิณ วนัทีส่ง

มอบ หรอืตามราคาอนืใดตามทคีูส่ญัญาไดต้กลงกนั 

เหตผิุดนัดหรือเหตแุห่งการ

เลิกสญัญา 

ก่อนวนัโอนกรรมสทิธ ิสญัญานีอาจสนิสดุลงไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี 

1. ในกรณีทคีูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทรีะบุ

ไวใ้นสญัญานี หรอืผดิคาํรบัรองทใีหไ้วใ้นสญัญานี คู่สญัญาอกีฝ่ายมสีทิธิ

บอกเลกิสญัญาไดท้นัท ี

2. ในกรณีทผีู้ขายถูกศาลสงัพทิกัษ์ทรพัย์หรอืถูกศาลสงัใหล้ม้ละลาย หรอื

อยู่ในขนัตอนการเลิกบรษิัท การชําระบัญชี หรอืมีการร้องขอให้ฟืนฟู

กจิการของผูข้ายต่อศาลหรอืหน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง ซงึผูซ้อืเหน็ว่า

มผีลกระทบต่อความสามารถของผูข้าย ในการปฏบิตัติามสญัญานี ผูซ้อื

มสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ี

3. ในกรณีทีกองทรสัต์ไม่ไดร้บัอนุมตัิให้จดัตงัขนึจากหน่วยงานราชการที

เกยีวขอ้ง ภายในวนัโอนกรรมสทิธ ิคูส่ญัญามสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ี

4. ในกรณีทีไม่มีการดําเนินการจดทะเบียนเช่าตามสัญญาเช่าพืนที

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรภ์ายในระยะเวลาทีคูส่ญัญาได้

ตกลงกนั หรอืในกรณทีสีญัญาดงักล่าวระงบัหรอืสนิผลใชบ้งัคบัลง 

ผลของการผิดนัดหรือผลอนั

เกิดจากเหตแุห่งการเลิก

เมือมีการเลิกสญัญา ให้ถือว่าคู่สญัญาทังสองฝ่ายปราศจากภาระหน้าทีซึง

จะต้องผกูพนักนัตามสญัญาฉบบันี แต่ทงันี ไม่รวมถงึภาระหน้าทใีด ๆ ซงึเกดิ
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สญัญา ก่อนการเลกิสญัญา และย่อมไม่ตดัสทิธิในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ในกรณีที

การผิดส ัญญานัน เกิดจากความผิดของคู่ส ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง หรือ

ค่าเสียหายทีเกิดขึนจากการไม่ได้ร ับโอน ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ใน

ทรพัยส์นิ 

 

3. สญัญาแต่งตงัผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยโ์ครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์

คู่สญัญา 1. บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ 

2. บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จํากดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

3. ทรสัต์เพอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ กระทํา

การแทนโดยทรสัต ี

วตัถปุระสงค ์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ตกลงแต่งตังผู้บริหารอสังหาริมทร ัพย์และผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ตกลงรบัการแต่งตงัใหท้ําหน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ของกองทรสัต์ในสว่นทเีกยีวขอ้งกบัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

โดยมสีทิธ ิหน้าท ีและขอบเขตความรบัผดิชอบตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญา 

ระยะเวลาของสญัญา  ปี นับแต่วนัทีจดทะเบียนการเช่าสญัญาเช่าพืนทีโครงการภิรชัทาวเวอร์ 

แอท เอม็ควอเทยีรเ์ป็นตน้ไป (“ระยะเวลาการจ้างบริหารช่วงแรก”) 

เมอืครบระยะเวลาการจา้งบรหิารช่วงแรกหรอืระยะเวลาการจา้งบรหิารช่วงต่อ 

ๆ ไป (แลว้แต่กรณี) และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ไิดก้ระทําผดิสญัญาภายใต้

สญัญาฉบบันี คู่สญัญาตกลงใหต้่ออายุสญัญาฉบบันีออกไปอกีคราวละ  ปี 

โดยกองทรสัต์จะพจิารณาผลการดาํเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์าม

หลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้อการพิจารณาผลการดําเนินการของผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ตามคู่มือระบบการปฏิบตัิงานและระบบควบคุมภายในของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ และหากมกีารต่ออายสุญัญาฉบบันีออกไป ใหเ้งอืนไข และ

หลกัเกณฑข์องสญัญาทตี่อออกไปเป็นตามทกีําหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี รวมถงึ

อตัราคา่ตอบแทนในการจดัการและบรหิารทรพัยส์นิทกีองทรสัต์ลงทุน เวน้แต่

คูส่ญัญาจะตกลงเป็นอยา่งอนื อย่างไรกด็ ีระยะเวลาการจา้งบรหิารทตี่อออกไป

จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าพนืทโีครงการภิรชัทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

หน้าทีและความรบัผิดของ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

1. หน้าทีเกยีวกบัการบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย ์

 ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าทหีลกั ดงันี 

1.1 จดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนตามนโยบายของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์เพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของกองทรสัต ์ 
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1.2 บํารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน ตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามกฎหมายเกียวกับการควบคุมอาคารและสิงปลูกสร้าง 

กฎหมายสิงแวดล้อม และกฎหมายทีเกียวข้อง โดยค่าใช้จ่ายของ

กองทรสัต ์

1.3 การจดัทาํบญัชแีละรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 

1.4 พัฒนาและจัดให้มีแผนการโฆษณาแผนการส่งเสรมิการขายสําหรบั

ทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

2. หน้าทีในการเปิดเผยข้อมลู 

เปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการบรหิารจดัการและการจดัหาประโยชน์จาก

ทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน รวมถงึขอ้มูลเกยีวกบัส่วนไดเ้สยีของตน

และของผูม้อีํานาจควบคุมของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์ามหลกัเกณฑ์

และวิธีการทีผู้จ ัดการกองทรสัต์ จะกําหนด และตามหลกัเกณฑ์และ

วธิกีารทกีฎหมาย กฎ และ/หรอืระเบยีบทเีกยีวขอ้งกาํหนด 

3. หน้าทีในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์กียวกบัการทาํธรุกรรมระหว่าง

กองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์ หรือบุคคลทีเกียวโยงกบัผู้จดัการ

กองทรสัต์ และการทาํธุรกรรมทีเป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่างกองทรสัต์กบัทรสัตี 

 การปฏบิตัหิน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตต์ามสญัญานี 

หากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ขา้ทํารายการใดๆ ในนามกองทรสัต์ ทเีขา้

ขา่ยเป็นการทํารายการธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และการทําธรุกรรมทเีป็นการ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบัทรสัตีตามทกีําหนดไวใ้น

หลกัเกณฑ์การบรหิารจดัการกองทรสัต์ ให้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มี

หน้าทใีนการปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์การบรหิารจดัการกองทรสัต์ในเรอืง

การทํารายการธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์ หรอื

บุคคลทีเกยีวโยงกบัผู้จดัการกองทรสัต์ และการทําธุรกรรมทเีป็นการ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบัทรสัตี แล้วแต่กรณี ทงันี 

ใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏบิตัหิน้าทใีนขอ้นโีดยคาํนึงถงึผลประโยชน์

ทดีทีสีดุของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

4. หน้าทีในการให้ความร่วมมือกบัผู้จดัการกองทรสัต ์และทรสัตี 

 ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์รับทราบและตกลงว่าการปฏิบัติหน้าทีของ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญานี จะอยู่ในการกํากับดูแลของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีหน้าทีในการใหค้วาม

ร่วมมือกบัผู้จดัการกองทรสัต์ และทรสัตีในการปฏิบตัิตามระบบกํากบั
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ดูแลสําหรบัผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ตามทีผู้จ ัดการกองทรสัต์ และ/

หรอืทรสัตกีาํหนดอย่างเครง่ครดั 

5. หน้าทีในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าทใีนการจดัใหม้ ีปฏบิตัติาม และปรบัปรุง

มาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรักษา

ประโยชน์ทดีทีสีุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ รวมทงัเปิดเผยความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ทีอาจเกิดขนึใหถู้กต้อง ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจรงิ

ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ทราบ นอกจากนีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไม่

ดําเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรสัต์ตาม

รายละเอยีดทกีาํหนดไวใ้นสญัญานี 

6. การมอบหมายให้บุคคลอืนปฏิบัติหน้าทีและการกําก ับดูแล

(Outsourcing) 

การปฎิบัติหน้าทีต่าง ๆ ของผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ตามสัญญานี

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีหน้าทดีาํเนินการดว้ยตนเองเท่านัน อย่างไรก็

ด ีผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์อาจมอบหมายให้บุคคลอืนปฏิบัติหน้าที

บางส่วนของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เท่าทีไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือประกาศใด ๆทีใช้บังคบัแก่กองทรสัต์ ทรัสตี ผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ และผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที

กําหนดไว้ในนโยบายเกียวกับการมอบหมายงานและการว่าจ้าง

บุ คค ลภ ายน อกให้ ช่ ว ย เห ลือ ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ขอ งผู้ บ ริห า ร

อสงัหารมิทรพัย ์ซงึผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดม้กีารเปิดเผยต่อผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ แล้ว โดยผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์จะต้องแจ้งให้ผู้จัดการ

กองทรสัต์ทราบถึงการมอบหมายดงักล่าวทุกครงั นอกจากนีผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัย์ต้องควบคุมดแูลผู้ทีได้รบัมอบหมายดงักล่าวให้ปฏิบตัิ

หน้าทเีพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของกองทรสัต์ และเพอืใหก้ารปฎิบตัหิน้าที

ดงักลา่วเป็นไปตามขอ้ตกลงและเงอืนไขต่าง ๆ  แห่งสญัญานี 

คาํรบัรองเกียวกบัระบบงาน

ในการปฏิบติัหน้าทีของ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีระบบงานทสีามารถรองรบัการปฏิบัติหน้าทีของ

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ อย่างน้อยตามหลกัเกณฑ์การบรหิาร

จดัการกองทรสัต ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

สิทธิของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธใิชพ้นืทขีองอาคารภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีร ์(ซงึไมใ่ช่พนืทสีาํนักงานทสีามารถใหเ้ช่าแกผู่เ้ช่ารายยอ่ยได)้ ซงึผูบ้รหิาร

อสังหารมิทรพัย์ได้ใช้เป็นพืนทีสํานักงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ใน

ปัจจุบนัโดยไม่มคี่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาของสญัญาฉบบันี จนกว่าผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยจ์ะพน้จากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องอาคารภริชัทาว
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เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

ค่าธรรมเนียม กองทรสัต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมในการจดัการและบรหิารอสงัหารมิทรพัย์

ใหแ้กผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์งันี 

1. ค่าธรรมเนียมพืนฐานในการจดัการทรพัย์สิน (Base Fee) (ยงัไม่

รวมภาษีมลูค่าเพิม) 

 ไม่เกินร้อยละ  ของรายได้จากการดําเนินงาน โดยทรสัตีตกลงชําระ

ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทร ัพย์เป็นรายเดือน โดยรายได้จากการ

ดําเนินงาน หมายถึงรายได้ทีได้มาจากการจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ ประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่า คา่บรกิาร 

รวมถงึรายไดอ้นื ๆ เช่น คา่เช่าพนืทสีาํหรบัระบบโทรคมนาคม รายไดค้า่

เช่าทจีอดรถ สว่นแบ่งกาํไรโฆษณา เป็นตน้ 

2. ค่าธรรมเนียมผนัแปรในการจดัการทรพัย์สิน (Performance Fee) 

(ยงัไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

 ไม่เกนิรอ้ยละ  ต่อปีของกําไรจากการดาํเนินงาน โดยกองทรสัต์ตกลง

ชําระให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์เป็นรายเดอืน โดยกําไรจากการ

ดาํเนินงานหมายถงึ รายไดจ้ากการดาํเนินงาน หกัดว้ยค่าใชจ้่ายในการ

ดําเนินงาน อาทิเช่น ค่าบรหิารพืนทีส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค ค่า

บรหิารจดัการ ค่าการตลาด เป็นต้น และหกัดว้ยค่าใชจ้า่ยคงท ีอาทเิช่น 

คา่ภาษีโรงเรอืน คา่ประกนัภยั ทงันี ก่อนหกัคา่สํารองการซ่อมบํารุง โดย

ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายการสอบบัญชี การประเมินมูลค่าการตรวจสอบ

ทรพัยส์นิ หรอืค่าใช้จ่ายอนื ๆ ทีเกยีวขอ้งกบักองทรสัต์ซึงไม่เกยีวขอ้ง

กบัการดาํเนินงานของทรพัยส์นิ 

การพิจารณาผลการ

ดาํเนินงานของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มีหน้าทใีนการกํากบัดูแลและตรวจสอบการให้บรกิารและ

บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพอืใหก้ารปฏบิตัหิน้าที

ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์เป็นไปตามทกีําหนดไวใ้นหลกัเกณฑ์การบรหิาร

จดัการกองทรสัต์ โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาผลการดําเนินงานของ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ ภายในระยะเวลาทีกําหนดไวข้องแต่ละปี ตลอด

ระยะเวลาการจ้างบรหิารช่วงแรก และระยะเวลาการจ้างบรหิารช่วงต่อๆไป 

โดยการพจิารณาผลการดําเนินงานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ครงัแรกจะ

เรมิทําการประเมินผลการดําเนินงานภายหลงัจากสองปี นับแต่รอบปี พ.ศ. 

 เป็นต้นไป และจะมีการพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ในทุกระยะเวลารอบสามปีบญัชขีองกองทรสัต์ตลอดอายุของ

สญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยซ์งึเป็นการประเมนิทจีะมผีลเป็นการเลกิ

สญัญาหรอืเพอืใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์าํเนินงานต่อ 
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ผู้จ ัดการกองทรัสต์ อาจพิจารณ าใช้สิท ธิ เลิกสัญญ าแต่ งตังผู้บ ริหาร

อสงัหารมิทรพัย์นีได ้โดยแจง้ให้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ทราบล่วงหน้าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า  (สามสบิ) วนั หากปรากฏว่าการพจิารณาผล

การดําเนินงานของผู้บรหิารอสังหาริมทรัพย์ปรากฏว่าการบริหารจัดการ

อสงัหารมิทรพัยอ์ยูใ่นเกณฑไ์ม่ผ่าน คอือตัราผูเ้ช่าในอาคารโครงการภริชัทาว

เวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ลดตําลงเกินกว่าร้อยละ  (เจ็ดสิบห้า) เป็น

ระยะเวลาตดิต่อกนัเกนิ  (สอง) ปี 

ในกรณี ทีผู้ จ ัดการกองทรัสต์ ไม่ ใช้สิท ธิ เลิกส ัญ ญ าแต่ งตังผู้บ ริห าร

อสงัหารมิทรพัย์ ทรสัตีอาจใช้สทิธเิสนอให้ทปีระชุมหน่วยทรสัต์พจิารณาเลิก

สญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ไ็ด ้

อย่ า งไรก็ดี ผู้จัดการกองท รัสต์ ไม่ มีส ิท ธิเลิกส ัญ ญ าแต่ งตังผู้บ ริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ ในกรณีทีผลการดําเนินงานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ไม่

ผา่นเกณฑต์ามทกีาํหนดไวข้า้งตน้เนืองจากเหตุสุดวสิยั 

โดย "เหตุสุดวิสยั" ตามสญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยน์ีใหม้คีาํจํากดั

ความเช่นเดียวกับทีนิยามไว้ในมาตรา  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย ์และใหห้มายความรวมถงึเหตุการณ์อนืใดดงัต่อไปนี  

(1) เหตุการณ์ทอียู่นอกเหนือจากความควบคุมของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ทผีูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าสง่ผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรงโดยตรง

ต่อธรุกจิการใหเ้ช่าพนืทอีาคารสาํนักงานเกรดเอในกรุงเทพมหานคร  

(2) เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงใด ๆ เช่น การประทว้ง การจลาจล 

ความวุ่นวายทางการเมือง ทีผู้จัดการกองทรสัต์เห็นว่าส่งผลกระทบ

ในทางลบอยา่งรา้ยแรงโดยตรงต่อธุรกจิการใหเ้ช่าพนืทอีาคารสาํนักงาน

เกรดเอในกรุงเทพมหานคร 

ผู้จดัการกองทรสัต์มีสทิธิดําเนินการสุ่มตรวจระบบการปฏิบัติงานและระบบ

ควบคุมภายในของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Surprise Check) อย่างน้อยปีละ 

 (หนึง) ครงั 

การไม่ประกอบธรุกิจแข่งขนั

กบัธรุกิจของกองทรสัต ์

ตลอดระยะเวลาทสีญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ผีลบงัคบัใชผู้บ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยต์กลงจะปฏบิตัหิน้าทใีนการจดัหาผูเ้ช่ารายยอ่ยเพอืเช่าพนืทใีน

ทรพัย์สนิทีกองทรสัต์ลงทุน และรกัษาผู้เช่ารายย่อยทีมีอยู่เพอืประโยชน์ทีดี

ทสีุดของกองทรสัต์ โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์กลงจะไม่ดําเนินการใด ๆ 

โดยทุจรติ หรอืโดยไม่เป็นธรรมอนัสง่ผลใหผู้เ้ช่ารายยอ่ยทเีช่าพนืทใีนทรพัยส์นิ

ของกองทรสัต์ในปัจจุบนัยกเลกิสญัญา หรอืไม่ต่อสญัญาเช่าพนืทดีงักล่าว และ

เข้าทําสญัญาเพอืเช่าพนืทีอาคารสํานักงานอนืของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
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ความรบัผิดและการชดใช้

ค่าเสียหาย 

(1) ในกรณีทผีูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผู้ปฏบิตัผิิดสญัญาหรอืปฏบิตัิผดิ

เงอืนไขใด ๆ ทีกําหนดไวใ้นสญัญาไม่ว่าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ

อยา่งรา้ยแรงกต็าม ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะต้องรบัผดิชอบคา่ใชจ้่าย

และความเสยีหายใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และกองทรสัต์ 

(2) ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะต้องชดใช้ค่าเสยีหายและป้องกนัไม่ให้เกิด

ความเสยีหายแก่ผู้จดัการกองทรสัต์ และ/หรอืทรพัย์สนิของกองทรสัต์ 

อนัจะมขีนึจากความสญูหาย เสยีหาย ความรบัผดิชอบ และค่าใชจ่้ายใด 

ๆ ทีเกิดขึนกับหรือต่อผู้จ ัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัพย์สินของ

กองทรสัต์ จากการทีผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ เจ้าหน้าที พนักงาน 

ลูกจ้าง หรอืตวัแทนของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ หรอืบุคคลทผีูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัยม์อบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าท ีกระทําผดิสญัญาฉบบันี หรอื

ปฏิบตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์การบรหิารจัดการกองทรสัต์ หรอืการกระทํา 

หรอืการละเวน้การกระทําโดยสุจรติ ประมาท เลนิเล่อ หรอืโดยเจตนา 

ยกเว้นในกรณีทีเกิดขึนเป็นเหตุมาจากการทุจริต ประมาท เลินเล่อ 

เจตนากระทาํของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์อง 

(3) ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ตกลงรบัผดิชอบเต็มจํานวนต่อความสูญหาย

หรอืเสียหายใด ๆ ทีเกดิขนึแก่ทรพัย์สนิของกองทรสัต์อนัเกิดจากการ

ปฏบิตัผิดิสญัญานี 

(4) หากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์าํเนินการตามคาํสงัทเีป็นลายลกัษณ์อกัษร

ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่มสีว่นผดิดว้ยแลว้

ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม หรอืในกรณีทีผู้จดัการกองทรสัต์ไม่ปฏิบัติ

ตามสญัญานี จนเป็นเหตุให้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถปฏบิตัิ

หน้าทตีามสญัญานีได้แลว้ ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ไม่ต้องรบัผดิชอบ

ความเสยีหายทเีกดิขนึ 

การเลิกสญัญา ผู้จดัการกองทรสัต์ ม ีสทิธบิอกเลกิสญัญานีโดยมหีนังสอืบอกกล่าวการเลกิ

สญัญาไปยงัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั หากเกิด

กรณใีดกรณหีนึงดงัต่อไปนี 

(1) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ระพฤตผิดิขอ้ตกลงขอ้หนึงขอ้ใดแห่งสญัญานี

ในสว่นทเีป็นสาระสาํคญั หรอืไม่ปฏบิตัติามเงอืนไขแห่งสญัญาในส่วนที

เป็นสาระสาํคญัและส่งผลกระทบต่อกองทรสัต์ และต่อการปฏบิตัหิน้าที

ของผู้บริหารอสงัหารมิทรัพย์ ทําให้การปฏิบัติหน้าทีไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์การบรหิารจดัการกองทรสัต์ตามทกีําหนดไวภ้ายใต้สญัญา

ฉบบัน ีกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และ/หรอืประกาศทเีกยีวขอ้ง   

(2) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ระทําการหรอืละเวน้การกระทาํการอนัเป็นเหตุ

ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ขาดความน่าเชอืถอื
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ในดา้นคุณสมบตัิสําหรบัการปฏิบัติหน้าทีตามสญัญานี (เช่น ผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บัคาํสงัพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ไดม้หีนังสอืเตอืนใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์แกไ้ขภายในเวลาทกีําหนด

แลว้ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่ดาํเนินการแกไ้ขภายในกาํหนดเวลา

ดงักลา่ว 

นอกจากนผีู้จดัการกองทรสัต์ มสีทิธบิอกเลกิสญัญานีโดยมหีนังสอืบอกกล่าว

การเลกิสญัญาไปยงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยล่์วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั หาก

การพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ปรากฏว่าการ

บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยอ์ยูใ่นเกณฑ์ไม่ผ่าน ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดไว้

ในตวัชวีดัผลการดาํเนินงานทสีาํคญั (Key Performance Indicator : KPI) ซึง

คูส่ญัญาไดก้าํหนดร่วมกนัภายใตส้ญัญาฉบบันี 

การทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาตามทกีาํหนดไวน้ันไม่ตดัสทิธิ

ของผู้จดัการกองทรสัต์ หรอืกองทรสัต์ทจีะได้รบัชดใช้ค่าเสยีหายตามจรงิที

เกิดขนึต่อผลประโยชน์ของกองทรสัต์ ทังนีให้รวมถึงค่าเสยีหายภายใต้หัว

ขอ้ความรบัผดิและการชดใชค้า่เสยีหายดว้ย 

ในกรณี ทีผู้ จ ัดการกองทรัสต์ ไม่ ใช้สิท ธิ เลิกส ัญ ญ าแต่ งตังผู้บ ริห าร

อสงัหารมิทรพัย์ ทรสัตีอาจใช้สทิธเิสนอให้ทปีระชุมหน่วยทรสัต์พจิารณาเลิก

สญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ไ็ด ้และในกรณีทผีูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีติ

ใหเ้ปลยีนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ใหส้ญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ฉบบันสีนิผลลง 

ภาษีอากร และ

ค่าธรรมเนียม 

 ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์กลงเป็นผูร้บัผดิชอบอากรแสตมป์ทเีกดิขนึและ

เกยีวขอ้งกบัสญัญานี 

 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและภาษีของตนที

เกดิขนึจากการเขา้ทาํสญัญานี 

 

4. สญัญาตกลงกระทาํการ 

ผู้ให้สญัญา บรษิทั ภริชับุร ีจาํกดั 

ผู้รบัสญัญา ทรสัต์เพือการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภิรชัออฟฟิศ กระทําการ

แทนโดยทรสัต ี ")กองทรสัต์("  

ระยะเวลาของสญัญา สญัญาฉบับนีมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัทีไดม้ีการจดทะเบียนสทิธิการเช่าพนืที

โครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์และจะสนิสุดลงเมอืเลกิกองทรสัต์ 

หรอื เมือกองทรสัต์มิไดเ้ป็นผู้เช่าพนืทโีครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอ
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เทยีร ์แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขนึก่อน 

ข้อตกลงเรืองการถือหุ้นใน

ผู้จดัการกองทรสัต ์

1. ภายในระยะเวลา  ปี นบัจากสญัญาฉบบันีมผีลบงัคบัใช ้ผูใ้หส้ญัญาตกลง

รกัษาสดัส่วนการถอืครองหุน้ในบรษิทั ภริชั รที แมนเนจเม้นท์ จํากดั ซึง

เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของกองทรสัต์ให้อยู่ไม่ตํากว่ารอ้ยละ  (แปดสบิ) 

ของหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดในบรษิัท ภริชั รที แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั 

ให้ถือครองโดยผู้ให้สญัญา และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบัผู้ให้สญัญา 

และภายหลงัวนัครบกําหนด  ปี นับจากสญัญาฉบบันีมผีลบงัคบัใช ้จวบ

จนตลอดระยะเวลาทีสญัญาฉบบันีมีผลบงัคบัใช้ ผู้ให้สญัญาตกลงรกัษา

สดัส่วนการถอืครองหุน้ในบรษิัท ภิรชั รที แมนเนจเม้นท์ จํากดั ซึงเป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ของกองทรสัต์ใหอ้ยู่ไม่ตํากว่ารอ้ยละ  (หา้สบิ) ของ

หุน้ทจีําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดในบรษิัท ภริชั รที แมนเนจเม้นท์ จํากดั ให้

ถอืครองโดยผูใ้หส้ญัญา และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบัผูใ้หส้ญัญา 

2. ผูใ้ห้สญัญา และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบัผูใ้หส้ญัญาตกลงไม่ขาย หรอื 

โอนหรือนําหุ้นดงักล่าวทังหมดหรือแต่บางส่วนไปจํานําหรือก่อภาระ

ผกูพนัใด ๆ จนทําใหถ้อืครองหุน้รวมกนัตาํกวา่สดัสว่นทกีาํหนดไวข้า้งตน้ 

และ/หรอื มผีลใหอ้ํานาจจดัการของบรษิทั ภริชั รที แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

ตกไปอยู่กบับุคคลอนืเวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากทรสัตขีองกองทรสัต์ 

ขอ้ตกลงเรอืงการถอืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัต์ของผูใ้หส้ญัญาตามขอ้นีจะสนิสุด

ลงเมอืบรษิัท ภิรชั รที แมนเนจเม้นท์ จํากดั มไิดเ้ป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของ

กองทรสัต ์

ข้อตกลงเรืองการถือครอง

หน่วยทรสัต ์

ภายในระยะเวลา  ปี นับจากสญัญาฉบับนีมีผลบังคบัใช้ ("ระยะเวลาถือ

ครองหน่วยทรสัต"์) ผูใ้หส้ญัญาตกลงรกัษาสดัส่วนการถอืครองหน่วยทรสัต์

ของกองทรสัตใ์หอ้ยู่ไม่ตาํกว่ารอ้ยละ  (ยสีบิหา้) ของหน่วยทรสัต์ทงัหมดของ

กองทรสัต์ซึงออกและเสนอขายในครงันีให้ถือครองโดยผู้ใหส้ญัญา และ/หรอื

กลุม่บุคคลเดยีวกนักบัผูใ้หส้ญัญา 

ตลอดระยะเวลาการถอืครองหน่วยทรสัต์ตามทรีะบุไวข้า้งต้นผูใ้หส้ญัญาตกลง

ว่าผูใ้หส้ญัญา และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบัผูใ้หส้ญัญาจะไม่ขาย หรอื โอน

หน่วยทรสัต์ หรอืนําหน่วยทรสัต์ไปจํานําหรอืก่อภาระผูกพนัใด ๆ จนทําใหถ้อื

ครองหน่วยทรสัต์รวมกนัตํากวา่สดัส่วนทกีําหนดไวข้า้งต้น เวน้แต่ไดร้บัความ

ยนิยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรสัตขีองกองทรสัต ์

อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาการถือครองหน่วยทรสัต์ กองทรสัต์

ป ระสงค์จะเพิม เง ินทุ น จดทะเบียนของกองทรัสต์ เพื อการลงทุน ใน

อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พมิเตมิ และผูใ้หส้ญัญา และ/

หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนั มไิดใ้ชส้ทิธจิองซอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ซงึออก
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และเสนอขายในการเพมิเงนิทุนจดทะเบียนของกองทรสัต์ดงักล่าว อนัทําให้

สดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ของผูใ้หส้ญัญา และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนั ลดลง

น้อยกว่ารอ้ยละ  (ยสีบิหา้) ของจํานวนหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ทอีอกและ

เสนอขายทงัหมด ใหถ้อืว่าสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ ซงึผูใ้หส้ญัญา และ/หรอื 

กลุ่มบุคคลเดยีวกนั ต้องดํารงให้เป็นไปตามข้อสญัญานี ลดลงเหลือเท่ากบั

สดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์รวมกันของผู้ให้ส ัญญา และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดยีวกนั ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ในการเพมิเงนิทุนจด

ทะเบยีนของกองทรสัตด์งักลา่ว 

ข้อตกลงเรืองทางเข้าออก ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าพืนที โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทียร ์ผูใ้ห้สญัญาตกลงว่าหากเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืเหตุการณ์ทีทําให้

โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ไม่อาจใช้ประโยชน์ในการสญัจร

ผา่นช่องทางการจราจรขาเขา้จากถนนสุขมุวทิซงึเป็นทดีนิกรรมสทิธขิองบคุคล

อนื ผูใ้หส้ญัญาตกลงปรบัเปลยีนเสน้ทางการเดนิรถและการจราจรในปัจจุบนั

สาํหรบัช่องทางออกดา้นถนนสุขุมวทิ ให้เป็นทงัช่องทางการจราจรทงัขาเข้า

และขาออกจากทดีนิกรรมสทิธิของผู้ให้สญัญา โดยค่าใช้จ่ายของผู้ให้สญัญา

ทังหมด โดยผู้ให้สัญญาตกลงจะดําเนินการให้กองทรัสต์ ผู้เช่าพืนทีและ

ผูร้บับรกิาร และบรวิารของบุคคลดงักล่าว มีสทิธิใช้สอยและใชป้ระโยชน์จาก

ทางเขา้ออกและทางสญัจรภายในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์สู่

ถนนสาธารณะได้ รวมทังจะไม่ดําเนินการใด ๆ ทมีีผลหรืออาจมีผลทําให้

กองทรสัต ์ผูเ้ช่าพนืทแีละผูร้บับรกิาร และบรวิารของบุคคลดงักล่าว ไม่สามารถ

ใชส้อยและใชป้ระโยชน์จากทางเขา้ออกและทางสญัจรภายในโครงการภริชัทาว

เวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์สู่ถนนสาธารณะได้ และผู้ให้สญัญาจะบํารุงรกัษา

ซ่อมแซมทางเขา้ออกและทางสญัจรในพนืทสีว่นกลางดงักล่าวใหอ้ยูใ่นสภาพที

ดเีพอืทกีองทรสัต์จะสามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ามขอ้สญัญาขอ้นีตลอดระยะเวลา

การเช่าดว้ยคา่ใชจ่้ายของผูใ้หส้ญัญาเอง 

สิทธิในการใช้เครืองหมาย

การคา้ 

ผูใ้ห้สญัญาตกลงดําเนินการให้กองทรสัต์เป็นผูม้สีทิธโิดยถูกต้องและสมบูรณ์

ตามกฎหมายในการใช้ชือและ/หรือเครืองหมายการค้า และ/หรือตรา

สญัลักษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือ เครอืงหมายอืนใดทีใช้ในการสือ

ความหมายใหป้ระชาชนทวัไปเขา้ใจวา่ทรพัยส์นิทกีองทรสัต์ลงทุนเกยีวขอ้งกบั

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ เพอืประโยชน์ในการประกอบธุรกจิ

ของกองทรสัต์ตลอดระยะเวลาทีกองทรสัต์เป็นผูเ้ช่าทรพัยส์นิในโครงการภริชั

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์โดยไม่มคีา่ใชจ้า่ย 

สิทธิในการปฏิเสธก่อน 

(Right of First Refusal) 

ตลอดระยะเวลาของกองทรสัต์ ผูใ้หส้ญัญาตกลงใหส้ทิธทิจีะปฏเิสธก่อน (Right 

of First Refusal) แก่กองทรสัต์ดงัต่อไปนี เวน้แต่จะมปีระกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎระเบยีบอนืใดทมีี

ผลใช้บงัคบัทําให้กองทรสัต์ไม่สามารถลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิาร
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เช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พมิเตมิจากทรพัยส์นิทกีองทรสัตม์อียูไ่ด ้

1. หากผู้ ให้ ส ัญ ญ ามีโครงการอาคารสํ านั ก งานอยู่ แล้ วใน ปั จจุบัน 

(นอกเหนือจากทรพัยส์นิโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร)์ หรอื

จะทําการพฒันาโครงการอาคารสาํนักงานขนึในภายหน้า หรอืมหีรอืจะมี

ผลประโยชน์อยูใ่นโครงการลกัษณะดงักล่าวในภายหน้า โดยเมือโครงการ

ดงักล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมนําไปจดัหารายได้และผู้ให้สญัญา

ประสงค์จะโอนกรรมสทิธิหรอืให้สทิธิการเช่าหรือให้สทิธิการเช่าช่วงใน

ทีดินหรือพืนทีภายในอาคารหรืออาคารเกียวกับโครงการดังกล่าว

ใหแ้ก่ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์นืนอกเหนือจากกองทรสัต์ 

ผูใ้หส้ญัญาจะต้องทําคาํเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงักองทรสัต์โดยระบุ

ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการดําเนินการเข้าลงทุนในทรพัย์สิน

ดังกล่าวทีเพียงพอสําหรับกองทรัสต์ในการพิจารณาลงทุน เพือให้

กองทรสัต์พิจารณารบัข้อเสนอก่อน ในกรณีทีกองทรสัต์ปฏิเสธไม่รบั

ขอ้เสนอดงักล่าวโดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผู้ใหส้ญัญา หรอืไม่

บอกกล่าวแสดงความประสงค์จะเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว ภายใน

เวลาทีได้ตกลงกนัซึงไม่น้อยกว่าสามสิบ ( ) วนันับจากวนัทีได้รบัคํา

เสนอ ผูใ้หส้ญัญาจงึจะสามารถโอนกรรมสทิธหิรอืให้สทิธกิารเช่าหรอืให้

สทิธกิารเช่าช่วงแก่ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์นืไดแ้ละใหถ้อื

ว่าหน้าทใีนการใหส้ทิธทิจีะปฏเิสธกอ่น (Right of First Refusal) ของผูใ้ห้

สญัญาตามสญัญานีสนิสุดลงเฉพาะในส่วนทีเกียวกับทรพัย์สินทีผู้ให้

สญัญาเสนอต่อกองทรสัต์ในคราวนัน ๆ แต่ทงันี (ก) จะต้องเป็นการโอน

กรรมสทิธหิรอืใหส้ทิธกิารเช่าหรอืใหส้ทิธกิารเช่าช่วงภายในระยะเวลาหนึง 

( ) ปีนับจากวนัทีกองทรสัต์ปฏเิสธไม่รบัขอ้เสนอดงักล่าว และ (ข) ผู้ให้

สญัญาไม่สามารถใหก้รรมสทิธ ิสทิธกิารเช่า หรอืสทิธกิารเช่าช่วงดงักล่าว

บนเงือนไขทีดีกว่า (ในมุมมองของผู้ร ับสิทธิ) ทีได้มีการเสนอให้แก่

กองทรสัต ์

2. ในกรณีทีกองทรสัต์รบัขอ้เสนอภายใต้สทิธใินการปฏิเสธก่อนตามทรีะบุ

ขา้งต้น กองทรสัต์ (โดยผู้จดัการกองทรสัต์) จะดําเนินการพจิารณาราคา

ประเมนิสนิทรพัยจ์ากรายงานการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ และขอมตจิากผู้

ถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เพอือนุมตัิการลงทุนภายในหนึงรอ้ยหกสบิ 

( ) วนันับจากวันทีกองทรสัต์บอกกล่าวแสดงความประสงค์ตามที

กาํหนดขา้งตน้ และหากกองทรสัต์ไดร้บัมตอินุมตัิการลงทุนดงักล่าวจากผู้

ถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์แลว้ คูส่ญัญาทงัสองฝ่ายจะใชค้วามพยายาม

ในดาํเนินการต่าง ๆ ซงึรวมถงึ การเสนอขายหน่วยทรสัต์ทอีอกใหม่ และ/

หรอืการกูย้มืเงนิของกองทรสัต์ การเขา้ทําสญัญาเขา้ลงทุน รวมถงึการจด

ทะเบยีนต่อเจา้พนักงานทเีกยีวขอ้ง เพอืใหก้ารลงทุนในทรพัยส์นิเพมิเตมิ

ของกองทรัสต์แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึง ( ) ปี  นับจากวันที
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กองทรสัต์ได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพืออนุมัติการ

ลงทุน และ/หรอืวนัทกีองทรสัต์เขา้ทําสญัญากูย้มืเงนิกบัผู้ใหกู้เ้พอืลงทุน

เพมิเติมในทรพัย์สนิ (แล้วแต่กรณี) แต่ทังนี ไม่เกนิหกสบิ ( ) วนั นับ

จากวนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ (หากมกีารเสนอขายหน่วยทรสัต์ที

ออกใหม่เพือการดงักล่าว) ทังนีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ/หรือ

ระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

3. ผูใ้หส้ญัญาตกลงใหส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว (exclusivity) แก่กองทรสัต์ในการ

เข้าลงทุนในทรัพย์ส ินนับตังแต่วันทีกองทรสัต์บอกกล่าวแสดงความ

ประสงคจ์ะเขา้ลงทุนตามขอ้ . หากกองทรสัต์มกีารดําเนินการใหเ้ป็นไป

ตามขนัตอนและเงอืนไขในการเข้าลงทุนตามทกีําหนดข้างต้น สทิธแิต่

เพียงผู้เดยีว (exclusivity) แก่กองทรสัต์ในการเข้าลงทุนในทรพัย์สนิจะ

สนิสดุในวนัทคีรบกาํหนดหนึง ( ) ปี นับจากวนัทกีองทรสัต์ไดร้บัมตจิากผู้

ถือหน่วยทรัสต์ของกองทร ัสต์เพืออนุมัติการลงทุน และ/หรือวันที

กองทรสัต์เขา้ทําสญัญากูย้มืเงนิกบัผูใ้ห้กู้เพอืลงทุนเพมิเติมในทรพัย์สนิ 

(แลว้แต่กรณี) เวน้แต่ผู้ใหส้ญัญาและกองทรสัต์จะตกลงร่วมกนัเพอืขยาย

ระยะเวลาดงักลา่ว 

สิทธิในการทาํคาํเสนอซือ

(Right to Offer) 

ตลอดระยะเวลาของกองทรสัต์  ผูใ้หส้ญัญาตกลงใหส้ทิธใินการทําคาํเสนอซอื 

(Right to Offer) แก่กองทรสัต์ดงัต่อไปนี เวน้แต่จะมีประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎระเบยีบอนืใดทมีี

ผลใช้บงัคบัทําให้กองทรสัต์ไม่สามารถลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิาร

เช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พมิเตมิจากทรพัยส์นิทกีองทรสัตม์อียูไ่ด ้

1. ในกรณีทผีู้ให้สญัญาไม่ไดท้ําคําเสนอทีระบุในหวัขอ้ สทิธิในการปฏเิสธ

ก่อน (Right of First Refusal) ไปยงักองทรสัต์ภายในระยะเวลา  ปีนับ

จากวนัทโีครงการใหม่ทมีลีกัษณะเป็นอาคารสํานักงาน ( ) ก่อสรา้งแลว้

เสรจ็และพรอ้มนําไปจดัหารายได ้และ ( ) มอีตัราการใชบ้รกิารหรอืการ

เช่าพนืท ี(Occupancy Rate) เกนิกว่ารอ้ยละเกา้สบิ ( )  ผูใ้หส้ญัญาตก

ลงวา่กองทรสัต์ (โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์) จะมสีทิธ ิ(แต่มใิช่หน้าท)ี ในการ

บอกกล่าวแสดงความประสงค์จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว โดยการ

ทําหนังสอืบอกกล่าวแสดงความประสงคจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว

ไปยงัผูใ้หส้ญัญาโดยระบุขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการเขา้ลงทุนใน

ทรพัย์สนิดงักล่าวเพือให้ผู้ให้สญัญาพิจารณา โดยคู่สญัญาตกลงจะใช้

ความพยายามอย่างดทีสีุดในการเจรจาเงอืนไขเกยีวกบัการเขา้ลงทุนใน

ทรพัยส์นิดงักล่าว 

2. ในกรณีทีผู้ให้ส ัญญารับข้อเสนอของกองทรัสต์ตามทีระบุข้างต้น 

กองทรสัต์จะดําเนินการตามกฎหมายหลักทรพัย์ โดยกองทรสัต์ (โดย

ผู้จดัการกองทรสัต์) จะดําเนินการพจิารณาราคาประเมินสนิทรพัย์จาก
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รายงานการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ และขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของ

กองทรสัต์เพืออนุมตัิการลงทุนภายในหนึงรอ้ยหกสบิ ( ) วนันับจาก

วนัทีกองทรสัต์บอกกล่าวแสดงความประสงคต์ามทกีําหนดขา้งต้น และ

หากกองทรสัต์ไดร้บัมตอินุมตักิารลงทุนดงักล่าวจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของ

กองทรสัต์แลว้ คู่สญัญาทงัสองฝ่ายจะใชค้วามพยายามในดาํเนินการต่าง 

ๆ ซงึรวมถงึ การเสนอขายหน่วยทรสัต์ทอีอกใหม่ และ/หรอืการกูย้มืเงนิ

ของกองทรสัต์ การเขา้ทําสญัญาเขา้ลงทุน รวมถงึการจดทะเบยีนต่อเจา้

พนกังานทเีกยีวขอ้ง เพอืใหก้ารลงทุนในทรพัยส์นิเพมิเตมิของกองทรสัต์

แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาหนึง ( ) ปีนบัจากวนัทกีองทรสัตไ์ดร้บัมตจิากผู้

ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพืออนุมัติการลงทุน และ/หรือวันที

กองทรสัต์เขา้ทําสญัญากูย้มืเงนิกบัผูใ้ห้กู้เพอืลงทุนเพมิเตมิในทรพัย์สนิ 

(แลว้แต่กรณี) แต่ทงันี ไม่เกนิหกสบิ ( ) วนั นับจากวนัปิดการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ (หากมกีารเสนอขายหน่วยทรสัตท์อีอกใหม่เพอืการดงักล่าว) 

ทงันีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ/หรอืระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

3. ผูใ้หส้ญัญาตกลงใหส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว (exclusivity) แกก่องทรสัต์ในการ

เขา้ลงทุนในทรพัยส์นินับตงัแต่วนัทผีูใ้หส้ญัญารบัขอ้เสนอของกองทรสัต์

ตามข้อ 2. หากกองทรสัต์มีการดําเนินการให้เป็นไปตามขนัตอนและ

เงือนไขในการเข้าลงทุนตามทีกําหนดข้างต้น สิทธิแต่เพียงผู้เดียว 

(exclusivity) แก่กองทรสัต์ในการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิจะสนิสุดในวนัที

ครบกําหนดหนึง ( ) ปี  นับจากวันทีกองทรัสต์ ได้รับมติจากผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เพอือนุมตักิารลงทุน และ/หรอืวนัทกีองทรสัต์

เข้าทําสญัญากู้ยมืเงนิกบัผู้ให้กู้เพอืลงทุนเพมิเติมในทรพัย์สนิ (แล้วแต่

กรณี ) เว้นแต่ผู้ให้ส ัญญาและกองทรัสต์จะตกลงร่วมกันเพือขยาย

ระยะเวลาดงักลา่ว 

เหตผิุดสญัญา ในกรณทีเีกดิเหตุการณ์อยา่งใดอย่างหนึงตามทรีะบุในกรณีดงักล่าวต่อไปนี 

1. ในกรณีทผีูใ้หส้ญัญาจงใจฝ่าฝืนหรอืจงใจไม่ปฏบิตัติามข้อตกลงทรีะบุไว้

ในสญัญานีหรอืผิดคํารบัรองทีให้ไว้ในสญัญาอนัเป็นข้อสญัญาหรอืคํา

รบัรองทีมีนัยสําคัญภายใต้สญัญาฉบับนีและผู้ให้สญัญาไม่สามารถ

ดาํเนินการแกไ้ขและปฏิบตัิใหถู้กต้องตามสญัญาภายใน  วนันับจาก

วนัทีได้ร ับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันหรือภายใน

ระยะเวลาใด ๆ ทคีูส่ญัญาไดต้กลงกนั  

2. ในกรณีทผีู้ให้สญัญาถูกศาลสงัพทิกัษ์ทรพัย์หรอืถูกศาลสงัให้ลม้ละลาย

หรอือยู่ในขนัตอนการเลกิบรษิทั การชําระบญัชหีรอืศาลมคีาํสงัใหฟื้นฟู

กจิการของผูใ้หส้ญัญา ซงึกองทรสัต์เหน็ว่ามผีลกระทบต่อความสามารถ

ของผูใ้หส้ญัญารายดงักลา่วในการชาํระหนีหรอืปฏบิตัติามสญัญานี 
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การเลิกสญัญา 1. ในกรณีทีเกดิเหตุการณ์ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . หรอืขอ้ . ของหวัขอ้เหตุ

ผดิสญัญา กองทรสัต์มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายและ/หรอืค่าใชจ้่ายอนืใด

อนัเกดิจากการทมีเีหตุผดินัดหรอืผดิสญัญาเกดิขนึนันจากผูใ้หส้ญัญา 

2. ในกรณีทีมีการเลิกกองทรสัต์ตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์ โดย

ไม่ใช่ความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง และกองทรสัต์ไดแ้จ้งใหผู้ใ้ห้

สญัญาทราบถึงการเลิกกองทรสัต์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วให้ถือว่า

สญัญาฉบบันีสนิสดุลง โดยทคีูส่ญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธเิรยีกคา่เสยีหาย 

คา่ใชจ่้าย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอนืใดจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง

ได ้ 

 

5. สญัญาให้บริการพืนทีส่วนกลางอาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์

ผู้ให้บริการ บรษิทั ภริชับุร ีจาํกดั 

ผู้รบับริการ ทรสัต์เพือการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภิรชัออฟฟิศ กระทําการ

แทนโดยทรสัต ี("กองทรสัต"์) 

บริการส่วนกลาง กองทรสัต์ตกลงรบับรกิารและผูใ้ห้บรกิารตกลงให้บริการพนืทสี่วนกลางของ

อาคารภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์เพอือาํนวยความสะดวกแก่เจา้หน้าท ี

พนักงาน ลูกคา้ ผู้เช่ารายย่อย และผู้รบับรกิารของกองทรสัต์ โดยไม่รวมวนั

เสาร ์วนัอาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ดงัต่อไปนี 

- บรกิารจราจร 

- บรกิารพนักงานควบคมุ Car park management system (CMS) 

- บรกิารพนักงานแคชเชยีร ์(พนืทจีอดรถ) 

- บรกิารพนักงานรกัษาความปลอดภยั 

- บรกิารพนกังานอาคาร (พนกังานรกัษาความสะอาด) 

กาํหนดอายุสญัญา นับตังแต่ว ันทีผู้ให้บริการได้ดําเนินการจดทะเบียนการเช่าพืนทีอาคาร

สํานักงานภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และพืนทีทีเกียวข้องกับส่วน

สาํนักงานอาคารสาํนักงานภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร์ ให้แก่กองทรสัต ์

เป็นต้นไป ถึงวนัท ี  มนีาคม ของปีถดัไป (หากการจดทะเบยีนการเช่าพนืท ี

แล้วเสรจ็ก่อนวนัที  ธนัวาคม พ.ศ. ) หรอืถึงวนัที  มนีาคมของปี

ดงักล่าว (หากการจดทะเบียนการเช่าพนืที แล้วเสร็จหลังวนัที  ธนัวาคม 

พ.ศ. ) และเมือครบกําหนดอายุสญัญาให้สญัญาต่ออายุไปอีกครงัละ  

(หนึง) ปี จนถงึวนัท ี  กนัยายน พ.ศ.  

จาํนวนและอตัราค่าบริการ ตามอตัราทีระบุไว้ในสญัญา ซึงคํานวณจากราคาต้นทุนของบริการพืนที

สว่นกลางตามจาํนวนพนักงานทปีฏบิตังิานและวนัทมีกีารใหบ้รกิารจรงิ ไม่รวม
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พืนทีส่วนกลาง วนัเสาร ์วนัอาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ โดยชาํระเป็นรายเดอืน 

การผิดสญัญา ในกรณีทคีูส่ญัญาฝ่ายหนึงฝ่ายใดไม่ปฏบิตัิตามสญัญาไม่วา่ขอ้ใดขอ้หนึงหรอื

ปฏบิตัผิดิสญัญา และคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงไดแ้จง้ให้แกไ้ขแลว้โดยทําเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร แต่คู่สญัญาฝ่ายทปีฏบิตัผิดิสญัญามิไดด้าํเนินการแกไ้ขเหตุแห่ง

การผดิสญัญาหรอืไม่ปฏบิตัติามสญัญาให้ถูกต้องภายใน  (หกสบิ) วนั นับ

แต่วนัทีได้รบัแจ้งให้แก้ไขดงักล่าวนัน คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงมีสิทธิบอกเลิก

สญัญาฉบบันีไดโ้ดยแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมสีทิธเิรยีก

คา่เสยีหายไดต้ามจาํนวนความเสยีหายทเีกดิขนึตามจรงิ 

ภาษีอากร ผูใ้หบ้รกิารตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบชําระค่าอากรแสตมป์ใด ๆ ซงึเรยีกเกบ็จาก

การเขา้ทาํสญัญาฉบบันี 

 

6. สญัญาเปลียนตวัคู่สญัญาสาํหรบัสญัญาให้บริการพืนทีจอดรถ อาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทียร ์

ผู้ให้บริการ หรือผู้โอนสิทธิ บรษิทั เพนตา้  จาํกดั 

ผู้รบับริการ คูส่ญัญาเดมิของบรษิทั เพนตา้  จํากดัภายใตส้ญัญาใหบ้รกิารพนืทจีอดรถ 

อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

ผู้รบัโอนสิทธิ ทรสัต์เพือการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภิรชัออฟฟิศ กระทําการ

แทนโดยทรสัต ี )"กองทรสัต์("  

การแปลงหนีใหม่และการ

เปลียนตวัคู่สญัญา 

คูส่ญัญาทุกฝ่ายตกลงแปลงหนีใหม่ในสญัญาใหบ้รกิารพนืทจีอดรถอาคารภริชั

ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ("สัญญาให้บริการพืนทีจอดรถ") โดยการ

เปลยีนตวัคู่สญัญา โดยผู้รบับรกิารตกลงและยนิยอมให้ผู้ให้บรกิารโอนสทิธ ิ

หน้าที และภาระผูกพนัทงัหมดของตนภายใต้สญัญาให้บรกิารพนืทีจอดรถ

ให้แก่กองทรสัต์ และกองทรสัต์ตกลงรบัโอนสทิธิ หน้าที และภาระผูกพัน

ดงักลา่วทงัหมดจากผูใ้หบ้รกิาร 

การมีผลใช้บงัคบั การเปลยีนตัวคู่สญัญาจะมีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายต่อเมือบรษิัท ภิรชับุร ี

จํากดั ไดด้ําเนินการจดทะเบียนการเช่าพนืทีอาคารสํานักงานภิรชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์และพนืททีเีกยีวขอ้งกบัสว่นสาํนักงานอาคารสาํนักงานภริชั

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ใหแ้ก่กองทรสัต์ ณ สาํนักงานทดีนิทมีเีขตอาํนาจ

เป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ ภายใต้เงอืนไขของสญัญาเช่าพนืทโีครงการภริชัทาวเวอร์ 

แอท เอม็ควอเทยีร ์ระหว่างบรษิทั ภริชับุร ีจาํกดั กบักองทรสัต ์

สิทธิ หน้าที และภาระผกูพนั เมอืการเปลยีนตวัคูส่ญัญามผีลใชบ้งัคบั กองทรสัต์จะเขา้สวมสทิธ ิหน้าท ีและ

ภาระผูกพันเข้าเป็นคู่ส ัญญาภายใต้ส ัญญาให้บริการพืนทีจอดรถแทนผู้
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ใหบ้รกิารทุกประการ โดยทผีูร้บับรกิารจะยงัคงมสีทิธ ิหน้าท ีและภาระผูกพนั

ภายใต้สญัญาดงักล่าวตามเดมิสําหรบัระยะเวลาทีเหลืออยู่ตามสญัญา แต่

ผู้รบับริการจะไม่มีสิทธิ หน้าที และภาระผูกพันต่อผู้ให้บริการตามสญัญา

ให้บรกิารพืนทีจอดรถอีกต่อไป และผู้ให้บริการจะไม่เรยีกร้องสทิธิใด ๆ ที

เกยีวขอ้งกบัสญัญาดงักล่าวจากผูร้บับรกิารอกี เวน้แต่ขอ้เรยีกรอ้งซงึเกยีวขอ้ง

กบัสทิธ ิหน้าที และภาระผูกพนัซึงเกิดขึนและมีอยู่ก่อนวนัทีการเปลียนตัว

คูส่ญัญาจะมผีลใชบ้งัคบั 

การหลุดพ้นจากความรบัผิด คู่สญัญาทุกฝ่ายตกลงให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรบัผิดในอนาคตซึง

เกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหน้าทีตามสญัญาให้บรกิารพืนทจีอดรถ รวมถึงสิทธิ

เรียกร้อง หรอืการทวงถามใด ๆ ภายใต้สญัญาดงักล่าว แต่การเปลียนตัว

คูส่ญัญาตามสญัญาฉบบันีจะไม่เป็นเหตุใหผู้ใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิารต่างหลุด

พน้จากหน้าทแีละความรบัผดิทีตนมตี่อคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง (ผูใ้หบ้รกิารหรอื

ผูร้บับรกิารแลว้แต่กรณี) ภายใต้สญัญาใหบ้รกิารพนืทจีอดรถซงึเกดิขนึและมี

อยูก่่อนวนัทกีารเปลยีนตวัคูส่ญัญาจะมผีลใชบ้งัคบั 

การส่งมอบ ผูใ้หบ้รกิารตกลงสง่มอบเงนิมดัจํา เงนิประกนัการบรกิาร และเงนิจาํนวนอนืใด

ทผีูร้บับรกิารไดว้างไวแ้กต่นภายใตส้ญัญาใหบ้รกิารพนืทจีอดรถ (หากม)ี ใหแ้ก่

กองทรสัต์ ซึงเมือกองทรสัต์ไดร้บัเงนิดงักล่าว ให้ถอืว่าเงนิดงักล่าวเป็นเงนิที

ผูร้บับรกิารไดส้ง่มอบใหแ้กก่องทรสัตภ์ายใตส้ญัญาใหบ้รกิารพนืทจีอดรถแลว้ 

 หมายเหต:ุ ภายใต้สญัญาใหบ้รกิารพนืทจีอดรถ อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรปั์จจุบนั บรษิทั เพนต้า  

จํากดั ตกลงใหผู้ร้บับรกิารใชพ้นืทบีรเิวณลานจอดรถชนั M,  และชนั M ของอาคารภริชัทาวเวอร ์แอท 

เอม็ควอเทยีร์ เพืออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าของผู้รบับรกิารตลอดเวลา เฉพาะในวนัเสาร ์วนัอาทติย ์

และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ และในวนัจนัทร์ ถงึวนัศุกร์ เวลา 18:00 น. ถึง 6:00 น. โดยรายละเอยีดเป็นไป

ตามทกีาํหนดในสญัญาใหบ้รกิารพนืทจีอดรถ อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

7. สญัญาเปลียนตวัคู่สญัญาสาํหรบัสญัญาให้บริการสาธารณูปโภค อาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทียร ์

ผู้โอนสิทธิ บรษิทั เพนตา้  จาํกดั ในฐานะผูโ้อนสทิธ ิ 

คู่สญัญาเดิม คู่ส ัญ ญาเดิมของบริษัท  เพนต้า   จํากัดภายใต้ส ัญญ าให้บ ริการ

สาธารณูปโภค อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

ผู้รบัโอนสิทธิ ทรสัต์เพือการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภิรชัออฟฟิศ กระทําการ

แทนโดยทรสัต ี )"กองทรสัต์("  

การแปลงหนีใหม่และการ

เปลียนตวัคู่สญัญา 

คูส่ญัญาทุกฝ่ายตกลงแปลงหนีใหม่ในสญัญาใหบ้รกิารสาธารณูปโภค อาคารภิ

รชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์("สญัญาให้บริการสาธารณูปโภค") โดยการ

เปลยีนตวัคูส่ญัญา โดยคูส่ญัญาเดมิตกลงและยนิยอมใหเ้พนตา้โอนสทิธ ิหน้าท ี
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และภาระผูกพนัทงัหมดของตนภายใต้สญัญาให้บรกิารสาธารณูปโภคให้แก่

กองทรสัต์ และกองทรสัต์ตกลงรบัโอนสทิธิ หน้าที และภาระผูกพนัดงักล่าว

ทงัหมดจากเพนตา้ 

การมีผลใช้บงัคบั การเปลยีนตัวคู่สญัญาจะมีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายต่อเมือบรษิัท ภิรชับุร ี

จํากดั ไดด้ําเนินการจดทะเบียนการเช่าพืนทีอาคารสํานักงานภิรชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์และพนืททีเีกยีวขอ้งกบัสว่นสาํนักงานอาคารสาํนักงานภริชั

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ใหแ้ก่กองทรสัต์ ณ สาํนักงานทดีนิทมีเีขตอาํนาจ

เป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ ภายใต้เงอืนไขของสญัญาเช่าพนืทโีครงการภริชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์ระหว่างบรษิทั ภริชับุร ีจาํกดั กบักองทรสัต ์

สิทธิ หน้าที และภาระผกูพนั เมอืการเปลยีนตวัคูส่ญัญามผีลใชบ้งัคบั กองทรสัต์จะเขา้สวมสทิธ ิหน้าท ีและ

ภาระผกูพนัเขา้เป็นคูส่ญัญาภายใตส้ญัญาใหบ้รกิารสาธารณูปโภคแทนเพนต้า

ทุกประการ โดยทคีู่สญัญาเดมิจะยงัคงมีสทิธ ิหน้าที และภาระผูกพนัภายใต้

สญัญาดงักล่าวตามเดมิสาํหรบัระยะเวลาทเีหลอือยูต่ามสญัญา แต่คูส่ญัญาเดมิ

จะไม่มีส ิท ธิ หน้าที  และภาระผูกพันต่ อเพนต้าตามสัญญาให้บ ริการ

สาธารณูปโภคอกีต่อไป และเพนต้าจะไม่เรยีกร้องสทิธิใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกบั

สญัญาดงักล่าวจากคู่สญัญาเดมิอกี เวน้แต่ข้อเรยีกร้องซงึเกยีวขอ้งกบัสทิธ ิ

หน้าท ีและภาระผูกพนัซงึเกดิขนึและมอียูก่่อนวนัทกีารเปลยีนตวัคู่สญัญาจะมี

ผลใชบ้งัคบั 

การหลุดพ้นจากความรบัผิด คูส่ญัญาทุกฝ่ายตกลงใหเ้พนต้าหลุดพน้จากความรบัผดิในอนาคตซงึเกยีวขอ้ง

กบัการปฏิบตัหิน้าทตีามสญัญาใหบ้รกิารสาธารณูปโภค รวมถงึสทิธเิรยีกรอ้ง 

หรอืการทวงถามใด ๆ ภายใต้สญัญาดงักล่าว แต่การเปลยีนตวัคู่สญัญาตาม

สญัญาฉบบันีจะไม่เป็นเหตุใหเ้พนต้าและคู่สญัญาเดมิต่างหลุดพ้นจากหน้าที

และความรบัผดิทตีนมตี่อคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง (เพนตา้หรอืคู่สญัญาเดมิแลว้แต่

กรณี) ภายใต้สญัญาให้บรกิารสาธารณูปโภคซงึเกดิขนึและมอียู่ก่อนวนัทกีาร

เปลยีนตวัคูส่ญัญาจะมผีลใชบ้งัคบั 

การส่งมอบ เพนต้าตกลงส่งมอบเงนิมดัจํา เงนิประกนัการบรกิาร และเงนิจํานวนอนืใดท ี

คู่สญัญาเดมิไดว้างไว้แก่ตนภายใต้สญัญาให้บรกิารสาธารณูปโภค (หากมี) 

ใหแ้ก่กองทรสัต์ ซึงเมอืกองทรสัต์ไดร้บัเงนิดงักล่าว ใหถ้ือว่าเงนิดงักล่าวเป็น

เงินทีคู่ส ัญญาเดิม ได้ส่งมอบ ให้แก่กองทรัสต์ภ ายใต้ส ัญญาให้บริการ

สาธารณูปโภคแลว้ 

 หมายเหต:ุ ภายใต้สญัญาสญัญาใหบ้รกิารสาธารณูปโภค อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรปั์จจุบนั เพนต้าตก

ลงให้บริการนําประปา และบริการบําบัดนําเสียแก่คู่สัญญาเดิม และคู่ส ัญญาเดิมตกลงให้บริการ

กระแสไฟฟ้า เพอืใชง้านบนัไดเลอืนจากชนั G ไปชนั M และเพือใชง้านลฟิต์แกว้ (Blue Void) แก่เพนต้า 

โดยรายละเอียดเป็นไปตามทีกําหนดในสัญญาให้บริการสาธารณูปโภค อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีร ์
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2.5 การซือทรพัยสิ์นจากบคุคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต ์

2.5.1 ลกัษณะของรายการและความสมัพนัธ ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเป็นครงัแรกเป็นบรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัภริชับุร ีซงึ  

ภิรชับุร ีโฮลดิง ถือหุ้นร้อยละ  ของทุนทีออกและเรยีกชําระแล้วของผู้จดัการกองทรสัต์ (โปรดพิจารณา

รายละเอยีดโครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มภริชับุร ีในส่วนที  ขอ้ .  “ผู้ถอืหุ้นของผูจ้ดัการกองทรสัต์”) ทงันี 

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าพนืทอีาคารสาํนักงานโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์(BHIRAJ 

TOWER at EmQuartier) นับตงัแต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าตามทีกําหนดในสญัญาฉบบันี สนิสุดวนัท ี  

กนัยายน พ.ศ.  จากภริชับุร ีซงึเป็นเจ้าของกรรมสทิธใินอาคารและทดีนิอนัเป็นทตีงัของอาคารโครงการ 

รวมถงึเขา้รบัโอนกรรมสทิธใินระบบสาธารณูปโภคทเีกยีวเนืองกบัการดาํเนินโครงการจากเพนตา้  ซงึเป็น

บรษิัทในเครอืของภิรชับุรแีละเป็นเจ้าของกรรมสทิธใินระบบสาธารณูปโภคทงัหมดทีเกยีวเนืองกบัอาคาร

โครงการ ในมูลคา่รวมสงูสดุไม่เกนิ ,  ลา้นบาท โดยความสมัพนัธร์ะหวา่งผูจ้ดัการกองทรสัต์ ภริชับุร ีและ

เพนตา้  สามารถสรปุได ้ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา:  ขอ้มูลบรษิทั 

2.5.2  ความสมเหตสุมผลของมลูค่าการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัการทาํรายการ 

ทปีรกึษาทางการเงนิเหน็วา่การลงทุนในรายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เนืองจากเป็นการลงทุนเพอืใหไ้ดม้า

ซงึทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์และราคาทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเป็นมลูคา่ทสีมเหตุสมผล เนืองจากเป็นราคาที

มีการอ้างอิงกับราคาประเมินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์ส ินอิสระทีได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.   ราย คือ บรษิัท ซีบีอาร์อ ี(ประเทศไทย) จํากดั และบรษิัท โจนส์ แลง ลาซาลล ์

บรษิทั ภริชับรุ ีโฮลดงิ จาํกดั 

บรษิทั ภริชับุร ีจาํกดั 

บรษิทั เพนตา้  จาํกดั 

82.69% 

80.00% 

บรษิทั ภริชั รที 

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

70.00% 

บรษิทั ภริชั แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั 

70.00% 



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

(ประเทศไทย) จํากดั โดยมีราคาประเมินเท่ากบั ,178 ล้านบาท และ ,062 ล้านบาท ตามลําดบั ผู้ลงทุน

สามารถพจิารณารายละเอยีดความสมเหตุสมผลของการทาํรายการเพมิเตมิ ดงัทแีสดงไวใ้นส่วนท ี  ขอ้ . .  

“ความเห็นของทีปรกึษาทางการเงนิและผู้จดัการกองทรสัต์เกียวกับความสมเหตุสมผลของราคาลงทุนใน

ทรพัยส์นิ” 

ทงันี โปรดพจิารณารายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัธุรกรรมระหวา่งกองทรสัต์ และบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการ

กองทรสัตใ์นสว่นท ี  ขอ้  “รายการระหว่างกนั” 

2.5.3 ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรสัต์เกียวกับความสมเหตุสมผลของการทํา

รายการ  

ราคาทกีองทรสัต์จะลงทุนในทรพัยส์นิทจีะเขา้ลงทุนครงัแรกทรีาคาสงูสุดไม่เกนิ ,  ลา้นบาทนันเป็นราคาที

สงูกว่าราคาประเมนิของทรพัยส์นิตําสุดทจีดัทําโดยผูป้ระเมินราคาทรพัย์สนิอสิระสุดประมาณ  ลา้นบาท 

หรอืประมาณรอ้ยละ .  ตามวธิรีายได ้(Income Approach) ซงึประเมนิราคา ณ วนัท ี  มถุินายน พ.ศ.  

ทปีรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็วา่การทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าพนืทรีะยะ

ยาวของพืนทีอาคารโครงการภิร ัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ รวมถึงการเข้ารับโอนกรรมสิทธิใน

สงัหารมิทรพัยท์เีกยีวเนืองกบัการดาํเนินโครงการจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นรายการที

มีความเหมาะสมเนืองจาก หากพิจารณาจากอตัราเงนิจ่ายผู้ถือหน่วยในปีแรกของกองทรสัต์ตามงบกําไร

ขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละประมาณการปันส่วนแบ่งกาํไรสาํหรบังวด  เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ

ตงัแต่ วนัท ี  มกราคม  ถงึวนัท ี  ธนัวาคม  ทสีอบทานโดยผูต้รวจสอบบญัช ีเท่ากบัรอ้ยละ .  

ซงึเป็นอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยทเีหมาะสมสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยและของทรสัต์เพอื

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์อนืทมีีลกัษณะทใีกล้เคยีงกบัทรพัย์สนิที

กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเป็นครงัแรก และมขีนาดมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด ตงัแต่ ,  ลา้นบาทขนึไป 

จาํนวน  กองทรสัต์ (ไดแ้ก่ ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พ

เพอรต์ ี“TPRIME”, ทรสัต์เพอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์“GVREIT”, และทรสัต์

เพอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ อาคารสํานักงาน จแีลนด์ “GLANDRT”)  และ  กองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย์ (ไดแ้ก่ กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร์ โกรท “CPTGF”, กองทุนรวม

สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ CPN คอมเมอร์เชยีล โกรท “CPNCG”, กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์

ไพรม์ออฟฟิศ “POPF”, กองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ควอลติ ีเฮา้ส ์“QHPF”) ซงึมคี่าเฉลยีอตัราเงนิ

จ่ายผูถ้อืหน่วยเท่ากบัรอ้ยละ .  โดยอา้งองิจากขอ้มูลทจีดัทําและเปิดเผยโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย  

ทงันี เพอืใหน้ักลงทุนสามารถพจิารณาราคาประเมินตามช่วงเวลาทสีอดคลอ้งกบัวนัทกีองทรสัต์คาดว่าจะเขา้

ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัครงัแรก ทางทปีรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์ จงึไดท้ําการปรบัปรุงราคา
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ประเมนิตําสดุ ตามรายงานการประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย ์ของ บรษิทั โจนส์ แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั ซงึประเมนิราคา ณ วนัท ี  มถิุนายน พ.ศ.  ใหส้อดคลอ้งกบัวนัทกีองทรสัต์คาดว่าจะเข้าลงทุนใน

ทรพัย์สนิหลักครงัแรก ณ วนัที  มกราคม พ.ศ.  ด้วยการปรบัปรุงวนัทเีรมิต้นกระแสเงินสดในการ

ประเมนิมูลค่า โดยมิไดป้รบัปรงุสมมตฐิานอนืใด ซงึผลลพัธ์จากการปรบัปรุงดงักล่าวเท่ากบั ,  ลา้นบาท 

แตกต่างจากราคาทกีองทรสัต์จะลงทุนในทรพัยส์นิหลกัครงัแรกทรีาคาสงูสดุไม่เกนิ ,  ลา้นบาท เป็นจาํนวน

ประมาณ  ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ .  ตามวธิรีายได ้(Income Approach) ซึงตํากว่าสดัสว่นเมือ

เปรยีบเทยีบกบัราคาประเมนิกอ่นการปรบัปรงุ ณ วนัท ี  มถุินายน พ.ศ.   

นอกจากปัจจยัทีกล่าวขา้งต้นนี ทปีรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่าเงอืนไขการเขา้ทํา

รายการมีความสมเหตุสมผลในการทีกองทรสัต์จะเขา้ทําสญัญาเช่าพนืทีและสญัญาซอืขายสงัหารมิทรพัย์

โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์จากบุคคลทีเกยีวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ เนืองจากเงอืนไข

สาํคญัในการเขา้ทํารายการครงันี ตามทรีะบุไวใ้นส่วนท ี  ขอ้ .  “สรุปสาระสาํคญัของสญัญา โครงการภริชั

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร”์ เป็นเงอืนไขทเีป็นไปตามการคา้ปกตทิวัไป 

2.6 การกู้ยืมเงิน 

กองทรสัต์อาจกู้ยมืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัไม่ว่าจะมกีารใหห้ลกัประกนัไวด้ว้ยหรอืไม่กต็าม โดยจะต้องปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑ์การกู้ยมืเงนิ หรอืการก่อภาระผูกพนัตามทกีฎหมายทีเกยีวขอ้งกําหนด หรอืตามทรีะบุไวใ้น

สญัญากอ่ตงัทรสัต ์ทงันี ตอ้งเป็นการกูย้มืเงนิหรอืการก่อภาระผกูพนัเพอืวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

1. ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าซงึเป็นทรพัยส์นิหลกัเพมิเตมิ 

2. นํามาใชใ้นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

3. นํามาใช้เพอืการดแูล ซ่อมบํารุงรกัษา หรอืปรบัปรุงทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ไดแ้ก่อสงัหารมิทรพัย์ของ

กองทรัสต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ทีกองทรสัต์มีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมนําไปจัดหา

ผลประโยชน์ 

4. ต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพมิเตมิบนทดีนิทมีอียูแ่ลว้ซงึเป็นของกองทรสัต์หรอืทกีองทรสัต์มสีทิธกิารเช่า

เพอืประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

5. ชาํระเงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต ์

6. เหตุจาํเป็นอนืใดตามทผีูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควรเพอืบรหิารจดัการกองทรสัตแ์ละเป็นไปเพอืประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ทงัน ีการกูย้มืเงนิจะกระทาํโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั และในกรณทีเีป็นการกูย้มืเงนิ

เพอืปรบัปรงุอสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัต์มกีรรมสทิธ ิและ/หรอืสทิธกิารเช่าตามวตัถุประสงคท์ ี  หรอืเพอืต่อ
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เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้วทีกองทรัสต์มีกรรมสิทธิ และ/หรือสิทธิการเช่าตาม

วตัถุประสงคท์ ี  กองทรสัตจ์ะตอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาเชา่ทเีหลอือยูต่ามสญัญาเช่า 

ในสว่นของอตัราส่วนการกูย้มืเงนิของกองทรสัต์ กองทรสัต์มขีอ้จาํกดัในการกูย้มืเงนิไดไ้ม่เกนิอตัราสว่นรอ้ยละ 

35 ของมูลคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์และในกรณทีกีองทรสัต์มอีนัดบัความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดบัทสีามารถ

ลงทุนได ้(Investment grade) มูลค่าการกูย้มืจะไม่เกนิรอ้ยละ  ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ โดย

อตัราสว่นดงักล่าวจะคาํนวณโดยการนับรวมการกูย้มืและทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ 

2.6.1 สรปุสาระสาํคญัของสญัญากู้ยืมและรายละเอียดการวางหลกัประกนัการกู้ยืมเงิน 

สําหรบัทรพัย์สนิทจีะลงทุนในครงัแรก กองทรสัต์จะใช้แหล่งเงนิทุนส่วนหนึงจากการกู้ยมืเงนิ โดยทรสัตีใน

ฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์จะเขา้ทําสญัญาเงนิกูก้บัธนาคารพาณิชย์ และ/หรอืสถาบนัการเงนิ และ/หรอืบรษิัท

ประกนัชวีติ และ/หรอืบรษิทัประกนัวนิาศภยั และ/หรอืนิตบุิคคลอนืใดทสีามารถใหส้นิเชอืแกก่องทรสัตไ์ด ้ (รวม

เรยีก “ผู้ให้กู้”) ซงึอาจรวมถงึธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  ซงึเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัทรสัต ีและเป็น

หนึงในทปีรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ทงันี ในเบอืงตน้ ผูใ้หกู้้ได้

เสนอวงเงนิสนิเชอืประเภทต่าง ๆ ในวงเงนิรวมทงัหมดจํานวนไม่เกนิ ,  ลา้นบาท ประกอบดว้ยวงเงนิกู้

ระยะยาวจาํนวนไม่เกนิ ,  ลา้นบาท เพอืใชส้าํหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัต์จะลงทุนในครงั

แรก วงเงนิกูร้ะยะสนัจาํนวนไม่เกนิ  ลา้นบาท เพอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต์ และวงเงนิ Letter 

of Guarantee (L/G) จาํนวนไม่เกนิ  ลา้นบาท สาํหรบัสาธารณูปโภค โดยขอ้กาํหนดและเงอืนไขของการกูย้มื

เงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาเงนิกู้ สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิทีเกยีวขอ้ง 

ระหว่างทรสัตีในฐานะทรสัตีของกองทรสัต์กบัผู้ให้กู้ หรอืระหว่างคู่สญัญาทเีกยีวขอ้ง โดยมีเงอืนไขทสีําคญั

เบอืงตน้ ดงัต่อไปนี 

ผูใ้หกู้ ้ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรอืบรษิัทประกนัชีวิต และ/หรอืบรษิัท

ประกนัวนิาศภยั และ/หรอืนิตบิคุคลอนืใดทสีามารถใหส้นิเชอืแก่กองทรสัตไ์ด ้

ผูกู้ ้ ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศกระทาํการแทนโดยทรสัต ี

วงเงนิกู ้(ลา้นบาท) วงเงนิกูท้งัหมดจาํนวนวนรวมไม่เกนิ ,  ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

วงเงนิกู ้Tranche A :  ประเภทวงเง ินกู้ระยะยาวจํานวนไม่เกิน ,  ล้านบาท เพือใช้

สําหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัทีลงทุนครงัแรก คอืสทิธิการเช่า

อาคารสํานักงานโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์เป็นเวลา 

 ปี 

วงเงนิกู ้Tranche B:   ประเภทวงเงนิกูร้ะยะสนั โดยออกตวัสญัญาใชเ้งนิไวเ้ป็นหลกัฐาน ซงึ

เป็นวงเงนิสนิเชอืหมุนเวยีนแบบทอีาจยกเลกิวงเงนิได ้โดยพจิารณา

ทบทวนหรอืต่อระยะเวลาวงเงนิทุกปี จํานวนไม่เกนิ  ล้านบาท 
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เพอืใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีนของกองทรสัต์ 

วงเงนิกู ้Tranche C : ประเภทวงเงนิ Letter of Guarantee (L/G) จาํนวนไม่เกนิ  ลา้นบาท 

สาํหรบัสาธารณูปโภค 

อตัราดอกเบยีและ

คา่ธรรมเนียมเกยีวกบั

การจดัหาเงนิกูย้มื 

วงเงนิกู ้Tranche A : อตัราดอกเบียตลอดอายุสญัญา จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan 

Rate) ลบดว้ยรอ้ยละ .  ตลอดอายสุญัญาเงนิกู ้

 อนึง อตัราดอกเบยี “MLR” (Minimum Loan Rate) คอืผลเฉลยีของ

อตัราดอกเบียสําหรับเงินกู้ของลูกค้ารายใหญ่ชันดีของธนาคาร

พาณิชย์  แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ซึงอตัราดงักล่าวอาจมีการ

เปลยีนแปลงไดต้ามประกาศของสถาบนัการเงนิแต่ละราย 

วงเง ินกู้ Tranche B: อัตราดอกเบียตลอดอายุสัญญา จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan 

Rate) ลบดว้ยรอ้ยละ .  ตลอดอายสุญัญาเงนิกู ้

 อนึง อตัราดอกเบยี “MLR” (Minimum Loan Rate) คอื อตัราดอกเบยี

สําหรบัเงนิกู้ของลูกค้ารายใหญ่ชนัดขีองธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) 

วงเงนิกู ้Tranche C : คา่ธรรมเนียมรอ้ยละ .  ต่อปี  

ทงันี อาจมคีา่ธรรมเนียมอนื ๆ เกยีวกบัการจดัหาเงนิกูย้มืตามทกีองทรสัต์และผู้ใหกู้อ้าจจะ

กาํหนดในสญัญาเงนิกูต้่อไป 

ระยะเวลาชาํระคนื

เงนิกู ้

วงเงนิกู ้Tranche A : ระยะเวลาชาํระคนืเงนิกูไ้ม่เกนิ  ปีนับแต่วนัเบกิถอนเงนิกูค้รงัแรก  

วงเงนิกู ้Tranche B :  ระยะเวลาชําระคนืเงนิกู้ไม่เกนิ  วนันับแต่วนัทอีอกตวัสญัญาใช้

เงนิแต่ละฉบบั  

วงเงนิกู ้Tranche C : เป็นไปตามทกีาํหนดใน Letter of Guarantee (L/G) แต่ละฉบบั 

การชาํระเงนิต้นของ

วงเงนิ 

วงเงนิกู ้Tranche A : ชาํระคนืเงนิตน้ทงัจาํนวนเมอืครบกาํหนดอายสุญัญาเงนิกู ้ 

วงเงนิกู ้Tranche B :  ชําระคนืเงนิต้นทงัจาํนวนเมอืครบกาํหนดวนัทอีอกตวัสญัญาใชเ้งนิแต่

ละฉบบั  

วงเงนิกู ้Tranche C : เป็นไปตามทกีาํหนดใน Letter of Guarantee (L/G) แต่ละฉบบั 

อนึง กองทรสัต์สามารถรไีฟแนนซ์ (Refinance) เงนิกูท้งัจาํนวนหรอืบางสว่นไดก้่อนวนัครบ

กาํหนดชาํระคนืเงนิตน้ของแต่ละวงเงนิ  

การชาํระดอกเบยี ชาํระรายเดอืน 

หลกัประกนัการกูย้มื 1. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาเช่าพนืทโีครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 
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เอม็ควอเทยีร ์

2. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนงานระบบ หรอืระบบสาธารณูปโภค เครอืงมอื 

รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ และ/หรอืสทิธิเรยีกร้องภายใต้สญัญาซือขายสงัหารมิทรพัย์

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

3. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญารบับรกิารพนืทสีว่นกลาง 

4. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธรุกจิบนสญัญาใหบ้รกิารสาธารณูปโภค 

5. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธรุกจิบนสญัญาใหบ้รกิารพนืทจีอดรถ 

6. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ

กองทรสัต ์

7. การสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยัทรพัยส์นิสาํหรบัความเสยีงภยัทุกประเภท (Property 

All Risk Insurance) และกรมธรรม์ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption 

Insurance)ของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ยกเวน้ประกนัภยัความรบัผดิ

ของต่อบุคคลภายนอก โดยระบุชอืผูใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัประโยชน์รว่ม (co-beneficiary) และ/

หรอื เป็นผูเ้อาประกนัรว่ม (co-insured)  

นอกเหนอืจากเงอืนไขทรีะบุขา้งตน้ ขอ้กาํหนดและเงอืนไขอนื ๆ เกยีวกบัการใหห้ลกัประกนั

การกูย้มืนีใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิที

เกยีวขอ้งซงึคูส่ญัญาจะไดต้กลงกนั  

"การก่อหลกัประกนัทางธุรกจิ" หมายถงึ การตราทรพัยส์นิเพอืเป็นหลกัประกนัการชาํระหนี

ตามพระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ.  ซึงสทิธเิรยีกรอ้งสามารถนํามาเป็น

หลกัประกนัได ้รวมถงึ สทิธเิรยีกรอ้งทจีะไดร้บัเงนิค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าทเีกยีวขอ้ง และ

สทิธิในเงินฝากในบัญชีทีเกียวข้อง และผู้ให้กู้จะบังคบัหลกัประกันได้ เมือมีเหตุบังคบั

หลกัประกนั ตามทีระบุไวใ้นสญัญาหลกัประกนั รวมถึงเหตุผดิสญัญาภายใต้สญัญาเงนิกู ้

(อาทเิช่น ผูกู้ไ้ม่ชาํระหนีเงนิทถีงึกาํหนด ผูกู้ผ้ดิขอ้ปฏบิตัภิายใตเ้อกสารทางการเงนิ รวมทงั

ผูกู้้ลม้ละลาย เป็นต้น) และ ผูใ้หกู้ไ้ด้มหีนังสอืแจ้งเหตุบงัคบัหลกัประกนัแก่คู่สญัญา ตามที

กาํหนดในพระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธรุกจิ 

ขอ้ปฏบิตัทิางการเงนิ

หลกั (Key Financial 

Covenants) 

1. ผู้กู้จะต้องดํารงสถานะอตัราส่วนการก่อหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อสินทรพัย์รวม 

(Funded Interest Bearing Debt to Total Asset Ratio) ใหไ้ม่เกนิกว่ารอ้ยละ .  

2. ผูกู้้จะต้องดาํรงสถานะอตัราสว่นการก่อหนีสนิทมีภีาระดอกเบยีใหไ้ม่เกนิกว่า .  เท่า 

ของกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบยีและคา่ใชจ่้ายทางการเงนิ ภาษ ีคา่เสอืมราคา 

ค่าตดัจาํหน่ายปรบัปรุงดว้ยรายการอนืทมีิใช่เงนิสด (Funded Interest Bearing Debt 

to EBITDA Ratio)  

โดยขอ้กาํหนด เงอืนไขและรายละเอยีดการคาํนวณใหเ้ป็นไปตามสญัญาเงนิกู ้

ขอ้ตกลงหลกัของผูกู้ ้ 1. ผู้กู้ตกลงว่าจะไม่ดําเนินการใด ๆ ดงัต่อไปนี เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมเป็นลาย
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(Key Covenants) ลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หกู้ ้หรอืไดร้บัยกเวน้ตามทรีะบุในสญัญาเงนิกู ้

 ก่อหนีทีมีดอกเบียหรอืก่อหนีหรอืภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับ ธนาคาร

พาณิชย์ สถาบนัการเงนิ บรษิัทประกนัชวีติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั และ/หรอืนิติ

บุคคลอนืใดทสีามารถใหส้นิเชอืแก่กองทรสัต์ได ้ยกเว้นในกรณีการกูย้มืเงนิตาม

การดําเนินธุรกิจปกติของกองทรสัต์ และ/หรอื การกู้ยมืเพอืลงทุนในทรพัย์สนิ

เพมิเตมิของกองทรสัต ์

 ก่อภาระผูกพนัอนืใดเหนือทรพัยส์นิหลกัทีลงทุนครงัแรกในลกัษณะทีไม่ใช่การ

ดาํเนินธรุกจิปกตขิองผูกู้ ้

 ทําธุรกรรมจาํหน่าย หรอืโอนทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรกในลกัษณะทไีม่ใช่การ

ดาํเนินธรุกจิปกตขิองผูกู้ ้

 ทําสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทีมีอายุสญัญามากกว่า 3 ปี เว้นแต่เป็นการทํา

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทเีขา้ลกัษณะตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู ้

2. ขอ้ตกลงอนืใดทผีู้ให้กู้กําหนดให้ผู้กู้ปฏบิัติให้เป็นไปตามเงอืนไขทีกําหนดในสญัญา

เงนิกูท้คีูส่ญัญาตกลงกนั 

นอกเหนือจากเงอืนไขทรีะบุขา้งตน้ ขอ้กาํหนดและเงอืนไขอนื ๆ เกยีวกบัการใหส้นิเชอืนใีห้

เป็นไปตามเงอืนไขในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิทเีกยีวขอ้งซงึ

คูส่ญัญาจะไดต้กลงกนั ภายใตห้ลกัเกณฑท์ธีนาคารแหง่ประเทศไทยและกฎหมายกาํหนด 

คา่ธรรมเนียมการ

ชาํระหนีก่อนครบ

กาํหนด 

สามารถชําระคนืหนีก่อนครบกําหนดได ้โดยไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม และไม่เสยีค่าใชจ่้าย

อนืใด ทงันใีหเ้ป็นไปตามเงอืนไขในสญัญาเงนิกูท้คีูส่ญัญาตกลงกนั 

กรณีผดิสญัญา 

(Events of Default) 

กรณีผดิสญัญาตามเงอืนไขมาตรฐานต่าง ๆ และกรณีผดิสญัญาอนืใดตามเงอืนไขทกีําหนด

ในสญัญาเงนิกู้ และเอกสารทางการเงนิทคีู่สญัญาตกลงกัน โดยอาจรวมถงึกรณีผดิสญัญา

หากมีการไม่ชําระหนีเงนิทถีึงกําหนด การผดิขอ้ปฏิบัติภายใต้เอกสารทางการเงนิ การที

เอกสารหลกัประกนัไม่มผีลใชบ้งัคบัหรอืสนิผลผูกพนั การเปลยีนแปลงในทางทีไม่เป็นคุณ

อยา่งมนียัสาํคญั 

ขอ้กาํหนดและเงอืนไข

อนื 

นอกเหนือจากเงอืนไขทรีะบุขา้งตน้ ขอ้กาํหนดและเงอืนไขอนื ๆ เกยีวกบัการใหส้นิเชอืนใีห้

เป็นไปตามเงอืนไขในสญัญาเงนิกู้ สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิอนื ๆ ที

คูส่ญัญาตกลงกนัภายใตห้ลกัเกณฑท์ธีนาคารแหง่ประเทศไทยและกฎหมายกาํหนด 

หมายเหตุ :  * สถานะอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบีย/การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ต่อทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ณ วนัที

 กองทรสัต์เขา้ลงทุนครงัแรกอ้างองิจากงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสําหรบังวด 12 เดือน จะอยู่ทปีระมาณ

 รอ้ยละ .  ทงันี อตัราส่วนนีอาจมีการเปลยีนแปลงไป ซึงจะขนึอยู่กบัมูลค่าทรพัยส์นิสุดทา้ยทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุน 

รวมถงึมลูค่าการกูย้มืทเีกดิขนึจรงิ 

** สถานะอตัราส่วนหนีสนิทมีภีาระดอกเบยีต่อกําไรจากการดําเนินงาน ก่อนดอกเบียและค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ภาษี ค่า

 เสอืมราคา ค่าตดัจําหน่ายปรบัปรุงด้วยรายการอืนทมีใิช่เงนิสด (Funded Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio) ณ 
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 วนัทกีองทรสัต ์ BOFFICE เขา้ลงทุนครงัแรกอ้างองิจากงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตสิําหรบังวด 12 เดอืน จะ

 อยูท่ปีระมาณ 3.9 เทา่ 

อย่างไรกด็ ีกองทรสัตอ์าจมคีวามเสยีงทเีกดิขนึจากการกูย้มืเงนิซงึผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพมิเตมิ

ไดจ้าก สว่นท ี  ขอ้ . .  “ความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากการกูย้มื” 

2.6.2 ประโยชน์จากการกู้ยืม 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่าการกูย้มืเงนิเพอืใชส้าํหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทลีงทนุครงัแรกนนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เนืองจากผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัประโยชน์จากตน้ทุนทางการเงนิของกองทรสัต์

ทตีําลงเมือเทยีบกบัการลงทุนในทรพัย์สนิโดยใช้เงนิทไีดร้บัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์แก่นักลงทุนเพียง

อยา่งเดยีว โดยอตัราดอกเบยีทกีองทรสัต์ต้องชาํระในการกู้ยมืเงนิในครงันีกอ็ยูใ่นเกณฑ์ทใีกลเ้คยีงกบัอตัราการ

กูย้มืเงนิของลูกคา้ชนัดทีธีนาคารพาณิชยใ์นประเทศสว่นใหญ่เสนอใหก้บัลกูคา้ของตนทปีระกอบธุรกจิสาํนักงาน

ใหเ้ช่า และอยู่ภายใตเ้งอืนไขทใีกลเ้คยีงกนั (เชน่ ในเรอืงทเีกยีวกบัสทิธริะหว่างเจา้หนีและผูถ้อืหุน้/หน่วยทรสัต ์

และปัจจยัความเสยีงอนื ๆ) นอกจากนันเมอืมกีารเขา้ทําสญัญาเงนิกูฉ้บบัจรงิ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการ

ให้เงอืนไขในสญัญาเงนิกูฉ้บบัจรงิ ไม่ด้อยกว่าทีระบุไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทกีองทรสัต์ไดร้บัขอ้เสนอในการกูย้มืเงนิจากธนาคารพาณิชยท์มีขีอ้กําหนดและเงอืนไข

ดกีว่าในปัจจุบนั เช่น อตัราดอกเบยีตาํกวา่ระยะเวลาชาํระชําระคนืเงนิกูน้านกว่า หรอืไม่มหีลกัประกนัการกูย้มื 

เป็นต้น ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการใชเ้งนิกูย้มืจากขอ้เสนอดงักล่าว โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแจง้ให้

ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบถงึการเปลยีนแปลงกอ่นการใชว้งเงนิดงักลา่ว 

จาํนวนเงนิทกีองทรสัต์จะกูย้มื ตลอดจนเงอืนไขต่าง ๆ ทเีกยีวกบัการกูเ้งนิและหลกัประกนั อาจจะแตกต่างจาก

ทีเปิดเผยข้างต้นขนึอยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น สภาวะดอกเบียในตลาด มูลค่าเงินทุนทีกองทรสัต์ระดมทุนได ้

หลกัเกณฑท์ผีูใ้หกู้ก้าํหนด และมลูคา่การลงทุนสุดทา้ยทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทลีงทนุครงัแรก 

2.6.3 การสาํรองเงินเพอืชาํระคืนเงินกู้ของกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของกําไรสุทธทิปีรบัปรุงแลว้ของ

รอบปีบญัช ีโดยกาํไรสทุธทิปีรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชคีาํนวณจากกาํไรสุทธขิองรอบปีบญัชหีกัดว้ยกาํไรทยีงั

ไม่เกดิขนึ (unrealized gain) จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิคา่ทรพัยส์นิของกองทรสัตฯ์ และ

สาํรองเงนิเพอืชาํระคนืเงนิกู ้(เงนิต้นและดอกเบยี) ของกองทรสัต์ (ถ้าม)ี ตามความเหมาะสมโดยพจิารณาจาก

จาํนวนเงนิกูย้มื ระยะเวลาการชําระหนี ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้ือหน่วย สถานะเงนิสด

ของกองทรสัต์ในการกาํหนดวงเงนิกนัสาํรอง และคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั 

อย่างไรก็ดเีพอืประโยชน์สงูสุดต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ เนืองจากสญัญาเงนิกู้ของ

กองทรสัต์ไม่มกีารกําหนดใหม้กีารจ่ายชําระคนืเงนิต้นบางสว่นก่อนครบกําหนดอายสุญัญา และ/หรอื การกนั

สาํรองเงนิสาํหรบัการชําระคนืเงนิกู ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึยงัไม่มนีโยบายในการกนัสาํรองเงนิสาํหรบัการชาํระ
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คนืเงนิกูย้มืก่อนครบกาํหนดอายสุญัญา แต่มนีโยบายพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุนดว้ยวธิตี่างๆ อาทเิช่น 

การเสนอขายหน่วยทรสัต์เพมิเติม และ/หรอืการเสนอขายหุน้กู ้และ/หรอืการกูย้มืจากธนาคารพาณิชย์ และ/

หรอืสถาบนัการเงนิ และ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอืบรษิทัประกนัวนิาศภยั และ/หรอืนิตบุิคคลประเภทอนื

ทสีามารถใหส้นิเชอืแก่กองทรสัต์ไดเ้พอืชําระคนืหนีเงนิกูย้มืเดมิ (Refinance) เป็นตน้ โดยจะเรมิกระบวนการ

พจิารณาประมาณ 1 ปี กอ่นสญัญากูย้มืเงนิเดมิจะครบกาํหนด  

ทงันี กองทรสัต์อาจมคีวามเสยีงทเีกดิขนึจากการกูย้มืเงนิ ซงึผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก 

สว่นท ี2 ขอ้ 1.1.10 “ความเสยีงทอีาจเกดิขนึจากการกูย้มื” 

2.6.4 ความสัมพนัธ์ และเหตุผลความจาํเป็นของการกู้ ยืมจากบุคคลทีเกียวข้อง และความเห็นเกียวกับ

เงือนไขตามสญัญากู้ยืมเงิน 

ความสมัพนัธร์ะหว่างทรสัตกีบัผูใ้หกู้ ้

ผูใ้หกู้เ้ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของทรสัตโีดยถอืหุน้รอ้ยละ .  ของทุนจดทะเบยีนทอีอกและชําระแลว้ของทรสัต ี

ซงึการเขา้ทําธุรกรรมการกูย้มืจากบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัทรสัต ีอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ระหว่างกองทรสัต์กบัทรสัต ี

เหตุผลความจาํเป็นของการกูย้มืจากบุคคลทเีกยีวโยงกนัของทรสัต ี

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์มีความเห็นว่าการกูย้มืเงนิจากบุคคลทเีกยีวโยงกนัของทรสัตนีันมีการ

กําหนดเงอืนไขในสัญญาเงนิกู้ทีเป็นเงอืนไขทางการค้าตามปกติ เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ มีความ

สมเหตุสมผล และไม่ทําให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยคณะกรรมการของผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้การ

เปรียบเทียบเงอืนไขภายใต้ส ัญญาเงินกู้ของผู้ให้กู้ก ับข้อเสนอเงนิกู้ของธนาคารพาณิชย์อืนแล้วเห็นว่า

สมเหตุสมผล และผูท้มีสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ทาํธรุกรรมไมม่สีว่นรว่มในการตดัสนิใจเขา้ทาํธุรกรรมนัน 

โดยการดาํเนินธรุกรรมดงักล่าวจะคาํนึงถงึผลประโยชน์ของกองทรสัต์ และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เป็นสาํคญั 

ความเหน็เกยีวกบัเงอืนไขตามสญัญาการกูย้มืเงนิ 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์พจิารณาแลว้เห็นว่าธุรกรรมการกูย้ืมเงนิของกองทรสัต์เป็นธุรกรรมทีมี

ลกัษณะเฉพาะทใีห้แก่กองทรสัต์ ซงึมขีอ้กาํหนดและเงอืนไขภายใต้สญัญาเงนิกูท้สีอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะ

ของกองทรสัต์ ทงันีคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ไดพ้จิารณาเปรยีบเทียบขอ้เสนอการกู้ยมืเงนิจาก

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ซงึเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัทรสัต ีกบัขอ้เสนอการกูย้มืเงนิจากสถาบนั

การเงนิอนื โดยในการเปรยีบเทยีบ คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดม้กีารพจิารณาหลายปัจจยัรว่มกนั 

เช่น อตัราดอกเบยีเงนิกูย้มื ระยะเวลาผ่อนชาํระ การชําระเงนิต้น ขอ้ปฏบิตัทิางการเงนิ และเงอืนไขปลกีย่อย

อนืๆ ซงึในการพจิารณาเปรยีบเทียบจะคํานึงถึงประโยชน์ ทงัในระยะสนัและระยะยาวของกองทรสัต์ โดยที

อตัราดอกเบยีเป็นเพยีงหนึงในปัจจยัในการพจิารณาเท่านนั ซงึทรสัตไีม่สามารถเขา้มาแทรกแซงและมอีทิธพิล
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ในการพจิารณาอนุมัติและการกําหนดเงอืนไขสญัญาเงนิกู้ของผู้ให้กู้ได้ ดงันัน คณะกรรมการของผู้จัดการ

กองทรสัต์มคีวามเหน็วา่ธุรกรรมทกีองทรสัต์จะกูย้มืเงนิจากบุคคลทเีกยีวโยงกนัของทรสัตไีม่ไดก้่อใหเ้กดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืทําใหก้องทรสัต์เสยีประโยชน์จากการเขา้ทําธุรกรรม เนืองจากเป็นไปตามเงอืนไข

ทางการคา้ปกต ิ(Arm’s Length Basis) และเป็นประโยชนต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
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3. ข้อพิพาทหรือข้อจาํกดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรพัย ์

.        กฎหมายผงัเมอืง 

ณ วนัทยีนืแบบแสดงขอ้มูลและร่างหนังสอืชชีวน กฎหมายผงัเมอืงทใีชบ้งัคบัอยูใ่นบรเิวณททีรพัยส์นิหลกัที

กองทรสัต์จะเข้าลงทุนครงัแรกตงัอยู่คอื กฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  

ทงันีภายใต้กฎหมายผงัเมืองดงักล่าว ทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนตงัอยู่ในพนืท ี"สนํีาตาล" บรเิวณ

หมายเลข ย. -  ซงึถูกกําหนดใหใ้ชป้ระโยชน์ทดีนิ "ประเภททอียู่อาศยัหนาแน่นมากทมีวีตัถุประสงค์เพอื

รองรบัการอยูอ่าศยัในบรเิวณพนืทเีขตเมอืงชนัในทตี่อเนืองกบัยา่นพาณิชยกรรมศูนยก์ลางเมอืงและเขตการ

ใหบ้รกิารของระบบขนส่งมวลชน"  

ทงันี หากภายหลงักฎหมายผงัเมอืงทใีชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจบุนัหมดอาย ุและปรากฏวา่กฎหมายผงัเมอืงฉบบัใหม่

มขีอ้จํากดัในการก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารทเีปลยีนแปลงไปจากเดมิ ขอ้จาํกดัดงักลา่วจะไม่มผีลกระทบต่อ

อาคารทีได้รบัอนุญาตก่อสร้างและใบรบัรองการก่อสร้างเรยีบร้อยแล้ว อนัเป็นส่วนหนึงของทรพัย์สนิที

กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน อย่างไรกด็ ีหากมกีารแกไ้ขหรอืดดัแปลงอาคารนอกเหนือไปจากทไีดร้บัอนุญาตนัน 

การแกไ้ขดดัแปลงอาคารดงักลา่วจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายผงัเมอืงทใีชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนัน 

.        กฎหมายควบคมุอาคาร 

โครงการตงัอยู่ในเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฏีกาใหใ้ช ้พระราชบญัญัตคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร 

พ.ศ.  ในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ พ.ศ.  กรณีการก่อสรา้งอาคารประเภทอาคารสงู อาคารขนาด

ใหญ่พเิศษ และอาคารชุมนุมคน ต้องปฎิบตัติามขอ้กําหนดทวัไปตาม พระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 

 อนัไดแ้ก ่การขอใบอนุญาตกอ่สรา้ง/ดดัแปลงอาคาร (แบบ อ.  หรอื กทม. ) และใบรบัรองการก่อสรา้ง 

(แบบ อ. ) 

ปัจจุบนัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในครงันีไดร้บัใบอนุญาตกอ่สรา้ง/

ดดัแปลงอาคาร (แบบ อ.  และแบบ กทม. ) และใบรบัรองการกอ่สรา้ง (แบบ อ. ) เรยีบรอ้ยแลว้  

.        ตามขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรอืง กาํหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลยีนการใชอ้าคารบางชนิด

หรอืบางประเภท ในพนืทบีางส่วนในท้องทกีรงุเทพมหานคร พ.ศ.  ออกตาม พระราชบญัญตัิควบคุม

อาคาร พ.ศ.  ทรพัย์สนิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนตงัอยู่บรเิวณท ี  ซงึห้ามก่อสรา้งอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทคา้ปลกีคา้ส่ง เวน้แต่อาคารพาณิชยกรรมคา้ปลีกคา้ส่งดงักล่าวจะมีพนืทใีช้สอยอาคารรวมกนัเพอื

ประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสนิค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภททีใช้ในชีวติประจําวนั ตังแต่  

ตารางเมตร แต่ไม่ เกิน ,  ตารางเมตร ทังนีต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเพิมเติมในข้อบัญญัติ

กรงุเทพมหานครฉบบัดงักลา่ว 
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.        ตามขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรอืง กําหนดบรเิวณหา้มกอ่สรา้ง ดดัแปลงอาคารประเภทป้ายหรอืสงิทสีรา้ง

ขนึสาํหรบัตดิหรอืตงัป้ายในพนืทบีางสว่น ในท้องทกีรุงเทพมหานคร พ.ศ.  ออกตาม พระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.  พนืทีบางส่วนของทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนตังอยู่บรเิวณที  ซงึห้าม

ก่อสรา้งอาคารประเภทป้าย หรอืสงิทสีรา้งขนึสาํหรบัตดิหรอืตงัป้ายทุกชนิด เวน้แต่ป้ายชอืถนน ตรอก ซอย 

ป้ายของทางราชการทีใช้เพือประโยชน์สาธารณะ ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง รวมถึงป้าย

เครอืงหมายหรอืสญัลกัษณ์ของสถานประกอบการ (โลโก้) และป้ายบอกชอืสถานท ีเช่น ป้ายชอือาคาร ป้าย

ชอืสถานประกอบการ ป้ายชอืหมู่บา้น ทีมพีนืทรีวมกนัไม่เกนิ  ตารางเมตรและมคีวามสูงไม่เกนิ  เมตร 

แต่ไม่ใช่ป้ายหรอืสงิทสีรา้งขนึสาํหรบัตดิหรอืตงัป้ายบนหลงัคาหรอืดาดฟ้าของอาคาร 

.        ทรพัย์สนิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนอยู่ในกําหนดประเภทอาคารทีต้องจดัใหม้ีผู้ตรวจสอบ ตามกฎกระทรวง

กําหนดประเภทอาคารทตี้องจดัให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.  ออกตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 

.        ณ วนัทจีดัทําหนังสอืชชีวนการเสนอขายหน่วยทรสัต์ฉบบันี และจากการตรวจสอบกบัหน่วยงานราชการที

เกยีวขอ้ง ยงัไม่พบว่ามกีารประกาศเวนคนืใด ๆ ในทรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน 

.        ในการใช้ประโยชน์อสงัหารมิทรพัย์ กรณีถนนเขา้-ออกสู่ถนนสาธารณะนัน โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทียร์มีทางเขา้-ออกสู่ถนนสาธารณะจํานวน  ช่องทาง คอื 1. ทางเขา้-ออกหลกัดา้นถนนสุขุมวิท 

และ . ทางเขา้-ออกดา้นซอยสขุมุวทิ  

3.8  การจาํนองทดีนิทอีาคารสาํนักงานโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรต์งัอยู ่

กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าระยะยาวในพนืทบีางส่วนของอาคารสํานักงานโครงการภริชัทาวเวอร ์

แอท เอ็มควอเทียร์ ซึงตังอยู่บนแปลงทีดินจํานวน 5 แปลงซึงมีขนาดรวมเท่ากับ 13 ไร่ 32 ตารางวา 

ประกอบดว้ยโฉนดเลขท ี     และ  ซงึเป็นกรรมสทิธขิองภริชับุรทีงัหมด สว่นอาคาร

สาํนักงานภริชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทยีร์ จะตงัอยู่บนทดีนิโฉนดเลขท ี    และ  ส่วน

ทดีนิโฉนดเลขท ี  นัน เป็นทตีงัส่วนอาคารวอเตอร์ฟอลควอเทยีร์ ซงึเป็นพนืทจีอดรถ และพนืทสีาํหรบั

วางงานระบบสาธารณูปโภคบางสว่น  

ทังนี ณ วนัทียนืแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชีชวน ทีดนิทังหมดได้จดทะเบียนจํานองไว้กบั

ธนาคารทิสโก ้เพอืเป็นประกนัหนี ของภิรชับุร ีและ/หรอื เพนต้า  โดยในวนัทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนใน

ทรพัยส์นิหลกัครงัแรกนนั ภริชับุรจีะดาํเนินการใหธ้นาคารทสิโก ้ปลอดภาระจาํนองเพอืใหท้ดีนิทงัหมดอนัเป็น

ทีตังของทรพัย์สนิทกีองทรสัต์จะลงทุนครงัแรกนันปราศจากภาระผูกพันก่อนทีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนใน

ทรพัยส์นิหลกัครงัแรก 
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4. การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

4.1 ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) มหีน้าทดีาํเนินการจดัหา

ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนครงัแรก ซงึไดแ้ก ่

1) สทิธกิารเช่าพนืทรีะยะยาวบางส่วนในโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอ็มควอเทยีร์ ไดแ้ก่ พนืทสี่วน

สาํนักงานให้เช่า พนืทสีว่นกลางสว่นสาํนักงาน พนืทจีอดรถส่วนสาํนักงาน พนืทสีาํหรบังานระบบ

สาธารณูปโภค เป็นระยะเวลาประมาณ  ปี  เดอืน นับตงัแต่วนัทกีองทรสัต์คาดการณ์วา่จะเขา้

ลงทุน  มกราคม พ.ศ.  สนิสดุวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ.  

2) กรรมสทิธใินสงัหารมิทรพัยท์เีกยีวเนืองกบัการดาํเนินงานของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีร ์

ผู้ลงทุนสามารถศกึษารายละเอยีดของทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพมิเติมได้ในส่วนที  ข้อ . .  

“ขอ้มลูทวัไปของทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนครงัแรก” 

การเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัต์จะลงทุนครงัแรก มวีตัถุประสงคเ์พอืสรา้งอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในระดบัทดีแีละต่อเนืองในระยะยาวใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะกําหนดนโยบาย

และกลยุทธ์ทีเหมาะสมในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์เพือสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ใหแ้ก่

กองทรสัต ์และกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม  

ผู้จดัการกองทรสัต์จะทําสญัญาแต่งตังและว่าจ้าง ภิรชัแมนเนจเม้นท์ ซึงเป็นผู้มีประสบการณ์และความ

เชียวชาญในการบริหารจัดการอสังหาริมทรพัย์ประเภทอาคารสํานักงาน ให้ทําหน้าทีเป็นผู้บริหาร

อสังหารมิทรพัย์ (Property Manager) ทังนี ผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์มีหน้าทีดําเนินงานตามนโยบายที

กาํหนดโดยผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละเพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์จีะดาํเนินการบรหิารทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเขา้

ลงทุนครงัแรก โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์มนีโยบายและกลยทุธใ์นการจดัหาผลประโยชน์ ดงันี  

 การบรหิารทรพัยส์นิ 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปีโดยเปรียบเทียบกับ

งบประมาณประจาํปีรวมถงึผลประกอบการของกองทรสัต์ในอดตีเพอืใหก้องทรสัต์ไดร้บักําไรจากการ

ดําเนินงานตามเป้าหมายทีกําหนด อย่างไรก็ด ีหากผลประกอบการของกองทรสัต์ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายทกีาํหนดไวผู้จ้ดัการกองทรสัต์จะวเิคราะหเ์พอืหาสาเหตุรวมถงึปรบัปรุงและพฒันาแผนการ

ดาํเนินงานรว่มกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พอืใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทคีาดไว ้
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 การกาํหนดอตัราคา่เชา่ใหเ้หมาะสม 

 การพฒันาประสทิธภิาพการดาํเนินงานพรอ้มทงัควบคมุคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

 การเพิมศกัยภาพของทรพัย์ส ินทีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนโดยการดูแลรกัษาพนืทีของโครงการและ

พฒันาปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของทรพัยส์นิ 

ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิ กองทรสัต์จะเป็นผูท้รงสทิธกิารเช่า และเจา้ของกรรมสทิธใิน

ทรพัยส์นิทีกองทรสัต์เขา้ลงทุน (แล้วแต่กรณี) กองทรสัต์มีนโยบายทจีะดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรพัยส์นิทเีขา้ลงทุนครงัแรก โดยนําพนืทขีองทรพัยส์นิดงักล่าวออกให้เช่าแก่ผูเ้ช่า ทงันี ภริชัแมนเนจเมน้ท ์

ในฐานะผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ จะเป็นผู้ทีจดัการงานบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ การนําทรพัย์สนิไป

จดัหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพืนทีตามนโยบายของผู้จดัการกองทรสัต์ ติดต่อประสานงานและ

อาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ช่า และจดัเกบ็คา่เชา่เพอืนําสง่กองทรสัต ์ตลอดจนการจดัใหม้กีารบํารุงรกัษาและ

ซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ใหอ้ยูใ่นสภาพทดีแีละพรอ้มจดัหาผลประโยชน์ โดยกองทรสัต์จะเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการบํารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิ ดงัรายละเอยีดตามสรุปสาระสาํคญัของร่าง

สญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นส่วนท ี  ขอ้ .  “สรปุสาระสาํคญัของสญัญา โครงการภริชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร”์  

ทงันี จากรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ รายไดแ้ละกระแสเงนิสดทกีองทรสัต์จะไดร้บัจากการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตล์งทุนครงัแรก ไดแ้ก ่

รายไดค้า่เช่าและคา่บรกิาร 

รายไดค้า่เช่าและคา่บรกิารเป็นรายไดท้กีองทรสัต์จะไดร้บัจากการปล่อยเช่าพนืทอีาคารสาํนักงาน และพนืที

รา้นคา้ใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยตรง ซงึผูเ้ช่าจะนําพนืทอีาคารสาํนักงานไปประกอบกจิการของตนเอง โดยกองทรสัต์คดิ

ค่าเช่าและค่าบรกิารจากผู้เช่าเป็นอตัราคงทีตามขนาดของพนืทโีดยสญัญามาตรฐานททีํากบัผูเ้ช่าจะมีอายุ

สญัญา  ปี โดยผูเ้ช่าจะชาํระคา่เช่าและคา่บรกิารเป็นรายเดอืนใหแ้ก่กองทรสัต์  

ทงันี ณ วนัท ี  กนัยายน  โครงการมผีูเ้ช่าทงัหมด  ราย มกีารกระจายตวัของผูเ้ชา่ทเีหมาะสม ทงัใน

ดา้นของประเภทธุรกิจหรอืบรกิาร และขนาดพืนทเีช่า โดยไม่ไดม้ีการพงึพงิผูเ้ช่ารายใดรายหนึงอย่างเป็น

นัยสําคญั (รายละเอยีดเป็นไปตามส่วนท ี  ขอ้ . .  “ภาพรวมการดาํเนินธุรกจิ และลกัษณะการประกอบ

ธรุกจิของทรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน”)  

รายไดอ้นื 

รายไดอ้นืเป็นรายไดส้่วนทเีกยีวเนืองจากรายไดค้า่เช่าและคา่บรกิาร ประกอบดว้ย รายไดค้า่ทจีอดรถ ค่าแอร์

ลว่งเวลา คา่สาธารณูปโภคทเีรยีกเกบ็จากผูเ้ช่า รายไดจ้ากการบรกิาร รายไดจ้ากการสง่เสรมิการขายและคา่
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โฆษณา (สว่นแบ่งกําไรจากรายไดข้องสอืจอภาพแอลซดี)ี รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารพนืทงีานระบบ

โทรคมนาคม และรายไดอ้นื เช่น รายไดค้่าปรบั ค่าบําบดันําเสยี และค่าทําบตัรผ่านเขา้ออกอาคาร เป็นต้น 

โดยรายไดอ้นืโดยส่วนใหญ่จะมลีกัษณะเป็นรายไดท้ไีม่คงท ีแต่มคีวามสมัพนัธก์บัรายไดค้า่เช่าและคา่บรกิาร 

ทงันี กองทรสัต์จะเขา้ทําสญัญาใหเ้ช่าพนืทตีามรูปแบบทีสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทีมอีาํนาจหน้าที

อนุญาตให้ดาํเนินการได ้กบัผูเ้ช่าโดยตรง ซึงสญัญาดงักล่าวจะมคีวามเป็นมาตรฐานโดยมหีลกัเกณฑ์และ

เงือนไขของสญัญาคล้ายคลึงกันสําหรบัผู้เช่าทุกราย โดยกองทรสัต์จะเข้าทําสญัญาให้เช่าพืนทีอาคาร

สาํนักงานแก่ผูเ้ช่าโดยตรง และกองทรสัต์จะเรยีกเกบ็ค่าเช่าในรูปแบบของค่าเช่าคงทอีย่างไรกด็ ีในกรณีที

ทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรกมผีูเ้ช่าเดมิอยูแ่ลว้ และผูเ้ช่ารายดงักล่าวปฏเิสธทจีะจ่ายค่าเช่าใหก้บักองทรสัต์

โดยตรงหลงัจากทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนแลว้ ภิรชับุรแีละเพนตา้  จะยงัคงใหส้ทิธกิารเช่าแก่ผูเ้ช่าดงักล่าว

ต่อไปจนกว่าสญัญาใหเ้ช่าพนืทอีาคารสาํนักงานของผูเ้ช่ารายนัน ๆ จะสนิสุดลง ทงันี ผลประโยชน์ใด ๆ ซงึ

รวมถงึเงนิประกนัตามสญัญาจากผูเ้ช่าอาคารสาํนักงานอนัเป็นผลประโยชน์ทกีองทรสัตค์วรจะไดร้บั และภริชั

บุรแีละเพนต้า  ได้รบัจากผู้เช่าดงักล่าว ภิร ัชบุรแีละเพนต้า  จะดําเนินการส่งมอบผลประโยชน์

ดงักลา่วใหแ้ก่กองทรสัตภ์ายในเจด็ (7) วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัผลประโยชน์ดงักล่าว 

4.2 ข้อมลูเกียวกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager)  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจแต่งตงับุคคลอนืทเีป็นนิติบุคคลรายเดยีว หรอืหลายรายเพอืทําหน้าทใีนการบรหิาร

อสงัหารมิทรพัย์ทเีป็นทรพัยส์นิของกองทรสัต์แทนผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทงันี ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะต้อง

เป็นผูท้มีคีวามสามารถในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นส่วนทไีดร้บัมอบหมาย และมีบุคลากรทมีคีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์ในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ในประเภททกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ปี ทงันี 

หากมกีารแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่ นอกเหนือไปจากทรีะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบั

นี  ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งการแต่งตังให้ทรัสตีทราบภายใน  วัน นับแต่วันทีแต่งตังผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่ 

ระยะเวลาว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์มรีะยะเวลาประมาณ  

ปี นับแต่วนัทีจดทะเบียนการเช่าสญัญาเช่าพนืทีโครงการ ภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์อย่างไรก็ด ี

ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พมิเตมิหรอืเปลยีนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้ตาม

เงอืนไขต่าง ๆ ทีระบุไวใ้นสญัญาแต่งตงัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยเมือเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง

ดงัต่อไปนี (ยกเวน้เป็นการเกดิขนึเนืองจากเหตุสุดวสิยั) และหากผู้จดัการกองทรสัต์เห็นสมควร ผู้จดัการ

กองทรสัตอ์าจพจิารณาถอดถอนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้

(1) ผู้บริหารอสังหาร ิมทรัพย์ประพฤติผิดข้อตกลงข้อหนึงข้อใดแห่งสัญญาแต่ งตังผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัย์ในส่วนทีเป็นสาระสําคญั หรอืไม่ปฏบิตัติามเงือนไขแห่งสญัญาในส่วนทีเป็น

สาระสาํคญัและส่งผลกระทบต่อกองทรสัต์ และต่อการปฏบิตัหิน้าทขีองผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
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ทาํใหก้ารปฏบิตัหิน้าทไีม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การบรหิารจดัการกองทรสัตต์ามทกีาํหนดไวภ้ายใต้

สญัญาฉบบันี กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และ/หรอืประกาศทเีกยีวขอ้ง  

(2) การพจิารณาผลการดําเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นแต่ละปีปรากฏว่าการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัยอ์ยูใ่นเกณฑไ์ม่ผ่าน ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นตวัชวีดัผลการดาํเนินงานทสีาํคญั 

(Key Performance Indicator : KPI) กล่าวคอื อัตราผู้เช่าในอาคารโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทียร์ ลดตําลงเกนิกว่ารอ้ยละ  (เจ็ดสบิห้า) ของอตัราผู้เช่าในอาคารโครงการภริชัทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรใ์นปีก่อนหน้าเป็นระยะเวลาตดิต่อกนัเกนิ  ปี  

ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาผลการดาํเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยภ์ายในระยะเวลา

ทกีาํหนดไวข้องแต่ละปีตลอดอายขุองสญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยจะเรมิพจิารณาผล

การดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหารมิครงัแรกนับแต่รอบปี พ.ศ.  เป็นต้นไป อย่างไรก็ด ี

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่มีสทิธเิลกิสญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในกรณีทีผลการดาํเนินงาน

ของผู้บริหารอสังหารมิทรัพย์ไม่ผ่านเกณฑ์เนืองจากเหตุสุดวิสยัตามสัญญาแต่งตังผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์

(3) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ระทําการหรอืละเวน้การกระทําการอนัเป็นเหตุใหข้าดความน่าเชอืถอืใน

การปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญานี โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดม้หีนังสอืเตอืนใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

แกไ้ขภายในเวลาทกีาํหนดแลว้ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่ดาํเนินการแกไ้ขภายในกาํหนดเวลา

ดงักลา่ว 

ทงันี รายละเอยีดเป็นไปตามทกีําหนดไวใ้นสว่นท ี  ขอ้ .  “สรุปสาระสําคญัของสญัญา โครงการภริชัทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร”์ 

สําหรบัทรพัย์สนิหลักทีกองทรสัต์จะลงทุนครงัแรก ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะแต่งตังภิรชัแมนเนจเม้นท์เป็น

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ภริชัแมนเนจเมน้ทไ์ดเ้รมิก่อตงัเมอืวนัท ี  ธนัวาคม พ.ศ.  มวีตัถุประสงคเ์พอื

บรหิารอสงัหารมิทรพัยท์พีฒันาโดยกลุ่มภริชับุร ีปัจจุบนัภริชัแมนเนจเมน้ท์ไดด้าํเนินธุรกจิมาเป็นเวลากว่า  

ปี มโีครงการอสงัหารมิทรพัยท์อียูภ่ายใตก้ารดาํเนินงานของภริชัแมนเนจเมน้ท ์จาํนวน  โครงการ ไดแ้ก่ ) 

อาคารสมชัชาวาณิช  (UBC II) 2) โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ ) โครงการภิรชัทาวเวอร ์

แอท ไบเทค ) โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทร (คาดวา่จะเปิดดาํเนินการต้นปี พ.ศ. ) 5) โครงการ

ซัมเมอร์ ลาซาล (Summer Lasalle) ซึงอยู่ในระหว่างการพัฒนาแผนงานโครงการ โดยเป็นโครงการใน

อนาคตทยีงัไม่เรมิการก่อสรา้ง และ ) โครงการวนัอุดมสุข (One Udomsuk) (ซงึเป็นโครงการศูนยก์ารคา้

ขนาดยอ่ม) 
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 4.3 ค่าตอบแทนทีผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะได้รบัจากกองทรสัต ์

ภิรชัแมนเนจเม้นท์ จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทรสัต์เป็นรายเดอืน ซึงจะ

ประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมพืนฐาน (Base Fee) ซึงคดิเป็นไม่เกินอตัราร้อยละ 7 ของรายได้จากการ

ดําเนินงาน รวมกบัค่าธรรมเนียมผนัแปร (Variable) ซึงคดิเป็นไม่เกินอตัราร้อยละ 3 ของกําไรจากการ

ดาํเนินงาน และมเีพดานอตัราค่าธรรมเนียมในอตัรารวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ  ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิอง

กองทรสัต์ (NAV) ณ วนัทกีองทรสัต์เขา้ลงทนุในทรพัยส์นิหลกัครงัแรก (ตามทกีาํหนดไวใ้นสว่นท ี  ขอ้ .  

“ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัต์”) รายละเอยีดเกยีวกบัคา่ธรรมเนียมดงักล่าวปรากฏใน

สว่นท ี  ขอ้ .  “สรปุสาระสาํคญัของสญัญา โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร”์ 

4.4 ความเกียวข้องระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ 

ภิรชัแมนเนจเม้นท์ (ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ (Property Manager)) และภิรชั รที แมนเนจ

เมน้ท์ (ผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager)) ต่างเป็นบรษิทัในกลุ่มบรษิทั ภริชับุรโีฮลดงิ จาํกดั โดย ณ วนัที

ยนืแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสอืชชีวน บรษิัท ภิรชับุรโีฮลดงิ จํากดั ถือหุ้นในภิรชั รที แมนเนจ

เมน้ท์ ในอตัรารอ้ยละ  ของจํานวนหุน้ทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมด และถอืหุน้ในภริชัแมนเนจเมน้ท ์ในอตัรารอ้ย

ละ  ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมดเช่นกนั โปรดพิจารณารายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้จดัการ

กองทรสัต ์ในสว่นท ี  ขอ้ . .  “ลกัษณะของรายการและความสมัพนัธ”์ 

4.5 อสังหาริมทรพัย์อืนภายใต้การจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ทีอาจแข่งขนัในทางธุรกิจกบั

อสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์

ภริชัแมนเนจเมน้ท ์ซงึทาํหน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ (Property Manager) เพอืบรหิาร

จดัการทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรกนี ปัจจุบนัทําหน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่

อาคารสาํนกังานอนื ๆ ซงึพฒันาโดยกลุม่ภริชับรุ ีไดแ้ก ่ 

1. อาคารสาํนกังานสมชัชาวาณชิ  (United Business Centre II – UBC II)  ตงัอยูบ่รเิวณถนนสขุมุวทิ

ตอนตน้  

2. โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ตงัอยูใ่นบรเิวณสขุมุวทิ-บางนา  

3. โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทร ตงัอยูบ่รเิวณพนืทสีาทร-สลีม (อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง) 

4. โครงการซัมเมอร์ ลาซาล (Summer Lasalle) ตังอยู่ในบรเิวณพนืทีสุขุมวทิ-บางนาตราด (อยู่ใน

ระหว่างการพฒันาแผนงานโครงการ โดยเป็นโครงการในอนาคตทยีงัไม่เรมิก่อสรา้ง) 

ดงันัน จงึอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัหาผูเ้ช่าระหว่างทรพัย์สนิทกีองทรสัต์จะเขา้

ลงทุนครงัแรกและอาคารสาํนักงานอนืทภีริชัแมนเนจเมน้ทท์าํหน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ยู ่ 
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อยา่งไรก็ด ีถงึแม้ว่าอาคารสาํนักงานสมชัชาวาณิช  และโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรจ์ะอยูใ่น

ทําเลทใีกลเ้คยีงกนั แต่วา่เกรดของอาคารทงัสองมคีวามแตกต่างกนั กล่าวคอื อาคารสาํนักงานสมชัชาวาณิช 

 เป็นอาคารสํานักงานเกรด B ในขณะท ีโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เป็นอาคารสํานักงาน

เกรด A ซงึจะมคีวามแตกต่างกนัในองคป์ระกอบของอาคารทสีาํคญัตามนิยามอาคารสาํนักงานเกรด A ของซี

บอีารอ์ ีเช่น ผงัอาคารไม่มีเสาอาคาร เพดานพนืทเีช่าสงูอยา่งน้อย .  เมตร และมรีะบบควบคมุการเขา้-ออก

อาคารและลฟิทใ์นแต่ละชนั เป็นตน้ รวมไปถงึอายขุองอาคารททีงัสองอาคารมคีวามแตกต่างกนั จงึส่งผลใหม้ี

ตาํแหน่งทางการตลาด (Positioning) และอตัราคา่เชา่ทแีตกต่างกนัโดยสนิเชงิ ดงันนักลุ่มลกูคา้เป้าหมายของ

สองโครงการดงักล่าว จะมคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึเหน็ว่าโอกาสทจีะเกดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งทงัสองโครงการจงึเป็นไปไดน้้อย 

สาํหรบัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค โครงการดงักล่าวมีทําเลทตีงัอยูใ่นพนืทสีุขุมวทิบางนา ซงึไม่ใช่

เขตศูนยก์ลางทางธุรกจิ (Non-CBD) ต่างจากโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์ทมีทีตีงัอยู่บนถนน

สขุมุวทิตอนตน้ ระหวา่งซอยสขุมุวทิ  และซอยสขุมุวทิ  ซงึเป็นเขตศูนยก์ลางทางธุรกจิ (CBD) สง่ผลให้

โครงการทงัสองตอบสนองกลุ่มลกูคา้ทตีอ้งการทําเลทตีงัทแีตกต่างกนั  

นอกจากนี กลุ่มภิรชับุรยี ังอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการอาคารสํานักงานให้เช่าอกีแห่ง คือ โครงการภิรชั 

ทาวเวอร ์แอท สาทร ซงึตงัอยูบ่รเิวณถนนสาทรใต ้คาดวา่จะสามารถเปิดดาํเนินการในช่วงต้นปี พ.ศ.  

และโครงการอาคารสํานักงานให้เช่าในอนาคต (อยู่ในระหว่างการพฒันาแผนงานโครงการ) คอืโครงการ

ซมัเมอร ์ลาซาล (Summer Lasalle) ทมีภีริชัแมนเนจเมน้ท์ทาํหน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ทงันีทงั  

โครงการดงักลา่วไดร้บัการออกแบบทแีตกต่างจากอาคารสาํนักงานทวัไป โดยเป็นอาคารสาํนักงานขนาดยอ่ม

ประเภท Low-rise สง่ผลใหม้กีลุ่มลกูคา้เป้าหมาย แตกต่างจากกลุ่มผูเ้ช่าของอาคารสาํนักงานทวัไป จงึทําให้

โอกาสทีอาจจะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร ์และ

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทร รวมทงัโครงการซมัเมอร ์ลาซาล (Summer Lasalle) เป็นไปไดน้้อย 

จากปัจจยัขา้งต้น จึงอาจกล่าวไดว้่าโอกาสทจีะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการทําหน้าทีผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัยข์องภริชัแมนเนจเมน้ทน์นัเป็นไปไดน้้อย และมอียูอ่ยา่งจํากดั อย่างไรกต็าม หากในอนาคตมี

ทรพัยส์นิจําพวกอาคารสาํนักงานทอียูภ่ายใตก้ารบรหิารจดัการในตําแหน่งทางการตลาด ทําเลทตีงั และเกรด

ทใีกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิทีกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรกนี และอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์

ขนึกบักองทรสัต์ ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะทําการยนืขอ้เสนอการเช่าของทงัทรพัย์สนิทีกองทรสัต์จะเขา้

ลงทุนครงัแรกและทรพัยส์นิทกีองทรสัต์ไม่ไดล้งทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าไดพ้จิารณาตดัสนิใจอยา่งเท่าเทยีมกนั 

โดยไม่เปิดเผยชอืของเจา้ของกรรมสทิธ/ิและหรอืสทิธกิารเชา่ของทรพัยส์นิทใีหเ้ช่า เพอืป้องกนัมใิหเ้กดิความ

ขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ในอนาคต 
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4.6 แนวทางการกาํกบัดูแลการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ เพือป้องกนัปัญหา

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

ภริชัแมนเนจเมน้ทเ์ป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์เนืองจากเป็นบรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัภริชั

บุร ีเช่นเดยีวกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์รายละเอยีดปรากฎในสว่นท ี  ขอ้ .  “การซอืทรพัยส์นิจากบุคคลทเีกยีว

โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต”์ ทไีดร้ะบุไว้ขา้งต้น ดงันัน เพอืป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง

ผู้บริหารอสังหาริมทร ัพย์และกองทรสัต์  ในกรณีทีจะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กับผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์กองทรสัต์จะมกีารดาํเนินการตามกฎหมายหลกัทรพัย ์ดงันี 

1)  เงอืนไขและขอ้กาํหนดทวัไปของกองทรสัตใ์นการเขา้ทาํธุรกรรมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์มี

ดงัต่อไปนี 

 ในการทาํธรุกรรมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์จะมกีารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัท

รสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และเป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต ์

 ธุรกรรมทีกองทรสัต์จะทํากบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะต้องเป็นธุรกรรมทใีชร้าคาทมีีความ

สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

 บุคคลทมีสีว่นไดเ้สยีกบัการทําธุรกรรมไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มจะต้องไม่เขา้มามสีว่นรว่มใน

การพจิารณาและตดัสนิใจเขา้ทําธรุกรรม 

 การคดิค่าใช้จ่ายทเีกิดจากการเขา้ทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ตอ้งใชร้าคาและอตัราทเีป็นธรรมและมคีวามสมเหตุสมผล 

2) การอนุมตักิารทําธรุกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์้องผ่านการดาํเนินการตาม

ขนัตอนดงัต่อไปน ี

 ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวีา่เป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายที

เกยีวขอ้ง 

 ในกรณทีเีป็นธุรกรรมทมีมีูลค่าเกนิกวา่  ลา้นบาท หรอืตงัแต่รอ้ยละ .  ของมูลค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิอง กองทรสัต์ แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกวา่ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board of 

Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยกรรมการอสิระจะตอ้งใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมใน

การทาํธรุกรรมดงักลา่วในทปีระชมุคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีมีลูคา่ตงัแต่  ลา้นบาทขนึไป หรอืเกนิรอ้ยละ  ของมลูคา่ทรพัยส์นิ

สุทธขิองกองทรสัต์ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้องไดร้บัมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต ์
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ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ทงันี ในกรณีทธีุรกรรมทกีองทรสัต์ทํากบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ เป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิ

หลกัการคาํนวณมลูคา่จะคาํนวณตามมลูคา่การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิทงัหมดของแต่ละโครงการที

ทาํใหโ้ครงการนนั ๆ พรอ้มจะหารายไดซ้งึรวมถงึทรพัยส์นิทเีกยีวเนืองกบัโครงการนนัดว้ย  

3) นโยบายการทํารายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 การทําธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ระหว่างกองทรสัต์กบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะต้องกระทํา

ภายใตเ้งอืนไขทมีคีวามเป็นธรรมมคีวามเหมาะสมและเป็นไปตามเงอืนไขและขอ้กาํหนดตาม

กฎหมายหลกัทรพัย ์

 นอกจากนี  กองทรัสต์จะดําเนินการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับธุรกรรมทีทํากับผู้บริหาร

อสังหารมิทรพัย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิของกองทรสัต์ทไีดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชแีละในรายงานประจาํปี

ของกองทรสัตด์ว้ย 

4.7  ความเห็น ข องทีปรึกษาทางการเงิน เกียวกับความเหมาะส มข องค่าธรรมเนียม ผู้บ ริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทปีรกึษาทางการเงนิเหน็วา่โครงสรา้งของค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยน์ัน

เป็นไปตามปกตวิสิยัเทยีบเคยีงไดก้บัค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

และกองทรสัต์อนื และสะทอ้นคา่ใชจ่้ายในการบรหิารทรพัยส์นิตามปกตทิเีกดิขนึตามทไีดก้ําหนดไวใ้นสญัญา

แต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยโครงสรา้งค่าธรรมเนียมผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยน์ัน ประกอบไปดว้ย

ค่าธรรมเนียมพนืฐาน (Base Fee) ซงึคดิเป็นไม่เกนิอตัรารอ้ยละ  ของรายไดจ้ากการดําเนินงาน รวมกบั

คา่ธรรมเนียมผนัแปร (Variable) ซงึคดิเป็นไม่เกนิอตัรารอ้ยละ  ของกาํไรจากการดาํเนินงาน และมเีพดาน

อตัราคา่ธรรมเนียมเท่ากบัไม่เกนิอตัรารอ้ยละ  ต่อปีของมูลคา่ทรพัย์สนิสทุธขิองกองทรสัต์ (NAV) ณ วนัที

กองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัครงัแรก ซงึอตัราคา่ธรรมเนียมทงั  สว่นนันจะสรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย์ดาํเนินการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์อยา่งมปีระสทิธภิาพและเตม็ความสามารถ 

เพอืสรา้งระดบักําไรทดีใีห้แก่กองทรสัต์ อนัจะเป็นการสรา้งผลตอบแทนในระดบัทเีหมาะสมและมูลค่าเพมิ

ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต ์

ในสว่นของอตัราคา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซงึจะระบุไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

นัน จะเป็นไปตามอตัราทีตกลงร่วมกันระหว่างกองทรสัต์และภิรชัแมนเนจเม้นท์ และเมือพิจารณาจาก

ประมาณการทางการเงนิของกองทรสัต์ทจีดัทําขนึโดยใช้อตัราค่าธรรมเนียมผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ดงัที
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กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ทงัผูจ้ดัการกองทรสัต์และทปีรกึษาทางการเงนิเหน็วา่การ

คดิอตัราคา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเป็นอตัราทเีหมาะสม ไม่ทําใหก้องทรสัตเ์สยีประโยชน์ 

และหลงัจากหกัคา่ใชจ่้ายนีแลว้ กองทรสัต์กย็งัมกีาํไรจากการดาํเนินงานในระดบัทเีหมาะสม  

ในการพจิารณาความสมเหตุสมผลของอตัราค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ภีริชัแมนเนจเม้นท์จะ

เรียกเก็บจากกองทรัสต์ ทีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรสัต์ได้ทําการเปรียบเทียบกับอตัรา

ค่าตอบแทนผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (Property Management Fee) ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์อนื 

ทงันี ทีปรกึษาทางการเงนิและผู้จดัการกองทรสัต์ได้ทําการพจิารณาข้อมูลและสดัส่วนอตัราค่าตอบแทน

ผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ เพือให้สามารถนํามาเปรียบเทียบกับอัตรา

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีภริชัแมนเนจเม้นท์จะเรยีกเก็บจากกองทรสัต์ใหไ้ดใ้กลเ้คยีงกนัมาก

ยงิขนึ โดยมรีายละเอยีดดงันี 

(1) พิจารณาข้อมูลของกองทุนรวมอสงัหาร ิมทรพัย์ทีลงทุนในสทิธิการเช่า (Leasehold) ในอาคาร

สาํนักงานทมีีมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดมากกว่า ,  ล้านบาท ซงึมกีารจดัทําและส่งงบ

การเงนิของกองทุนทไีดร้บัการตรวจสอบแลว้ทงั 2 รอบปีบญัชลี่าสุด (ปี 2558 - ปี 2559) โดยงบ

การเงินของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ทีจะใช้เปรยีบเทียบนันจะต้องมีการเปิดเผยจํานวนเงนิ

ค่าธรรมเนียมผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ในงบกําไรขาดทุนของกองทุนทีชดัเจน และขอบเขตการ

ให้บรกิารหลกัของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ทไีด้รบัการคดัเลอืก

จะตอ้งมคีวามคลา้ยคลงึกบัขอบเขตการใหบ้รกิารหลกัของภริชัแมนเนจเมน้ท์แกก่องทรสัต์ กล่าวคอื

ขอบเขตการใหบ้รกิารต้องรวมถงึการทําหน้าทจีดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทกีองทุนเขา้ลงทุน 

การจัดหาผู้ เช่าเพือเช่าพืนทีในอสังหาริมทร ัพย์ของกองทรัสต์  การดูแลและซ่ อมบํารุง

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ใหอ้ยูใ่นสภาพทดี ีและพรอ้มทจีะใชจ้ดัหาผลประโยชน์ไดต้ลอดเวลา 

ดว้ยเกณฑ์การพจิารณาดงักล่าว ทปีรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้พจิารณา กองทุน

รวมอสงัหารมิทรพัย์เพือนํามาเปรยีบเทียบ จํานวน  กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมสทิธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย์ ซี.พ.ีทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไพร์ม 

ออฟฟิศ (POPF) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ซีพีเอ็นคอมเมอร์เชียล โกรท 

(CPNCG)   

(2) คาํนวณอตัราอตัราส่วนของคา่ตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์่อรายไดร้วม (Ratio of Property 

Management Fee to Total Revenue) ของทงั 3 กองทุน โดยอา้งองิจากงบการเงนิ 2 รอบปีบญัชี

ลา่สดุของกองทุนทงั 3 กองทุนทไีดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ ทงันี ทปีรกึษาทางการเงนิ

และผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องมกีารคาํนวณอตัราส่วนดงักล่าวของทงั 3 กองทุนทคีดัเลอืกมา เพอืให้

สามารถเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ภีริชัแมนเนจเม้นท์ จะเรยีก

เกบ็จากกองทรสัต์ใหไ้ดใ้กลเ้คยีงกนัยงิขนึ 
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ทงันี ขอ้มูลเกยีวกบัอตัราส่วนของคา่ตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์่อรายไดร้วม ทงั 3 กองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยท์ไีดร้บัการคดัเลอืก สามารถสรปุออกมาไดใ้นรปูของค่าทางสถติทิสีาํคญั ดงัต่อไปนี 

อตัราส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยต่์อรายได้รวม 

จาํนวนกองทุนทเีป็นตวัอยา่ง 3 

คา่เฉลยี (Mean)1 7.24% 

คา่มธัยฐาน (Median)1 7.50% 

คา่ตาํสดุ (Min)1 5.76% 

คา่สงูสดุ (Max)1 8.50% 

กองทรสัต ์BOFFICE2 6.78% 

หมายเหต ุ:   คํานวณจากงบการเงนิ 2 รอบปีบญัชล่ีาสุด (ปี 2558-2559) ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์จํานวน 3 กองทุนทไีดร้บั

การคดัเลอืกตามเกณฑ์ทีกําหนดโดยทีปรกึษาทางการเงนิและผู้จดัการกองทรสัต์ โดยกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์

ทงัหมดได้จดทะเบยีนซอืขายในตลาดหลกัทรพัย์ในปัจจุบนั โดยตวัเลขค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์และ

รายไดร้วมทนํีามาคาํนวณนนั มาจากงบการเงนิ 2 รอบปีบญัชล่ีาสุดทไีดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี

2  คํานวณจากรายงานประเมนิผูป้ระเมนิทรพัย์สนิอสิระ โดยตวัเลขค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์และรายไดร้วม

ทนํีามาคํานวณนัน จะคํานวณจากค่าธรรมเนียมผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์และรายไดร้วมตลอดอายุสทิธกิารเช่าของ

อสงัหารมิทรพัยเ์ฉลยีจากรายงานประเมนิผูป้ระเมนิทรพัยส์นิอสิระทงั  ราย 

ทงันี หากนําประมาณการคา่ธรรมเนียมในการจดัการทรพัยส์นิทภีริชัแมนเนจเมน้ท์จะเรยีกเกบ็จากกองทรสัต์

คาํนวณเทยีบกบัสดัส่วนรายไดป้ระมาณการตลอดอายขุองสทิธกิารเช่าเฉลยีจากรายงานประเมนิผูป้ระเมนิ

ทรพัยส์นิอสิระทงั  ราย โดยไม่รวมรายไดจ้ากเงนิลงทุนอนืของกองทรสัต์ อตัราคา่ธรรมเนียมรวมตลอดอายุ

ของสิทธิการเช่า จะมีอ ัตราเฉลียทีร้อยละ .  ของรายได้รวมของอสังหาริมทรัพย์ จะเห็นว่าอัตรา

คา่ธรรมเนียมดงักล่าวอยูใ่นเกณฑ์ตาํกว่าคา่เฉลยี (Mean) และคา่มธัยฐาน (Median) แต่ยงัคงอยู่ในช่วงของ

อัตราส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อรายได้รวมของอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยต์วัอยา่งทงั  กองใน 2 รอบปีบญัชลีา่สดุ ซงึอยูร่ะหวา่ง รอ้ยละ .  – รอ้ยละ .  

4.8  งบกาํไรขาดทนุตามสถานการณ์สมมติ 

ขอ้มูลทรีะบุในหวัขอ้นีทไีม่ใช่ขอ้เท็จจรงิในอดตี อาจเป็นขอ้มูลในลกัษณะทเีป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ใน

อนาคต (Forward-looking Statement) โดยข้อมูลดงักล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการทีระบุอยู่ใน

เอกสารแนบ  และอยู่ภายใต้ความเสยีงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึงอาจทําให้ผลทีเกิดขนึจริง

แตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัจากทปีระมาณการไว ้ทงันีขอ้มูลในส่วนนีไม่ควรถูกพจิารณาว่าเป็นคาํรบัรอง คํา

รบัประกนั หรอืการคาดการณ์ภายใตส้มมติฐานทถีูกตอ้งของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ที

ปรกึษาทางการเงนิ และไม่ควรถูกพจิารณาว่าประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรอืน่าจะบรรลุผล เนืองจาก

ขอ้มลูดงักลา่วจดัทาํบนสมมตฐิานในช่วงเวลาทจีดัทาํรายงานขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตเิทา่นัน 
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รายได้และเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีแท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้และเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ทีปรากฎในประมาณการของกองทรสัต์ นอกจากนีประมาณการกําไรและเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์จะไม่ไดร้บัการปรบัปรุงสาํหรบัเหตุการณ์ใด ๆ ทเีกดิขนึภายหลงัวนัทขีองเอกสาร

ฉบบันี  

ขอ้มูลในส่วนนีอยู่บนสมมติฐานหลายประการ ซงึแม้จะมีการระบุตัวเลข ซึงผู้จดัการกองทรสัต์ ผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัย์ และทีปรกึษาทางการเงนิพจิารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วนัทีจดัทํารายงานขอ้มูลทาง

การเงนิตามสถานการณ์สมมต ิแต่สมมตฐิานและการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสยีง

ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันทีสําคัญจํานวนมาก ซึงผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ และทีปรกึษาทางการเงนิไม่สามารถควบคุมได ้อกีทงัยงัตงัอยู่บนสมมติฐานเกยีวกบัการ

ตดัสนิใจทางธุรกจิในอนาคตทอีาจเปลยีนแปลงได ้ดงันันผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และที

ปรึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรบัรองได้ว่าประมาณการดังกล่าวจะเกิดขนึจริง ข้อมูลทางการเงินที

คาดการณ์ในเอกสารฉบบันีอาจมคีวามแตกต่างจากผลทเีกดิขนึอยา่งมนียัสาํคญั ผูล้งทุนควรระมดัระวงัในการ

ใชข้อ้มูลประมาณการในสว่นนี 
 

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสาํหรบังวด  เดือน1 

 ช่วงเวลาประมาณการ วนัที  มกราคม พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.   

 (ลา้นบาท) 

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 539.91  

รายไดอ้นื 59.37  

รายไดด้อกเบยี 0.43  

รวมรายได้ 599.71  
  

คา่ใชจ้่ายทเีกยีวกบัการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ (104.95)  

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ (27.41)  

คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใชจ่้ายในการบรหิารกองทรสัต์ (26.21)  

คา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ (53.61) 

คา่ใชจ้่ายอนื ๆ (3.94)  

ตน้ทนุทางการเงนิ (86.62) 

รวมค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์ (302.75)  
  

ประมาณการกาํไรสทุธิทีสามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 296.96 
  

หกัออก  รายไดจ้ากคา่เช่าและบรกิารทมีไิดร้บัชาํระเงนิสดจรงิ (0.14) 

หกัออก  ประมาณการสาํรองเงนิสดเพอืรายจา่ยฝ่ายทุน (11.99) 

บวกกลบั  สว่นต่างระหวา่งตน้ทุนทางการเงนิทคีาํนวณดว้ยอตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิกบัตน้ทุน 35.02 
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ทางการเงนิทจ่ีายจรงิ  

ประมาณการเงินสดสุทธิทีสามารถนํามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 319.86 

บวกกลบั คา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดัจาํหน่าย 53.61  

ประมาณการเงินสดสุทธิทีสามารถนํามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 373.47  

ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ  366.00 

หมายเหต ุ:  1 งบกําไรขาดทนุตามสถานการณ์สมมต ิอา้งองิจากรายงานและขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตสิําหรบังวด  เดือน 

ชว่งเวลาประมาณการ วนัท ี  มกราคม พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.  ซงึจดัทาํโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์และสอบทาน

โดย บรษิทั สํานกังาน อวีาย จํากดั 

   ประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทนุคํานวณจากอตัราการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของเงนิสด

สทุธทิสีามารถนํามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดท้าํการประมาณการอตัราเงนิจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยมสีมมตฐิานในการระดมทุน กรณี

ลงทุนในทรพัยส์นิมลูคา่ , .  ลา้นบาท และ ขนาดกองทรสัต์ , .  ลา้นบาท ดงันี ( ) เงนิทุนจากการเสนอ

ขายหน่วยทรสัต ์จาํนวน , .  ลา้นบาท ( ) เงนิกูย้มืระยะยาว จาํนวน , .  ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

ประมาณการเงินสดสุทธิทีสามารถนํามาจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย 

 (ลา้นบาท) 

ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ  

-  ประโยชน์ตอบแทน 312.39 

-  เงนิลดทุน 53.61 

ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ 366.00 
  

จาํนวนหน่วยทรสัต ์(หน่วย)  515,310,000 
  

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย  

-  ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท) 0.606 

-  เงนิลดทุนต่อหน่วย )บาท(  0.104  

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (บาท) 0.710  
  

ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย    

-  อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตอ่หน่วย (รอ้ยละ) 6.06 

-  อตัราการจ่ายเงนิลดทุนต่อหน่วย (รอ้ยละ) 1.04 

ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (ร้อยละ) 7.10 

หมายเหต ุ:      จํานวนหน่วยทรสัต์เป็นตวัเลขอ้างองิ โดยคาํนวณมาจากหน่วยทรสัตจ์ํานวนไม่เกนิ .  ลา้นหน่วย จํานวน

หน่วยทรสัต์ทกีองทรสัตจ์ะลงทนุสดุทา้ย อาจน้อยกว่า หรอืเท่ากบัทปีระมาณการนไีวไ้ด ้

  2 ประมาณการอตัราเงนิจ่ายให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วย คํานวณจากราคาเสนอขายทรีาคา  บาท ซึงเป็นเพียงการ

แสดงประมาณการสําหรบัปีตงัแต่วนัท ี  มกราคม พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.  และไม่อาจรบัรองผลได้ว่าจะ

เป็นไปตามอตัราดงักล่าวหรอืไม่ 
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ประมาณการเงนิจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยและประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัตต์่อ

หน่วย ในกรณทีมีผีลขาดทนุจากการประเมนิค่าสทิธกิารเชา่ทตีดัจาํหน่ายแบบเสน้ตรง 

ในกรณีทีกองทรสัต์มีสภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าสทิธกิารเช่าทีกองทรสัต์ลงทุนหรอืมีไวล้ดลงจากการ

ประเมนิคา่หรอืสอบทานจากการประเมนิคา่ทรพัยส์นิ ผู้จดัการกองทรสัต์จะใชดุ้ลพนิิจในการจ่ายสภาพคล่อง

ส่วนเกนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยวธิกีารลดทุนตามประกาศสาํนักคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ทงันี เพอืใหผู้ล้งทุนเหน็ถงึผลกระทบทอีาจเกดิขนึ และสามารถทําความเขา้ใจเกยีวกบั

วธิกีารแสดงผลการดาํเนินงานเป็นการทวัไปของกองทรสัตไ์ดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจงา่ยขนึ ตารางดา้นล่างจงึ

แสดงใหเ้ห็นถึงตัวอย่างประมาณการเงนิสดสุทธทิสีามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนต่อ

หน่วย ในกรณีทกีองทรสัต์รบัรูผ้ลขาดทุนจากการประเมนิค่าทรพัยส์นิ ณ วนัสนิรอบระยะเวลาบญัช ีโดยใช้

สมมตฐิานใหผ้ลขาดทุนจากการประเมินค่าทรพัยส์นิเท่ากบัยอดคงคา้งของสญัญาสทิธกิารเช่าทตีดัจําหน่าย

แบบเส้นตรงตามอายุสญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าสทิธิการเช่า ณ วนัสนิรอบบัญชี จะขนึอยู่กบัราคา

ประเมินทีจดัทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิอสิระซงึมีปัจจยัทีเกยีวขอ้งหลายประการ เช่น อตัราการเช่า 

อตัราการเตบิโตของคา่เช่า และอตัราสว่นลด เป็นตน้ ซงึอาจสง่ผลใหม้ลูคา่สทิธกิารเช่าทคีาํนวณไดเ้พมิสงูขนึ 

เท่าเดมิ หรอืลดลง 

ในกรณีทีมกีารรบัรู้ผลขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการด้อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้นตรง  

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย  

-  ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท) 0.232  

-  เงนิลดทุนต่อหน่วยจากคา่ใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจาํหน่าย  )บาท(  0.104  

  เงนิลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมนิคา่ทรพัยส์นิจากการดอ้ยคา่ของสทิธกิารเช่า

แบบเสน้ตรง )บาท(  
0.374 

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (บาท) 0.710  
  

ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แกผู่ถื้อหน่วยทรสัตต่์อหน่วย   

-  อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (รอ้ยละ) 2.32 

-  อตัราการจ่ายเงนิลดทุนต่อหน่วยจากคา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดั

จาํหน่าย (รอ้ยละ) 
1.04 

-  อตัราการจ่ายเงนิลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมนิคา่ทรพัยส์นิจากการดอ้ยคา่

ของสทิธกิารเช่าแบบเสน้ตรง (รอ้ยละ) 
3.74 

ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แกผู่ถื้อหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (ร้อยละ) 7.10 

หมายเหต:ุ  1  ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วย คํานวณจากราคาเสนอขายทรีาคา  บาท ซงึเป็นเพียงการ

แสดงประมาณการสําหรบัปีตงัแต่วนัท ี  มกราคม พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.  และไม่อาจรบัรองผลได้ว่าจะ

เป็นไปตามอตัราดงักล่าว 
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รายงานและข้อมูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมติสําหรบังวด  เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ วนัที  

มกราคม พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.  ไดถู้กจดัเตรยีมขนึโดยอา้งองิสมมตฐิานทสีาํคญัตามเอกสาร

แนบ  ทผีู้จดัการกองทรสัต์ ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์และทปีรกึษาทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมมติฐาน

ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและสมเหตุสมผล ณ วนัทีไดจ้ดัทาํรายงานตามสถานการณ์สมมต ิโดยขอ้สมมตฐิาน

สาํคญัสามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี 

รายไดค้า่เช่าและคา่บรกิาร 

การคาํนวณรายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารสาํหรบัช่วงเวลาประมาณ อา้งองิจากอตัราการเช่าพนืทตีามสญัญาเช่า

และบรกิารทมีอียู่ ณ วนัท ี  มถิุนายน พ.ศ.  และสมมตฐิานแผนการปล่อยเช่าพนืทตีามประมาณการ

ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึประมาณการอตัราการเช่าพนืทสีาํหรบัช่วงเวลาประมาณการอา้งองิจากขอ้มูลใน

อดตี และขอ้มลูจากผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

ประเภทของพินทีเช่า อตัราการเช่าพืนที 

(รอ้ยละ) 

พนืทอีาคารสาํนกังาน 97.00 

พนืทรีา้นคา้ 100.00 

อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารใหม่ทีจะเรยีกเก็บสําหรบัสญัญาเช่าและบรกิารรายใหม่และ/หรอืสญัญาเช่าและ

บรกิารทมีกีารต่ออายสุญัญาจะพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ อาทเิช่น อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารตามสญัญาเดมิ 

ขอ้กําหนดอตัราการปรบัค่าเช่าและค่าบรกิารในกรณีทมีีการต่ออายุของสญัญาเช่าและบริการ (ถ้าม)ี โดย

เทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด และอตัราการเพมิของค่าเช่าและบรกิารโดยเฉลยีเท่ากบัอตัรารอ้ยละ .  ต่อปี 

หรอืทกีาํหนดไวใ้นสญัญา 

รายไดอ้นื 

รายไดอ้นื ประกอบดว้ย รายไดค้า่ทจีอดรถ คา่แอรล์ว่งเวลา คา่สาธารณูปโภคทเีรยีกเกบ็จากผูเ้ช่า รายไดจ้าก

การบรกิาร รายไดจ้ากการส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณา (ส่วนแบ่งกําไรจากรายไดข้องสอืจอภาพแอลซดี)ี 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารพนืทงีานระบบโทรคมนาคม และรายไดอ้นื เช่น รายได้คา่ปรบั ค่าบําบดั

นําเสยี และค่าทําบตัรผ่านเขา้ออกอาคาร เป็นต้น ซึงประมาณการ โดยอา้งองิจากรายไดต้ามสญัญา หรอื

สดัส่วนของรายไดอ้นืแต่ละรายการต่อรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารจากขอ้มูลทางการเงนิในปีประมาณการ ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 0.01 ถงึรอ้ยละ 3.5 ต่อปี ของรายไดค้า่เช่าและคา่บรกิาร 

คา่ใชจ้่ายเกยีวกบัการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์

คา่ใชจ้่ายเกยีวกบัการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ประกอบดว้ย  

ประเภทของค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 
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สาํหรบัปีประมาณการ 

คา่บรกิารพนืทส่ีวนกลาง ปรบัเพมิในอตัราเฉลยีรอ้ยละ 5 ทกุ 3 ปี 

คา่ภาษโีรงเรอืน อตัรารอ้ยละ 12.5 ต่อปี ของรายได้คา่เช่า 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าทาํความสะอาด ค่ารกัษาความปลอดภยั ค่า

ประกนัภยั และค่าธรรมเนียมอนื ๆ 

ปรับเพิมในอัตราเฉลียร้อยละ 3 จากปีประมาณการ

กอ่นหน้า 

คา่ซ่อมแซมและบํารุงรกัษา ปรบัเพิมในอตัราเฉลยีร้อยละ 6.2 จากปีประมาณการ

กอ่นหน้า 

คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บัค่าตอบแทนในการทําหน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นอตัราตามทรีะบุไว้

ในรา่งสญัญา ทงันี อตัราดงักล่าวจะไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต์  

คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานกองทรสัต์ 

คา่ใชจ้่ายหลกัในการดาํเนินงานกองทรสัต ์ประกอบดว้ย คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ คา่ธรรมเนียมทรสัตี

และผู้เก็บรกัษาทรพัย์ส ิน ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน โดยมีสมมติฐานค่าใช้จ่ายรายปีทีสําคญัในการ

ดาํเนินงานของกองทรสัต ์ดงันี 

ประเภทของค่าใช้จ่าย สมมติฐานสาํหรบัปีประมาณการ 

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไม่เกนิรอ้ยละ .  ต่อปี ของมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต์ 

(NAV) ณ วนัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิครงัแรก 

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษา

ทรพัยส์นิ 

ไม่เกนิรอ้ยละ .  ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต ์

(NAV) ณ วนัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิครงัแรก 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.043 ต่อปีสาํหรบัมลูคา่ทุนจดทะเบยีน ,  

ลา้นบาทแรก และอตัราไม่เกนิรอ้ยละ .  ต่อปีสาํหรบัมลูคา่

ทุนจดทะเบยีนทเีกนิกวา่ ,  ลา้นบาทแรก แต่ไม่เกนิ ,  

ลา้นบาท 

นอกจากนี ยงัมคีา่ใชจ่้ายอนื ๆ อาทเิชน่ คา่ธรรมเนียมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คา่ธรรมเนียมในการ

ทาํบญัชแีละผูส้อบบญัช ีคา่ธรรมเนียมในการประเมนิราคาทรพัยส์นิ และคา่ใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งอนื ๆ เป็นตน้ 

ตน้ทุนทางการเงนิ 

กองทรสัต์มแีผนการกูย้มืเงนิเพอืการลงทุนในทรพัยส์นิทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครงัแรก โดยมสีมมตฐิานเป็น

จาํนวนเงนิไม่เกนิ ,720 ลา้นบาท และไม่มกีารจ่ายคนืเงนิตน้ในช่วงเวลาประมาณการวนัท ี  มกราคม พ.ศ. 

2561 ถงึวนัท ี  ธนัวาคม พ.ศ.  ทงันี สมมตฐิานทใีชใ้นการประมาณการในส่วนของเงนิกูด้งักล่าวได้

อา้งองิตามขอ้เสนอเบอืงต้นทกีองทรสัต์ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึง ซงึมรีะยะเวลาการกูย้มืไม่เกนิ  ปี 

อตัราดอกเบยีอา้งองิตามตามอตัราดอกเบยี MLR (Minimum Loan Rate)  
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สมมตฐิานอนืๆ ทสีาํคญั 

มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ม่มกีารเปลยีนแปลงตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ 

อยา่งไรก็ตามผูล้งทุนควรพจิารณาสมมตฐิาน รวมทงัรายงานประมาณการตามสถานการณ์สมมตทิีแสดงใน

เอกสารแนบ  “รายงานและขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตสิาํหรบังวด  เดอืน ช่วงเวลาประมาณ

การ วนัท ี  มกราคม พ.ศ.  – 31 ธนัวาคม พ.ศ. ” โดยใชว้จิารญาณของตนเองอยา่งถถี้วนเกยีวกบั

ผลการดาํเนินงานในอนาคตของกองทรสัต์ 

4.9  การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

การวิเคราะห์ความผนัผวน (Sensitivity Analysis)ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต ์

(Projected Distribution Yield) ประจาํงวด วนัที  มกราคม พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.  ของ

กองทรสัตใ์นกรณีฐาน (Base Case) 

ราคาหน่วยทรสัตที์

เสนอขาย 

(Offering Price) 

จาํนวนหน่วยทรสัต์

ทีจะเสนอขาย 

จาํนวนเงินทีได้จาก

การเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ 

ประมาณการเงินที

จา่ยแก่ผูถ้ือ

หน่วยทรสัต์ 

ประมาณการอตัรา

การจา่ยประโยชน์

ตอบแทนและเงินลด

ทนุแก่ผูถ้ือ

หน่วยทรสัต์ 

(บาท) (ลา้นหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (%) 

(1) (2) (3) = (1) x (2) (4) (5) = (4) / (3) 

10.00 515.31 5,153.10 366.00 7.10 

ผูล้งทุนควรระมดัระวงัว่าเหตุการณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างชดัเจนและตวัเลขทปีระมาณการไว้

ในงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติอาจแตกต่างจากทีจะเกิดขึนจริง และเพือให้ผู้ลงทุนสามารถ

ประเมินผลกระทบต่อประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ประจํางวด ตงัแต่ วนัท ี  มกราคม 

พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.  ของกองทรสัต์ จากการเปลยีนแปลงของสมมตฐิานทสีาํคญัทเีกยีวขอ้ง

กบัการดําเนินงานของอสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัต์ลงทุน ทปีรกึษาทางการเงนิไดท้ําการวเิคราะห์ความผนั

ผวน (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงนิสดสทุธทิสีามารถนํามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงนิ

ลดทุนต่อหน่วยในช่วงเวลาทีประมาณการ ซึงอตัราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์คาํนวณมาจากการจ่าย

ผลตอบแทนในอตัรารอ้ยละ  ของเงนิสดสุทธทิสีามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน โดย

พจิารณาปัจจยัหลกัทสีง่ผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อประมาณการรายไดส้ทุธทิสีามารถนํามาจ่ายประโยชน์

ตอบแทนของกองทรสัต์ ไดแ้ก่ อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเฉลยีของพนืทสีาํนักงานของผูเ้ช่า และอตัราการเช่า

พนืทสีาํนกังานของผูเ้ชา่ 

การวเิคราะห์ความผนัผวนนันมีวตัถุประสงค์เพอืแสดงการคํานวณถึงผลกระทบของผลประกอบการของ
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กองทรสัต์ทอีาจเกดิขนึจากสมมติฐานสาํคญัทแีปรเปลยีนไปจากกรณีฐานเท่านัน ความแตกต่างระหว่างผล

ประกอบการทเีกดิขนึจรงิ และผลประกอบการทีแสดงในประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสมมติฐานอาจ

แตกต่างไปจากช่วงการเปลยีนแปลงทกีาํหนดไวใ้นรายการวเิคราะหค์วามผนัผวนนีได ้

อตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลียของพืนทีสาํนักงานของผู้เช่า 

ตามขอ้มูลทางการเงนิสมมตฐิานสาํหรบังวด วนัท ี  มกราคม พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.  กาํหนด

กรณีฐาน (Base Case) ของอตัราค่าเช่าสําหรบัโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ โดยสมมติฐาน

พจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ อาทเิช่น อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารตามสญัญาเดมิ ขอ้กาํหนดอตัราการปรบัคา่เช่า

และคา่บรกิารในกรณีทมีกีารต่ออายุของสญัญาเชา่และบรกิาร (ถา้ม)ี ซงึเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด เนืองจาก

เป็นขอ้มลูทอีา้งองิจากราคาทผีูป้ระเมนิอสิระใชใ้นการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ ทงันี การวเิคราะหค์วามผนัผวน

สาํหรบัอตัราคา่เช่าเฉลยีสงูสดุทเีป็นไปได ้(Best Case) และสาํหรบัอตัราคา่เช่าเฉลยีตาํสดุทเีป็นไปได ้(Worst 

Case) เป็นดงันี 

- Best Case: อตัราค่าเช่าเฉลยีในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ในสว่นสาํนกังานสงูกว่ากรณีฐาน  บาทต่อตาราง

เมตรต่อเดอืน 

- Worst Case: อตัราค่าเช่าเฉลยีในการหาผู้เช่ารายใหม่ในส่วนสํานักงานตํากว่ากรณีฐาน  บาทต่อ

ตารางเมตรต่อเดอืน 

จากการผนัผวนของอตัราคา่เช่าเฉลยี สามารถสรปุไดด้งันี 

กรณี 

อตัราเงินจา่ยผู้ถอื

หน่วย 

(ร้อยละ) 

อตัราการจา่ยเงินลด

ทนุต่อหน่วยจาก

ค่าใช้จา่ยตดัจาํหน่าย

(ร้อยละ) 

อตัราการจ่ายเงินลด

ทนุต่อหน่วยจาก

ขาดทุนจากการ

ประเมินคา่ทรพัยสิ์น

จากการด้อยค่าของ

สิทธิการเช่าแบบ

เส้นตรง 

(ร้อยละ) 

อตัราการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทน

ต่อปี (ร้อยละ) 

Best Case 7.22 

1.04 3.74 

2.44 

Base Case 7.10 2.32 

Worst Case 6.99 2.21 

หมายเหต ุ: ตวัเลขทปีรากฏในตารางขา้งต้นเป็นตวัเลขจากการประมาณโดยใชท้ศนิยมสองตําแหน่ง 

อตัราการเช่าพืนทีสาํนักงานของผู้เช่า 

ตามขอ้มูลทางการเงนิสมมตฐิานสาํหรบังวด วนัท ี  มกราคม พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.  กาํหนด

กรณีฐาน (Base Case) ของอัตราการเช่าพืนทีสํานักงานของผู้เช่าสําหรบัโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 
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เอม็ควอเทยีร์ อยู่ทรีอ้ยละ  อา้งองิจากอตัราการเช่าในปัจจุบนั โดยเป็นโครงการทมีีศกัยภาพสงู ตงัอยู่ใจ

กลางของกรุงเทพมหานครจงึทาํใหด้งึดดูผูเ้ช่าไดด้ ีทงันี การวเิคราะหค์วามผนัผวนสาํหรบัอตัราการเช่าพนืที

สาํนักงานสงูสุดทเีป็นไปได ้(Best Case) และสําหรบัอตัราการเช่าพนืทสีาํนักงานตําสุดทเีป็นไปได ้(Worst 

Case) เป็นดงันี 

- Best Case: อตัราการเช่าพนืทสีาํนักงานสงูกวา่กรณฐีานรอ้ยละ .  

- Worst Case: อตัราการเชา่พนืทสีาํนกังานตาํกวา่กรณฐีานรอ้ยละ .  

จากการผนัผวนของอตัราการเช่าพนืทสีาํนักงาน สามารถสรุปไดด้งันี 

กรณี 

อตัราเงินจา่ยผู้ถือ

หน่วยต่อปี  

(ร้อยละ) 

อตัราการจ่ายเงินลด

ทนุต่อหน่วยจาก

ค่าใช้จา่ยตดัจาํหน่าย

(ร้อยละ) 

อตัราการจ่ายเงินลด

ทนุต่อหน่วยจาก

ขาดทุนจากการ

ประเมินคา่ทรพัยสิ์น

จากการด้อยค่าของ

สิทธิการเช่าแบบ

เส้นตรง 

(ร้อยละ) 

อตัราการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทน

ต่อปี (ร้อยละ) 

Best Case 7.30 

1.04 3.74 

2.52 

Base Case 7.10 2.32 

Worst Case 6.90 2.12 

หมายเหต:ุ ตวัเลขทปีรากฏในตารางขา้งตน้เป็นตวัเลขจากการประมาณโดยใชท้ศนิยมสองตําแหน่ง 

 

การวิเคราะหค์วามผนัผวนของทุกปัจจยัทีได้กล่าวมา 

Best Case:  (1) อตัราคา่เชา่เฉลยีในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ในส่วนสาํนักงานสงูกวา่กรณฐีาน  บาทต่อ

ตารางเมตรต่อเดอืน 

(2) อตัราการเช่าพนืทสีาํนกังานสงูกวา่กรณีฐานรอ้ยละ .  

 Worst Case: (1) อตัราคา่เชา่เฉลยีในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ในส่วนสาํนักงานตาํกวา่กรณฐีาน  บาทต่อ

ตารางเมตรต่อเดอืน 

(2) อตัราการเช่าพนืทสีาํนกังานตาํกวา่กรณฐีานรอ้ยละ .   

ผลจากการวเิคราะหค์วามผนัผวนของประมาณการอตัราเงนิจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ตงัแต่ วนัท ี  มกราคม 

พ.ศ.  –  ธนัวาคม พ.ศ.  จากการผนัผวนของทุกปัจจยัทกีล่าวมา สามารถสรปุไดด้งันี 
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กรณี 

อตัราเงินจา่ยผู้ถือ

หน่วยต่อปี 

(ร้อยละ) 

อตัราการจ่ายเงินลด

ทนุต่อหน่วยจาก

ค่าใช้จา่ยตดัจาํหน่าย 

(ร้อยละ) 

อตัราการจ่ายเงินลด

ทนุต่อหน่วยจาก

ขาดทุนจากการ

ประเมินคา่ทรพัยสิ์น

จากการด้อยค่าของ

สิทธิการเช่าแบบ

เส้นตรง 

(ร้อยละ) 

อตัราการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทน

ต่อปี (ร้อยละ) 

Best Case 7.43 

1.04 3.74 

2.65 

Base Case 7.10 2.32 

Worst Case 6.79 2.01 

หมายเหต ุตวัเลขทปีรากฏในตารางขา้งต้นเป็นตวัเลขจากการประมาณโดยใช้ทศนิยมสองตําแหน่ง 

4.10 การรบัประกนัรายได้ 

กองทรสัตไ์ม่มกีารรบัประกนัรายไดข้องกองทรสัต ์
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5. รายการระหว่างกนั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทแีละความรบัผดิชอบหลกัในการดูแลจดัการกองทรสัต์ ซงึรวมถงึการลงทุนในทรพัยส์นิทจีะ

เขา้ลงทุนในครงัแรก และดูแลผลประโยชน์ของกองทรสัต์ ทงันี แม้ว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึจดัว่าเป็นบุคคลทีอาจมี

ความขดัแยง้กบักองทรสัต์ ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ ีสช. /  

เรอืงหลกัเกณฑ ์เงอืนไข และวธิกีารในการใหค้วามเหน็ชอบผู้จดัการกองทรสัต์และมาตรฐานปฏบิตังิาน จะมนีโยบาย

หลกีเลยีงการทํารายการเกยีวโยงกนัทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ แต่กอ็าจจะมกีารทํารายการทเีกยีว

โยงกนักบับุคคลทอีาจก่อใหเ้กดิการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต ตาม

ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ได ้อย่างไรก็ด ีในกรณีทีมีการทําธุรกรรมทอีาจกอ่ให้เกดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาเหตุผลและความจําเป็นในการเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าว รวมทงั

ปฏบิตัหิน้าทใีหเ้ป็นไปตามนโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต์ สญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ แบบ

แสดงรายการขอ้มลู หนงัสอืชชีวน และกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต ์

ในการลงทุนของกองทรสัต์ในทรพัยส์นิทจีะเขา้ลงทุนครงัแรก และภายหลงัการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทจีะเขา้ลงทุนครงั

แรก ผูจ้ดัการกองทรสัต์คาดว่าจะมรีายการระหวา่งกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ ซงึไดแ้ก่ ภิรชับุร ีเพนตา้  และภริชัแมนเนจเม้นท์ และ รายการระหว่างกนัระหวา่งกองทรสัต์กบัทรสัตี

และบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัทรสัต ีโดยรายละเอยีดของการทาํรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว สามารถสรปุได ้ดงันี 
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5.1 นิติบคุคล/บริษทัทีอาจมคีวามขดัแย้ง 

นิตบุิคคล/บรษิทัทอีาจมคีวามขดัแยง้ การประกอบธรุกจิและความสมัพนัธ ์

1. บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (“ผูจ้ดัการ

กองทรสัต”์) 

- ผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager)  

- บรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัภริชับุร ีโดยม ีภริชับุรโีฮลดงิ และครอบครวับุร ีถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ  (เจด็สบิ) และรอ้ยละ 

30 (สามสบิ) ของจํานวนหุน้ทอีอกและชําระแลว้ของบรษิทั ตามลาํดบั ทงันี ครอบครวับุร ีเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้ี

อาํนาจควบคมุของภริชับุรโีฮลดงิ 

2. บรษิทั ภริชับรุ ีจาํกดั (“ภริชับรุ”ี) - เจ้าของกรรมสิทธ์อสงัหาริมทรพัย์ทังหมดของโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ (BHIRAJ TOWER at 

EmQuartier) ทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทนุครงัแรก 

- บรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยม ีภริชับุรโีฮลดงิ และครอบครวับุร ีถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ .  (แปด

สบิสองจุดหกเก้า) และร้อยละ .  (เก้าจุดเก้าห้า) ของจํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้วของบรษิัท ตามลําดบั ทงันี 

ครอบครวับุร ีเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อีาํนาจควบคมุของภริชับรุโีฮลดงิ 

- ทงันี ภายหลงัการจดัตงักองทรสัต์ ภริชับุร ีและ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนั จะเขา้ลงทุนถอืหน่วยคดิเป็นสดัส่วนไม่ตาํกว่า

รอ้ยละ  (ยสีบิหา้) ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์อีอกและเสนอขายครงันี 

3. บรษิทั เพนตา้  จาํกดั (“เพนตา้ ”) - เจา้ของกรรมสทิธใินสงัหารมิทรพัยป์ระเภทงานระบบสาธารณูปโภค รวมถงึกรรมสทิธใินเครอืงมอื และอปุกรณ์อาํนวย

ความสะดวกต่าง ๆ ในอาคารสาํนกังานของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ 

-  บรษิัทในเครอืของภริชับุร ีโดยมีภริชับุร ีและครอบครวับุร ีถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ  (แปดสบิ) และรอ้ยละ .  (สบิ

สองจุดหา้สาม) ของจาํนวนหุน้ทอีอกและชาํระแลว้ของบรษิทั ตามลาํดบั 

4. บรษิทั ภริชั แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

(”ภริชัแมนเนจเมน้ท”์) 

- ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ของอาคารสาํนกังานภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์ 

- บรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัภริชับุร ีเช่นเดยีวกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยม ีภริชับุรโีฮลดงิ และครอบครวับุร ีถอืหุน้คดิเป็น

รอ้ยละ  (เจด็สบิ) และรอ้ยละ  (สามสบิ) ของจาํนวนหุน้ทอีอกและชาํระแลว้ของบรษิทั ตามลาํดบั ทงันี ครอบครวั

บุร ีเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อีาํนาจควบคุมของภริชับุรโีฮลดงิ 

5. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จาํกดั - ทรสัต ี



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

นิตบุิคคล/บรษิทัทอีาจมคีวามขดัแยง้ การประกอบธรุกจิและความสมัพนัธ ์

(“KASSET”) - เป็นบรษิัทย่อยของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (“KBANK”) โดย KBANK ถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 99.99 ของ

จาํนวนหุน้ทอีอกและชาํระแลว้ของ KASSET 

6. ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) (“KBANK”) - ผูใ้หกู้ ้

- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตีโดย KBANK ถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้วของ 

KASSET 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูรายชอืบุคคลในครอบครวับุร ีไดแ้สดงไวใ้นส่วนท ี  ขอ้ .  ผูถ้อืหุน้ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

5.2 รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผู้จดัการกองทรสัตแ์ละบคุคลทีเกียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

5.2.1. การแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต ์

นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิ 

ในดา้นราคาและเงอืนไข 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ทรัสตีซึงกระทําในนามของกองทรัสต ์

แต่งตังบริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท ์

จํากัด เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์  (REIT 

Manager)  

กรรมการและผู้บ ริห ารของผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ เป็นผู้ทมีีประสบการณ์ในการ

บริห ารจัดการการลงทุ น  และจัดห า

ผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ โดยมี

ความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินประเภท

อาคารสํานักงานเป็นอย่างด ีดงันันบรษิทั 

ภิรชั รที แมนเนจเม้นท์ จํากัด จงึมีความ

เหมาะสมเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรสัต ์

ซึงประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมพนืฐาน และค่าธรรมเนียมการ

ไดม้าและจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ดงันี 

1) อตัราคา่ธรรมเนียมพนืฐาน – คดิเป็นอตัราทคีาดวา่จะเรยีก

เก็บไม่เกินร้อยละ .  ต่อปี ของราคาทุนของทรพัย์สิน

หลกัของกองทรสัต์ และมเีพดานอตัราค่าธรรมเนียมเท่ากบั

ร้อยละ  .  ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์ส ินรวมสุทธิของ

กองทรสัต์ฯ (NAV) ณ วนัทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิ
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นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิ 

ในดา้นราคาและเงอืนไข 

หลกัครงัแรก  

2) อตัราคา่ธรรมเนียมการไดม้าซงึทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

● กรณีทรัพย์ส ินของบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ - คดิเป็นอัตราทีคาดว่าจะเรยีกเก็บไม่เกิน

รอ้ยละ 0.75 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทไีดม้าของกองทรสัต ์

● กรณีทรพัย์สนิของบุคคลอนื - คดิเป็นอตัราทีคาดว่าจะ

เรยีกเกบ็ไม่เกนิรอ้ยละ .  ของมูลค่าทรพัยส์นิทไีดม้า

ของกองทรสัต ์ 

3) อตัราค่าธรรมเนียมการจําหน่ายไปซึงทรพัย์สินหลักของ

กองทรสัต์ - คดิเป็นอตัราทคีาดวา่จะเรยีกเกบ็ไม่เกนิรอ้ยละ 

0.50 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทจีาํหน่ายไปของกองทรสัต ์ 

ทงันี โครงสรา้งของค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรสัต์นันเป็นไป

ตามธรุกจิโดยปกต ิซงึค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทงัอตัรา

พืนฐานและอัตราค่าธรรมเนียมการได้มาและจําหน่ายไปซึง

ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ เทยีบเคยีงไดก้บัค่าธรรมเนียมประเภท

เดียวกันของทรสัต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ประเภท

อาคารสํ านั กงาน อืน  จึงส ามารถพิจา รณ าได้ว่ามี ความ

สมเหตุสมผล 
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5.2.2. การเข้าลงทนุในสิทธิการเช่าพืนทีระยะยาวบางส่วน และกรรมสิทธิในสงัหาริมทรพัยที์เกียวข้องของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์

นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิ 

ในดา้นราคาและเงอืนไข 

ภริชับรุ ี กองทรสัต์เขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าพนืที

ระยะยาวบางส่วนในโครงการภิรัชทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์จากภริชับุร ีโดย

พนืทหีลกัทเีขา้ลงทนุไดแ้ก่ 

● พืนที ส่วนสํานั กงาน ให้ เช่ าของ

อาคารสํานักงานภริชัทาวเวอร ์แอท 

เอ็มควอเทียร์ (ชัน  ถึงชัน   

และชนั  บางส่วน) และพนืทีเช่า

รา้นคา้ปลกี (ชนั M) 

● พนืทีส่วนกลางส่วนสํานักงาน เช่น 

พนืทีบันไดหนีไฟ พนืทีลิฟท์ พนืที

ทางเดินส่วนสํานักงาน และพืนท ี

ลอ็บบสีว่นสาํนกังาน เป็นตน้ 

● พืนทีจอดรถส่วนสํานักงาน (ซึง

ตังอยู่ในส่วนอาคารเดอะวอเตอร์

ฟอลควอเทียร์ ชัน M ชัน  และ

ชนั M) 

● พืนทีวางงานระบบสาธารณูปโภค

ในการเข้าลงทุนในทรัพย์ส ินครังแรก 

กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าของ

พืนทีอาคารสํานักงานโครงการภิรชัทาว

เวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ซึงถือเป็นการ

ลงทุนในทรัพย์สินทีมีคุณ ภาพ และมี

ศกัยภาพทจีะสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทน

ใหแ้ก่กองทรสัต์และผู้ถอืหน่วยทรสัต์ โดย

ทรพัยส์นิหลกัเป็นอาคารสาํนักงานเกรด A 

ทมีคีวามโดดเดน่ในดา้นทําเลทตีงั โดยอยู่

ในบรเิวณทสีามารถเดนิทางเชือมโยงกบั

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพร้อมพงษ ์

และมีสภาพแวดล้อมโดยรอบทีสะท้อน

ภาพความทนัสมัยของบริษัทยุคใหม่และ

สามารถตอบสนองวถิีชวีติของคนเมอืงได้

อย่างครบวงจร ส่งผลให้โครงการมีอตัรา

การปล่อยเช่าพืนที (Occupancy Rate) 

อยูใ่นระดบัสงู   

 

มูลค่าทีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนเป็นมูลค่าของสทิธิการเช่าพืนที

ระยะยาวในทรพัย์ส ินมีมูลค่าประมาณ ,799 ล้านบาท ทังนี 

ราคาดงักล่าวเมือรวมกบัราคาซือขายสงัหารมิทรพัยโ์ครงการภิ

รชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์(ไม่รวมภาษมีูลคา่เพมิ) แลว้จะมี

มูลค่าเป็นจํานวนไม่ เกิน ,  ล้านบาท ซึงเป็นมูล ค่าที

สมเหตุสมผล เนืองจากเป็นมลูคา่ทอีา้งองิจากราคาประเมนิของผู้

ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระ โดยมูลค่าการลงทุนดงักล่าวไม่ได้

แตกต่างจากมูลค่าตามรายงานของผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สิน

อสิระอย่างมนัียสาํคญั อกีทงั ดว้ยมูลคา่การลงทุนดงักล่าว อตัรา

ผลตอบแทนทผีูล้งทุนมโีอกาสจะไดร้บัยงัอยู่ในระดบัทเีทยีบเคยีง

ได้กับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

หรือทรสัต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัยพ์ประเภทอาคาร

สาํนักงานอนื (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพมิเตมิใน สว่นท ี  ขอ้ 

2.3.4 “ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์

เกียวกบัความสมเหตุสมผลของมูลค่าในการลงทุนในทรพัย์สนิ

หลกั”) 

ดงันัน มูลค่าทีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนในสทิธกิารเช่าพนืทรีะยะ

ยาวบางสว่นในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์จากภิ

รชับุร ีจงึเป็นมลูคา่ทมีคีวามสมเหตุสมผล  
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นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิ 

ในดา้นราคาและเงอืนไข 

ส่ ว น สํ า นั ก ง าน  แ ล ะ ส่ ว น ที ใช้

ประโยชน์ร่วมกับศูนย์การค้า ด ิ

เอม็ควอเทยีร ์

เพนตา้  กองทรสัต์เข้าลงทุนและรบัโอนกรรมสทิธิ

ใน สั ง ห า ริม ท รัพ ย์ ที เกี ย ว ข้ อ งกั บ

โครงการภิร ัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอ

เทียร์ โดยสังหาริมทรัพย์สําคัญทีเข้า

ลงทุนประกอบดว้ย 

● สังหาริมทรัพย์ประเภทงานระบบ

สาธารณูปโภคทีเกียวเนืองกบัส่วน

ของสาํนกังาน 

● เครอืงมือ และอุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวกต่าง ๆ รวมทงัอุปกรณ์อนืใด

ที ใช้ เพือป ระดับต กแต่ งอาคาร

สาํนักงาน 

 

นอกเหนือจากสทิธกิารเช่าของพนืทอีาคาร

สํานักงานโครงการภิร ัชทาวเวอร์ แอท 

เอ็มควอเทียร์ กองทรสัต์มีความจําเป็นที

จะตอ้งเขา้ลงทุนในสงัหารมิทรพัยป์ระเภท

งานระบ บสาธารณู ปโภคของอาคาร

สํานักงาน รวมถึงเครอืงมือ และอุปกรณ์

อนื ๆ ทีเกยีวขอ้งกบัสํานักงาน เพอืใช้ใน

การดําเนินการในส่วนของสํานักงานและ

อาํนวยความสะดวกแกผู่เ้ชา่ 

มูลค่าทีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนเป็นมูลค่าซือสงัหารมิทรพัย์ใน

ราคาประมาณ  ล้านบาท ทงันี ราคาดงักล่าวเมือรวมกับ

มู ลค่ าขอ งสิท ธิกา รเช่ าพืนที ระย ะยาวใน โค รงการภิ รัช 

ทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ) แล้วจะมี

มูลค่าเป็นจํานวนไม่ เกิน ,  ล้านบาท ซึงเป็นมูลค่าที

สมเหตุสมผล เนืองจากเป็นมลูคา่ทอีา้งองิจากราคาประเมนิของผู้

ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระ โดยมูลค่าการลงทุนดงักล่าวไม่ได้

แตกต่างจากมูลค่าตามรายงานของผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สิน

อสิระอย่างมนัียสาํคญั อกีทงั ดว้ยมูลคา่การลงทุนดงักล่าว อตัรา

ผลตอบแทนทผีูล้งทุนมโีอกาสจะไดร้บัยงัอยู่ในระดบัทเีทยีบเคยีง

ได้กับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

หรือทรสัต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร

สาํนักงานอนื (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพมิเตมิใน สว่นท ี  ขอ้ 

2.3.4 “ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์

เกียวกบัความสมเหตุสมผลของมูลค่าในการลงทุนในทรพัย์สนิ

หลกั”) 

ดงันนั มูลคา่ทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพอืซอืสงัหารมิทรพัยท์จีําเป็น
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิ 

ในดา้นราคาและเงอืนไข 

ในการดาํเนินงานของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

จากเพนตา้  จงึเป็นมลูคา่ทมีคีวามสมเหตุสมผล 

 

5.2.3. การแต่งตงัผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์

นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิ 

ในดา้นราคาและเงอืนไข 

ภริชัแมนเนจเมน้ท ์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะว่าจ้างภิรชัแมนเนจ

เม้นท์  เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

(Property Manager) ของโครงการ 

ถงึแม้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมปีระสบการณ์

ในการบริหารจัดการการลงทุน และการ

จดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรพัย์

ประเภทอาคารสํา นักงานเป็ นอย่างด ี

อย่างไรก็ดีเนืองจากข้อจํากัดทางด้าน

จํานวนบุคลากร ผู้จ ัดการกองทรัสต์จึง

จําเป็นต้องว่าจ้าง ภริชัแมนเนจเม้นท์ ซึง

เป็นผู้ทีมีประสบการณ์ ในการบริหาร

อสงัหารมิทรพัย์อาคารสาํนักงานทพีฒันา

โดยกลุ่มภิรัช บุรีมายาวนาน และเป็น

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หก้บัโครงการภิ

รชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ มาตงัแต่

เรมิดาํเนินโครงการ จงึทําใหภ้ริชัแมนเนจ

ภิ ร ัช แม น เน จ เม้ น ท์  เรียก เก็ บ ค่ าธ รรม เนี ยม ผู้ บ ริห า ร

อสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทรสัต์ ซงึประกอบไปดว้ยค่าธรรมเนียม

พนืฐานในการจดัการทรพัยส์นิ (Base Fee) โดยมีอตัราทคีาดว่า

จ ะ เรียก เก็บ ต าม ที กํ าห น ด ใน สัญ ญ าแต่ งตั งผู้ บ ริห า ร

อสังหารมิทรพัย์ไม่เกินอัตราร้อยละ .  ของรายได้รวมของ

กองทรสัต์ และค่าธรรมเนียมผันแปรในการจัดการทรพัย์สิน 

(Performance Fee) ไม่เกนิอตัราร้อยละ .  ของกําไรจากการ

ดาํเนินงาน โดยรวมแลว้มเีพดานอตัราค่าธรรมเนียมไม่เกนิร้อย

ละ .  ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทรสัต์ (NAV) ณ 

วนัทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัครงัแรก 

ทงันี โครงสรา้งคา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยน์นัเป็นไป

ตามธุรกจิปกติ โดยสามารถเทียบเคยีงไดก้บัอตัราผลตอบแทน
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิ 

ในดา้นราคาและเงอืนไข 

เม้ น ท์  มี ค ว า ม เข้ า ใจ ใน ท รัพ ย์ สิ น 

สภ าพ แวดล้อม  แล ะก ลุ่ ม ผู้ เช่ า ข อ ง

โครงการเป็นอย่ างดี ด ังนัน  ผู้จ ัดการ

กองทรสัต์จงึพจิารณาเหน็วา่ ภริชัแมนเนจ

เม้ นท์  มีค วาม เหม าะสม ใน การเป็ น

ผู้บริหารโครงการภิร ัชทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีร ์ซงึมหีน้าทดีาํเนินการจดัหา

ผลประโยชน์และบริหารโครงการภายใต้

การกํากับดูแลและการกําหนดนโยบาย

ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ของผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์

ประเภทอาคารสาํนกังานอนื อกีทงั ยงัอยูใ่นระดบัทสีามารถสรา้ง

แรงจูงใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์สร้างรายได้และบริหาร

ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกัน ก็สามารถ

สะท้อนค่าใช้จ่ายในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ทจีะเกิดขนึ ได้

อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพมิเตมิ

ในส่วนท ี  ขอ้ .  “ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิเกยีวกบั

ความเหมาะสมของคา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย”์) 

สาํหรบัเงอืนไขระยะเวลาของสญัญา ทกีําหนดระยะเวลาการจ้าง

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นเวลา  ปี โดยเมอืครบระยะเวลา

การจา้งและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์มไิดก้ระทําผดิสญัญา จะมี

การต่ออายุสญัญาฉบบันีออกไปอกีคราวละ  ปี เป็นเงอืนไขที

เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับกองทรัสต์  เนืองจากเป็น

ระยะเวลาที เหมาะสมทีผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยจ์ะสามารถวางแผนการจดัหาประโยชน์ไดอ้ย่าง

ต่อเนือง (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพมิเตมิในส่วนท ี  ขอ้ .  

“สรุปสาระสาํคญัของสญัญาโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอ

เทยีร”์) 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

5.2.4. การเข้าทาํสญัญารบับริการ และให้บริการระหว่างกนั 

นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์ฯ อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิ 

ในดา้นราคาและเงอืนไข 

ภริชับรุ ี กองทรัสต์จะเข้าทําสญัญาบรกิารพืนที

ส่วนกลางกับภิรชับุร ีโดยกองทรัสต์จะ

เป็ นผู้ ร ับบ ริการ และภิร ัชบุ รีจ ะเป็ น 

ผู้ให้บริการ เพือจัดการพืนทีส่วนกลาง

ของโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอ

เทยีร ์เช่น บรกิารจราจร บรกิารระบบจอด

รถ บรกิารพนักงานแคชเชยีร์ (พนืทจีอด

รถ) บรกิารพนักงานรกัษาความปลอดภยั 

และบริการพนักงานรกัษาความสะอาด 

เป็นตน้  

พนืทสี่วนกลางของโครงการเป็นพนืททีีมี

การใช้ร่วมกันระหว่างส่วนศูนย์การค้า  

ด ิเอม็ควอเทยีร ์และส่วนอาคารสาํนักงาน 

ภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ ดงันัน 

เพืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บรกิารใน

ส่วนศูนย์การคา้และอาคารสํานักงาน จึง

จําเป็นต้องมีการจัดการให้มีการบริการ

พนืทีส่วนกลาง เช่น การบรกิารจราจรบน

ถนนรอบอาคาร การบริการพนักงาน

แคชเชยีร ์(พนืทจีอดรถ) การบรกิารรกัษา

ความปลอดภยั และการบรกิารรกัษาความ

สะอาด เป็นต้น โดยในปัจจุบัน สุขุมวิท 

ซิตีมอลล์ เป็นผู้ให้บริการในงานส่วน

ดงักล่าว ภริชับุรใีนฐานะผูร้บับรกิารจงึเขา้

ทําสญัญาบรกิารพนืทสีว่นกลาง และชาํระ

คา่บรกิารใหก้บั สุขุมวทิ ซิตมีอลล์ ซงึเป็น

ผูใ้หบ้รกิาร  

ทงันี ภายหลังจากกองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุน

ในทรพัย์สนิหลกัทกีองทรสัต์จะเขา้ลงทุน

กองทรสัต์ตกลงทีจะชําระค่าบรกิารใหแ้ก่ภิรชับุร ีเป็นรายเดอืน 

ในจํานวนเดยีวกนักบัคา่บรกิารทสีขุุมวทิ ซติมีอลล ์เรยีกเกบ็จาก 

ภริชับรุ ีตามสญัญาบรกิารพนืทสีว่นกลาง 

ทปีรกึษาทางการเงนิเหน็ว่าค่าบรกิารทภีริชับุร ีถูกเรยีกเกบ็จาก 

สขุมุวทิ ซติมีอลล ์มคีวามสมเหตุสมผล เนืองจากเป็นคา่ใชจ่้ายที

สะทอ้นต้นทุนในการใหบ้รกิารพนืทสี่วนกลางจรงิทเีกดิขนึ โดยภิ

รชับุรจีะแบ่งสว่นการรบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายดงักลา่วกบั สขุมุวทิ ซติี

มอลล ์ตามสดัส่วนทกีาํหนดไวใ้นสญัญา ซงึเป็นสดัส่วนทสีะทอ้น

ถงึจํานวนผู้ใช้บรกิารส่วนอาคารสํานักงาน และผู้ใช้บรกิารของ

สว่นศนูยก์ารคา้ 
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นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์ฯ อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิ 

ในดา้นราคาและเงอืนไข 

ครงัแรกแล้ว กองทรสัต์จะเข้าทําสัญญา

กบัภิรชับุร ีอกีทอดหนึง เพอืใหก้องทรสัต์

เป็นผูม้สีทิธไิดร้บับรกิารตามสญัญาบรกิาร

พนืทสีว่นกลาง และเพอืใหบ้รกิารแก่ผูเ้ช่า

อาคารสํานักงาน โดยเงอืนไขของสญัญา

บรกิารพืนทีส่วนกลางทกีองทรสัต์จะเข้า

ทํากับภิรชับุรนีันจะมีเงอืนไข และมูลค่า

ตามสญัญาทเีทยีบเท่ากนักบัสญัญาบรกิาร

พืนทีส่วนกลางทีสุขุมวิท ซิตีมอลล์ ทํา

กบัภริชับุรใีนปัจจุบนั                                                                                                                             

ภริชับรุ ี เนืองจากกองทรัสต์ไม่ได้เข้าลงทุนใน

บรเิวณชนั  (บางส่วน) ชนั  และ ชนั 

 ของอาคารสํานักงานภิรัชทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์ซงึเป็นพนืทสีาํหรบัใช้

ให้ บ ริก า ร เ ป็ น ห้ อ งป ระชุ ม แล ะจัด

นิทรรศการ ซึงหลงัจากทีกองทรสัต์เข้า

ลงทุนในทรัพย์สินครังแรกแล้ว พืนที

ดงักล่าวจะยงัถอืกรรมสทิธโิดยภริชับรุ ี 

ดังนั น  ภิ ร ัชบุ ร ีจ ะ เข้ าทํ าสัญ ญ ากับ

กองท รัสต์  โดย ให้ กองท รัสต์ เ ป็ น ผู้

ให้ บ ริ ก า ร พื น ที จ อ ด ร ถ แ ล ะ ร ะ บ บ

ในกรณีทีภิรัชบุรีมีการใช้งานพืนทีห้อง

ป ร ะชุ ม แล ะจัด นิ ท รรศ ก าร  ชั น   

(บางส่วน) ชนั  และ ชัน  จะต้องมี

การใชบ้รกิารระบบสาธารณูปโภคนํา และ

ไฟฟ้า รวมถึงบริการพืนทีจอดรถเพือ

อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการพืนที

ดงักล่าว 

ดั ง นั น  เ นื อ ง จ า ก ก ร ร ม สิ ท ธิ ใ น

สงัหารมิทรพัย์ทงัหมดประเภทงานระบบ

สาธารณูปโภคของอาคารสํานักงาน และ

ภริชับรุตีกลงจะชาํระคา่บรกิารแก่กองทรสัตเ์ป็นรายครงั ดงันี 

● คา่สาธารณูปโภคนํา และไฟฟ้าจะจ่ายตามจรงิ โดยมเิตอร์

นําและมิเตอรไ์ฟฟ้าสาํหรบัชนั  (บางส่วน) ชนั  และ 

ชนั  ไดม้กีารตดิตงัแยกจากชนัอนื 

● คา่บรกิารพนืทจีอดรถจะคํานวณจากประมาณการจาํนวนผู้

ทเีขา้รว่มประชมุในแต่ละครงั  

ทงันี ทปีรกึษาทางการเงนิเหน็ว่าคา่บรกิารดงักล่าวเป็นคา่บรกิาร

ทีมีความสมเหตุสมผล เนืองจากเป็นค่าบรกิารทีจะจ่ายอ้างองิ

ตามการใช้งานจริง และมีการอ้างอิงราคากับผู้เช่าอาคาร
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นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์ฯ อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิ 

ในดา้นราคาและเงอืนไข 

สาธารณูปโภคเป็นรายครงั ในกรณีทภีริชั

บุ รีมีก ารใช้พืนทีห้องป ระชุม และจัด

นิทรรศการ บรเิวณชนั  (บางสว่น) ชนั 

 และ ชนั  ของอาคารสาํนักงานภริชั

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ 

สทิธกิารเช่าในพนืทจีอดรถส่วนสาํนักงาน 

จะเป็นทรพัย์สนิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุนครงั

แรก ดังนัน ภิร ัชบุรีจะเข้าทําสัญญากับ

กองท รัส ต์  โดย ให้ ก อ งท รัส ต์ เป็ น ผู้

ให้ บ ริ ก า ร พื น ที จ อ ด ร ถ แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปโภคในพนืทีชนั  (บางส่วน) 

 และ  เป็นรายครัง โดยสัญญ า

ใหบ้รกิารดงักล่าว จะช่วยเพมิรายไดใ้หก้บั

กองทรสัตอ์กีชอ่งทางหนงึ 

สาํนักงานรายอนื  

 

5.2.5. การเข้าทาํสญัญาตกลงกระทาํการ 

นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์ฯ อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิ 

ดา้นราคาและเงอืนไข 

ภริชับรุ ี กองทรสัต์ จะเข้าทําสญัญาตกลงกระทํา

การทเีกยีวขอ้งกบัโครงการภริชัทาวเวอร ์

แอท เอ็มควอเทียร์ กับภิร ัชบุ รี ซึงมี

ขอ้ตกลงกระทาํการทสีาํคญัดงัต่อไปนี 

● การถือหุ้นและดํารงสดัส่วนการถือ

ข้อตกลงกระทําการต่าง ๆ โดยรวมเป็น

ข้ อต ก ล ง เพื อ ล ด ค ว าม ขัด แย้ งท า ง

ผลประโยชน์และเพมิความเชอืมนัของนัก

ล งทุ น ใน กองท ร ัส ต์  รวม ทั ง เพื อ ให้

กองทรสัต์สามารถจดัหาผลประโยชน์จาก

ทปีรกึษาทางการเงนิมีความเห็นวา่ขอ้ตกลงกระทําการดงักล่าว 

เป็นขอ้ตกลงปกตเิมอืมกีารจดัตงักองทรสัต ์
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นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์ฯ อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิ 

ดา้นราคาและเงอืนไข 

หุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัต ์

● การรักษ าสัดส่ วนการถื อค รอง

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

● ข้อตกลงเรอืงทางเข้า – ออก ด้าน

ถนนสขุมุวทิ 

● สทิธใินการใชเ้ครอืงหมายการคา้ 

● สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of 

First Refusal) 

● สทิธใินการทําคําเสนอซอื (Right to 

Offer) 

ทรัพย์สินทีจะลงทุ นครังแรกได้อย่าง

ราบรนืมากขนึ 

 

5.3 รายการระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีและบคุคลทีเกียวโยงกนักบัทรสัตี 

5.3.1 การเข้าทาํสญัญาแต่งตงัทรสัตี 

นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์ฯ อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิ 

ดา้นราคาและเงอืนไข 

KASSET กองทรสัตแ์ต่งตงั KASSET เป็นทรสัต ี KASSET มีประสบการณ์ในการทําหน้าที KASSET จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมทรสัตี และค่าธรรมเนียมผู้
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นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์ฯ อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิ 

ดา้นราคาและเงอืนไข 

เป็นทรสัตขีองกองทรสัต์ โดย KASSET มี

ส ิทธิ หน้าทีและความรบัผิดชอบในการ

จัดการกองทรัสต์  ตามข้อกําหนดและ

เงือน ไขของสัญ ญ าก่อตังทร ัสต์  และ

กฎหมายหลกัทรพัย ์

เก็บรกัษาสนิทรพัย ์โดยคดิเป็นอตัราทคีาดว่าจะเรยีกเกบ็ไม่เกนิ

ร้อยละ .  ต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิรวม และมีเพดานอตัรา

คา่ธรรมเนียมไม่เกนิรอ้ยละ 1 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมสุทธ ิ

(NAV) ของกองทรสัต์ ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัย์สนิ

หลกัครงัแรก 

โครงสรา้งของค่าธรรมเนียมทรสัตดีงักล่าว เป็นไปตามธุรกจิโดย

ปกต ิซงึเทยีบเคยีงไดก้บัคา่ธรรมเนียมประเภทเดยีวกนัขอทรสัตี

ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ประเภทอาคาร

สาํนักงานอนื 

 

5.3.2 การเข้าทาํสญัญากู้ยืมเงิน 

 

นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์ฯ อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ดา้นราคาและเงอืนไข 

KBANK กองทรสัต์อาจกู้ยืมในจํานวนรวม ,853 

ลา้นบาท ประกอบดว้ยวงเงนิกู้ระยะยาว 

จาํนวนไม่เกนิ ,750 ล้านบาท เพอืลงทุน

ในทรัพย์สินทีจะลงทุนครงัแรก วงเงินกู้

เง ือนไขในการกู้ยืมเงนิ ซึงรวมถึงอตัรา

ดอกเบีย การชําระเงินต้นและดอกเบีย 

การใหห้ลกัประกนัทเีกยีวขอ้งกบัการกูย้มื

เงนิ คา่ใชจ่้ายในการเขา้ทําธุรกรรมทเีรยีก

คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่า

ธุรกรรมการกู้ยืมเง ินของกองทรสัต์เป็นธุรกรรมทีมีล ักษณะ

เฉพาะทีให้แก่กองทรัสต์ ซึงมีข้อกําหนดและเงอืนไขภายใต้

สญัญาเงนิกู้ทีสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของกองทรสัต์ ทงันี
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นิตบุิคคล/บรษิทัที

กองทรสัต์ฯ อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ดา้นราคาและเงอืนไข 

ระยะสนัจํานวนไม่เกนิ  ลา้นบาท เพอื

ใช้เป็นเง ินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต ์

และวง เงิน  Letter of Guarantee (L/G) 

จําน วน ไม่ เกิน   ล้ าน บาท  สําหรับ

ส า ธ า ร ณู ป โภ ค  ( โป ร ด พิ จ า ร ณ า

รายละเอียดเพิมเติมใน ส่วนที -  ข้อ 

2.6 “การกูย้มืเงนิ”) 

เก็บจากกองทรสัต์ ขอ้ปฏิบตัิทางการเงนิ 

และเงอืนไขปลกีย่อยอนืๆ จะเป็นไปอย่าง

สมเหตุสมผลและไม่ทําให้กองทรัสต์เสยี

ประโยชน์ โดยมีการกําหนดเงือนไขใน

สญัญาทเีกยีวขอ้งทเีป็นเงอืนไขทางการคา้

ตามปกต ิ(Arm’s Length Basis)  

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ไดพ้จิารณาเปรยีบเทียบ

ขอ้เสนอการกูย้มืเงนิจากธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ซงึ

เป็นบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีและเป็นหนึงในทีปรึกษา

ทางการเง ินและผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จาํหน่าย กบัขอ้เสนอการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิอนื โดยใน

การเปรยีบเทยีบ คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ไดม้กีาร

พิจารณาหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น อัตราดอกเบียเงินกู้ยืม 

ระยะเวลาผ่อนชําระ การชําระเงนิต้น ขอ้ปฏบิตัทิางการเงนิ และ

เงอืนไขปลกียอ่ยอนืๆ ซงึในการพจิารณาเปรยีบเทยีบจะคาํนึงถงึ

ประโยชน์ ทงัในระยะสนัและระยะยาวของกองทรสัต์ โดยทอีตัรา

ดอกเบยีเป็นเพยีงหนึงในปัจจยัในการพจิารณาเท่านัน ซงึทรสัตี

ไม่สามารถเขา้มาแทรกแซงและมอีทิธพิลในการพจิารณาอนุมตัิ

และการกําหนดเงือนไขสัญญาเงินกู้ของผู้ให้กู้ ได้ ดังนัน 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์มีความเห็นว่าธุรกรรมที

กองทรสัต์จะกู้ยืมเงนิจากบุคคลทีเกียวโยงกนัของทรสัตีไม่ได้

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืทําใหก้องทรสัต์เสยี

ประโยชน์จากการเขา้ทําธุรกรรม เนืองจากเป็นไปตามเงอืนไข

ทางการคา้ปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็นประโยชนต่อผู้

ถอืหน่วยทรสัต ์
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5.4 นโยบายการทาํธรุกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผู้จดัการกองทรสัตห์รือบคุคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรสัต์ 

ในกรณีทีจะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ กับผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ (นอกเหนอืจากทไีดเ้ปิดเผยขา้งตน้) จะมกีารดาํเนินการตามกฎหมายหลกัทรพัยด์งันี 

1) บุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จ ัดการกองทรสัต์ ให้หมายความตามทีกําหนดในประกาศทีเกียวข้องกับ

หลกัเกณฑก์ารทาํรายการทเีกยีวโยงกนั 

2) เงอืนไขและขอ้กาํหนดทวัไปของกองทรสัต ์ในการเขา้ทําธรุกรรมกบับุคคลทเีกยีวโยงกนั ดงัต่อไปนี 

 ในการทําธุรกรรมของกองทรสัต์ กับผู้จ ัดการกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จ ัดการ

กองทรสัต์จะดาํเนินการให้เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และเป็นไปเพอื

ประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต ์ 

 ธุรกรรมทกีองทรสัต์ทํากบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์จะต้อง

เป็นธุรกรรมทีมคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาเป็นธรรม รวมทงัค่าใชจ้่ายในการเขา้ทําธุรกรรมที

เรยีกเกบ็จากกองทรสัต ์(ถา้ม)ี อยูใ่นอตัราทเีป็นธรรมและเหมาะสม 

 ผูท้มีสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษกบัการทําธุรกรรมไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มจะต้องไม่เขา้มามสีว่นร่วมใน

การตดัสนิใจเขา้ทาํธรุกรรม 

3) การอนุมัตกิารทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์ กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรสัต ์ตอ้งผา่นการดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปน ี

 ได้ร ับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรสัต์และกฎหมายที

เกยีวขอ้ง 

 ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีมูีลคา่เกนิกวา่  ลา้นบาท หรอืตงัแต่รอ้ยละ .  ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทรสัต ์แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกวา่ (หรอืมูลคา่อนืใดทกีฎหมายหลกัทรพัยก์าํหนด) ตอ้งไดร้บั

อนุมตัจิากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีมูีลคา่ตงัแต่  ลา้นบาทขนึไป หรอืเกนิรอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทรสัต์ แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกวา่ (หรอืมลูคา่อนืใดทกีฎหมายหลกัทรพัยก์าํหนด) ตอ้งไดร้บั

มตขิองทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของ

ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
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ทังนี ในกรณีทีธุรกรรมทีกองทรสัต์ ทํากับผู้จัดการกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ เป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึงทรพัย์สนิหลกั การคํานวณมูลค่าจะคาํนวณตามมูลค่าการ

ไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรพัยท์งัหมดของแต่ละโครงการททีาํใหโ้ครงการนนั ๆ พรอ้มจะหารายได ้ซงึ

รวมถงึทรพัยส์นิทเีกยีวเนืองกบัโครงการนนัด้วย  

4) เวน้แต่เป็นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์ กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ทไีดแ้สดงขอ้มูลไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชชีวน กระบวนการ

ขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมตขิองผูถ้ือหน่วยทรสัต์ต้องเป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 3) และ

ในกรณีทเีป็นการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตด์งักล่าวตอ้งมคีวามเหน็

ของทปีรกึษาทางการเงนิเพอืประกอบการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดว้ย 

ทงันี โปรดพจิารณารายละเอยีดเพมิเตมิในในสรุปสาระสาํคญัของสญัญาก่อตงัทรสัต ์ตามทปีรากฏใน ส่วนท ี  

ขอ้ .  “สรุปสาระสาํคญัของสญัญาก่อตงัทรสัต”์ และเอกสารแนบ  “ร่างสญัญาก่อตงัทรสัต์” ขอ้  นโยบาย

การทาํธรุกรรมระหวา่งกองทรสัตก์บัทรสัตหีรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัทรสัต ี

ในกรณทีจีะมกีารทําธรุกรรมระหว่างกองทรสัต ์กบัทรสัตหีรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัทรสัตใีนอนาคต การเขา้ทํา

ธรุกรรมทเีป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรสัต์กบัทรสัตนีันจะกระทํามไิด ้เวน้แต่เป็นการททีรสัตี

เรยีกคา่ตอบแทนในการทําหน้าทเีป็นทรสัต ีหรอืทรสัตแีสดงใหเ้หน็วา่ไดจ้ดัการกองทรสัต์ในลกัษณะทเีป็นธรรม

และจะมกีารดาํเนินการ ดงันี 

1) เปิดเผยผา่นตลาดหลกัทรพัยต์ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยท์เีกยีวกบัเรอืงดงักล่าว หรอืช่องทางอนืใด

ทผีูถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถเขา้ถงึขอ้มลูการจะเขา้ทาํธุรกรรมไดอ้ย่างทวัถงึ 

2) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทสีมเหตุสมผล ซงึตอ้งไม่น้อยกวา่  วนั 

3) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิกีาร และระยะเวลาในการแสดงการคดัคา้นทีชดัเจน โดยระยะเวลาดงักล่าวตอ้ง

ไม่น้อยกว่า  วนั เวน้แต่ในกรณีทีมีการขอมติผู้ถือหน่วยทรสัต์เพอืเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าว ให้ผู้ถือ

หน่วยทรสัตก์ระทาํการคดัคา้นในการขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นครงันนั 

อนึง ในกรณีทมีผีูถ้อืหน่วยทรสัตแ์สดงการคด้คา้นอย่างชดัเจนตามวธิทีมีกีารเปิดเผยตามขอ้ ) ในจาํนวนทเีกนิ

กว่าหนึงในสขีองจาํนวนหน่วยทรสัต์ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด ทรสัตจีะกระทาํหรอืยนิยอมใหม้กีารทาํธุรกรรมที

เป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต์ไมไ่ด ้

ทงันี โปรดพจิารณารายละเอยีดเพมิเตมิในในสรุปสาระสาํคญัของสญัญาก่อตงัทรสัต์ ตามทปีรากฏใน ส่วนท ี  

ขอ้ .  “สรุปสาระสาํคญัของสญัญาก่อตงัทรสัต”์ และเอกสารแนบ  “รา่งสญัญากอ่ตงัทรสัต”์  
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6. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธรุกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

ภาพรวมตลาดอาคารสาํนักงานในกรุงเทพมหานครและในเขตสุขุมวทิตอนต้น สาํหรบัอาคารสาํนักงานโครงการภริชั

ทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ ณ ไตรมาสที  ปี พ.ศ.  อา้งองิตามรายงานของบรษิัท ซบีีอาร์อ ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั (“ซบีอีารอ์”ี) ณ วนัท ี  มถิุนายน ปี พ.ศ.  มรีายละเอยีด ดงันี 

6.1 สรปุตลาดอาคารสาํนักงาน 

. .    สรปุตลาดอาคารสาํนักงานในกรงุเทพมหานคร 

ณ สนิปี พ.ศ.  อาคารสาํนักงานในกรุงเทพมหานครมพีนืทรีวม ,555,  ตารางเมตร เพมิขนึรอ้ยละ .  

จากปีก่อนหน้า โดยในปี พ.ศ.  พนืทอีาคารสาํนักงานทเีปิดใหเ้ช่าใหม่มทีงัสนิ ,  ตารางเมตร และมี

พนืทอีาคารสํานักงานอกีประมาณ ,  ตารางเมตร ทอียู่ระหว่างการก่อสรา้งและคาดว่าจะแลว้เสร็จใน

ระหว่างปี พ.ศ.  – 2562 

ในขณะทกีารเช่าพนืทสีาํนักงานเพมิขนึ ,  ตารางเมตร โดยการเช่าพนืทดีงักลา่วสว่นใหญ่มาจากการเขา้

ใชพ้นืทอีาคารสาํนกังานเปิดใหม่ เช่น อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร ์อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์และ

อาคารจทีาวเวอร ์(ตกึฝังทศิใต)้ 

การเพมิขนึของความต้องการใช้พนืทีอาคารสํานักงาน (อุปสงค์) ในกรุงเทพมหานคร ยงัคงมีมากกว่าการ

เพมิขนึของพนืทอีาคารสาํนักงานทสีรา้งเสรจ็ (อุปทาน) ทําใหอ้ตัราพนืทว่ีางลดลงอยา่งต่อเนือง โดยในปี พ.ศ. 

 ตลาดอาคารสาํนักงานในกรุงเทพมหานครมีอตัราพนืทวี่างตํากว่ารอ้ยละ  เป็นครงัแรกในรอบ  ปี 

และลดลงมาอยูท่รีะดบัเพยีงรอ้ยละ .  ณ สนิปี พ.ศ.  

ด้วยอุปทานพืนทีอาคารสํานักงานทีมีจํากัดและอุปสงค์ทีอยู่ในระดบัทีด ีส่งผลให้ราคาค่าเช่าพืนทีอาคาร

สาํนักงานยงัคงเพมิขนึอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะอาคารสาํนักงานทเีชอืมต่อกบัสถานีระบบขนสง่มวลชน ตงัอยู่

ในทําเลทีด ีและมีสงิอํานวยความสะดวกครบครนั ทังนี ณ ไตรมาสที  ปี พ.ศ.  ราคาค่าเช่าอาคาร

สาํนักงานเพมิขนึระหว่างรอ้ยละ  – 9 จากปีกอ่นหน้า ซงึแตกต่างกนัไปตามเกรดอาคารสาํนักงาน อายุอาคาร 

และทําเลทตีงั โดยราคาค่าเช่าเฉลยีสงูสุดจะเป็นอาคารสาํนักงานเกรด A ในเขตศูนยก์ลางธุรกจิ โดย ณ ไตร

มาสท ี  ปี พ.ศ.  ราคาค่าเช่าเฉลยีของอาคารสาํนักงานเกรด A ในเขตศูนยก์ลางธุรกจิเพมิขนึรอ้ยละ .  

จากปีก่อนหน้า มาอยูท่รีะดบั  บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน อกีทงั จากขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างอาคารสาํนกังานที

มีอายุอาคารอยูใ่นช่วง  – 34 ปี และตงัอยู่ในเขตศูนยก์ลางธุรกจิ พบว่าอตัราการเตบิโตเฉลยีของค่าเช่าใน

ระหว่างปี  ถงึไตรมาสท ี  ปี พ.ศ.  อยูท่รีอ้ยละ .  ต่อปี 

การเพิมขึนของราคาค่าเช่าส่งผลให้ผู้พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์หลายรายสนใจทีจะพัฒนาโครงการอาคาร

สํานักงานมากขึน โดยตามฐานข้อมูลของซีบีอาร์อี ณ ไตรมาสที  ปี พ.ศ.  อาคารสํานักงานใน

กรุงเทพมหานครทอียู่ในขนัตอนการวางแผนการก่อสรา้งมพีนืทรีวมประมาณ  ลา้นตารางเมตร โดยประมาณ
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ครงึหนึงของแผนโครงการพฒันาอาคารสาํนักงานตงัอยู่ในเขตศูนยก์ลางธุรกจิ ในขณะทแีผนพฒันาโครงการ

อาคารสํานักงานทอียู่นอกเขตศูนยก์ลางธุรกิจส่วนมากจะมทีตีงัอยู่ตามเสน้ทางระบบขนสง่มวลชนทมีีอยู่เดมิ 

หรอืสว่นต่อขยายทอียูร่ะหว่างการก่อสรา้ง 

นอกจากนี ในปี พ.ศ.  ซีบีอาร์อพีบว่ามีอาคารสํานักงานเก่าทีถูกรอืถอนเพอืทีจะพฒันาเป็นอาคาร

สาํนักงานใหม่ เช่น อาคารเคยีนหงวน  และอาคารวานิสสา ซงึซีบีอารอ์คีาดการณ์ว่าการพฒันาโครงการใน

ลกัษณะนีมแีนวโน้มจะเกดิขนึอกีในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยงิ อาคารสํานักงานเก่าทตีงัอยู่ในเขตศูนย์กลาง

ธรุกจิ อนัเป็นผลมาจากราคาทดีนิ และราคาคา่เชา่อาคารสาํนักงานทสีงูขนึ 

อกีทงั ในปี พ.ศ.  ไดเ้รมิมกีารทําสญัญาเช่าลว่งหน้า (การทผีูเ้ชา่ทาํสญัญาเช่าพนืทอีาคารสาํนักงานตงัแต่

อาคารสาํนักงานยงัอยูใ่นระหว่างการก่อสรา้ง) และมแีนวโน้มเพมิมากขนึในปัจจุบนั ยกตวัอยา่งเช่น อาคารเอม็ 

ทาวเวอร์ ทมีผีูเ้ช่าเตม็พนืทตีงัแต่ปี พ.ศ.  (ก่อนโครงการจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็มากกว่า 2 ปี) และอาคารเอส

ซ ีทาวเวอร ์เป็นอกีอาคารสาํนักงานทมีีการทําสญัญาเช่าล่วงหน้าเต็มพนืทตีงัแต่ปี พ.ศ.  ก่อนโครงการ

กอ่สรา้งแลว้เสรจ็ โดยทงั  อาคารดงักลา่วมกีาํหนดสรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ.  

ดว้ยระดบัความตอ้งการเช่าพนืทอีาคารสาํนักงานทมีแีนวโน้มเพมิขนึ ซบีอีารอ์จีงึคาดการณ์วา่การเพมิขนึของ

การเช่าพนืทอีาคารสาํนักงาน ในปี พ.ศ.  จะอยูท่ปีระมาณ ,000 ตารางเมตร ซงึอปุสงคห์ลกัจะมาจาก

การขยายตวัของผูเ้ช่ารายเดมิในหลายภาคธุรกจิ มากกวา่ทจีะมาจากผูเ้ช่าทเีป็นบรษิทัเปิดตวัใหม ่

ทงันี ซบีอีารอ์คีาดการณ์วา่สภาพตลาดทมีีอปุทานจํากดั อตัราพนืทวี่างตํา และการปรบัตวัขนึของราคาคา่เช่า 

จะยงัคงดาํเนินไปอกีเป็นเวลา  – 3 ปี อยา่งไรกต็ามสภาวะของอุปทานในอนาคตตงัแต่ปี พ.ศ.  เป็นต้น

ไป จะขนึอยูก่บัปีทโีครงการซงึอยู่ในขนัตอนการวางแผนการก่อสรา้งจะเรมิดาํเนินการก่อสรา้ง 

. .    สรปุตลาดอาคารสาํนักงานในเขตสขุมุวิทตอนต้น 

พนืทอีาคารสาํนกังานในเขตสขุมุวทิตอนตน้มทีงัสนิ ,  ตารางเมตร โดยรอ้ยละ  ของพนืทดีงักล่าวเป็น

พนืทอีาคารสาํนักงานเกรด A ซงึประกอบไปดว้ย  อาคาร คอื อาคารเอม็โพเรยีมทาวเวอร ์อาคารเอก็ซ์เชนจ์

ทาวเวอร์ อาคารอนิเตอร์เชนจ์  อาคารภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และอาคารสํานักงานทีใช้โดย

เจา้ของเอง  อาคาร คอื อาคารสาํนักงานใหญธ่นาคารกรุงไทย 

ตงัแต่ปี พ.ศ.  เป็นตน้มา อาคารสาํนักงานในเขตสขุมุวทิตอนตน้เป็นทําเลทมีอีตัราพนืทวี่างตําทสีดุ เมอื

เปรยีบเทยีบกบัทําเลอนืในเขตศูนยก์ลางธุรกจิ เช่น สลีม สาทร และลุมพนีิ โดยอตัราพนืทวี่างในเขตสุขุมวทิ

ตอนตน้ ณ ไตรมาสท ี  ปี พ.ศ.  อยูท่รีอ้ยละ  

ทงันี ในปัจจุบนั สงิห์ คอมเพล็กซ์ เป็นเพยีงโครงการอาคารสาํนักงานเดยีวทีกําลงัดําเนินการก่อสรา้งในเขต

พนืทสีขุมุวทิตอนตน้ โดยคาดวา่จะสรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ.  
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เนืองจากอาคารสาํนักงานในเขตสขุมุวทิตอนตน้ทมีอีุปทานทจีํากดั อกีทงั ยงัสามารถเดนิทางไดส้ะดวกทงัจาก

รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดนิ ทําให้ราคาคา่เช่าอาคารสาํนักงานในเขตนี โดยเฉพาะอาคารสาํนักงานเกรด A เพมิ

สงูขนึ โดยอาคารภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์เป็นอาคารสาํนักงานแลว้เสรจ็แห่งท ี  ในกรุงเทพมหานคร

ทมีรีาคาคา่เช่าสงูถงึประมาณ ,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

ซบีอีารอ์คีาดวา่อปุทานอาคารสาํนักงานในบรเิวณสขุมุวทิตอนตน้ยงัคงมจํีากดั เนืองจากเป็นพนืททีมีกีารพฒันา

โครงการประเภทอนื ๆ อยา่งหนาแน่น ซงึจะสง่ผลใหอ้ตัราพนืทวี่างในบรเิวณนีลดตาํลง และราคาคา่เชา่ปรบัตวั

สงูขนึ อย่างไรก็ตาม มคีวามเป็นไปไดท้อีาคารสํานักงานเก่าบางแห่งในพนืทจีะมีการรอืถอนและพฒันาเป็น

โครงการใหม่ เนืองจากอาคารสาํนกังานเก่าเหล่านีไม่สามารถแขง่ขนักบัอาคารสาํนักงานใหม่ไดใ้นอนาคต 

นอกจากนี อาคารสํานักงานในเขตนียงัตอ้งแข่งขนักบัอาคารสาํนักงานซงึมทีําเลทตีงัอนืในเขตศูนยก์ลางธุรกจิ 

ทสีะดวกต่อการเดนิทางจากรถไฟฟ้าหรอืรถไฟใต้ดนิเช่นเดยีวกนั เช่น เพลนิจติ ศาลาแดง และพญาไท หรอื

แมแ้ต่โครงการอาคารสาํนักงานทตีงัอยูน่อกเขตศนูยก์ลางธุรกจิ 

ตลาดอาคารสาํนักงานในเขตกรงุเทพมหานครมลีกัษณะทแีตกต่างจากตลาดทอียู่อาศยั โดยตลาดทอียูอ่าศยัจะ

มกีารเปลยีนแปลงของราคาทแีตกต่างกนัในแต่ละทาํเล ในขณะทกีารเปลยีนแปลงของราคาค่าเช่าตลาดอาคาร

สาํนักงานจะเปลยีนแปลงไปในทิศทางเดยีวกนัในบรเิวณกวา้ง กล่าวคอื ในทําเลใดทําเลหนึง ซงึตงัอยู่ในเขต

ศนูยก์ลางธุรกจิเหมอืนกนั เจา้ของโครงการอาคารสํานักงานจะไม่สามารถกาํหนดราคาค่าเช่าสงูกวา่ทําเลอนืได้

อย่างมนีัยสาํคญั เนืองจากผู้เช่าอาคารสาํนักงานมคีวามอ่อนไหวต่อราคาค่าเช่า ดงันัน แม้ว่าผู้เช่าจะมีความ

ตอ้งการทจีะอยูใ่นทําเลใดทาํเลหนึงในเขตศนูย์กลางธุรกจิ เช่น ถนนวทิย ุสาทร หรอืสขุุมวทิ แต่ผูเ้ช่ากม็โีอกาส

ทีจะเลือกทําเลอืนในเขตศูนย์กลางธุรกจิ ถ้าหากทําเลนันมีราคาค่าเช่าทตีํากว่า และมีอาคารสํานักงานทีมี

คณุภาพเท่าเทยีมกนั หรอืในกรณีทรีาคาค่าเช่าในเขตศูนยก์ลางธุรกจิเพมิขนึมาก จนทําใหเ้กดิความแตกต่าง

ระหว่างค่าเช่าพนืทอีาคารสาํนักงานในและนอกเขตศูนยก์ลางธุรกจิอยา่งชดัเจน ผูเ้ช่าอาจสนใจทจีะเช่าอาคาร

สาํนักงานนอกเขตศนูยก์ลางธุรกจิทมีคีณุภาพของอาคารในระดบัเดยีวกนัไดเ้ชน่เดยีวกนั 

6.2 ตลาดอาคารสาํนักงานในกรงุเทพมหานคร 

6.2.1 อุปทานและอุปสงค ์ 

ณ ไตรมาสท ี  ปี พ.ศ.  อาคารสาํนักงานในกรุงเทพมหานคร มพีนืทรีวมทงัสนิ ,555,  ตารางเมตร 

ซงึประมาณร้อยละ  ของพนืทดีงักล่าวเป็นอาคารสํานักงานเกรด A โดยตงัแต่ ปี พ.ศ.  พนืทอีาคาร

สาํนักงานมกีารเพมิขนึเพยีงรอ้ยละ  ในขณะทมีกีารเช่าพนืทเีพมิสงูขนึถงึรอ้ยละ  สง่ผลใหอ้ตัราพนืทว่ีาง

ลดลงจากรอ้ยละ .  เหลอืรอ้ยละ .  ในปี พ.ศ.  
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ตลาดอาคารสาํนักงานในกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ.  – 2562 

 
ทีมา: แผนกทปีรกึษาซบีอีารอ์ ี

ตงัแต่ ปี พ.ศ.  เป็นต้นมา มีการพฒันาอาคารสาํนักงานใหม่มไีม่มากนัก ซงึเป็นผลมาจากการททีดีนิบน

ถนนหลกัในทําเลทีดใีนกรุงเทพมหานคร ถูกพฒันาไปเป็นโครงการคอนโดมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ เนืองจาก

ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์เหน็ว่าสามารถทํากาํไรไดม้ากกว่าทจีะพฒันาเป็นอาคารสาํนักงาน ดว้ยเหตุนีอุปทาน

จากอาคารสาํนักงานสรา้งใหม่จะยงัคงมอียู่อย่างจํากดัในระยะเวลา  ปีขา้งหน้า อกีทงัปัจจยัการเพมิขนึของ

ราคาทดีนิ และราคาค่าเช่าอาคารสํานักงานทอียู่ในระดบัตําในอดตี ทําใหม้ีผู้พฒันาโครงการสนใจจะพฒันา

โครงการอาคารสาํนกังานมไีมม่าก  

อาคารสาํนักงานในกรุงเทพมหานครโดยสว่นใหญ่สรา้งเสรจ็ก่อนปี พ.ศ.  มพีนืทอีาคารสาํนกังานเพยีง .  

ลา้นตารางเมตร ทสีรา้งเสรจ็ระหว่างปี พ.ศ.  – 2559 ซงึหมายความวา่อาคารสาํนักงานส่วนใหญ่คอ่นขา้ง

ลา้สมยัและมแีนวโน้มไม่สามารถแขง่ขนัในตลาดไดใ้นอนาคต 

แม้ว่าพนืทสีาํนักงานใหม่ในปี พ.ศ.  มกีารเพมิขนึประมาณ ,  ตารางเมตร แต่อตัราพนืทวี่างลดลง

จากรอ้ยละ .  ในปีก่อนหน้าเหลอืรอ้ยละ .  ซึงเป็นผลมาจากการเขา้ใชพ้นืททีเีพมิขนึ โดยการเขา้ใชพ้นืที

สทุธใินปี พ.ศ.  อยู่ท ี ,  ตารางเมตร ซงึส่วนใหญ่มาจากการเขา้ใช้พนืทใีนอาคารสาํนักงานใหม่  

แห่ง ประกอบดว้ย อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์และอาคารจ ีทาวเวอร ์

(ตกึฝังทศิใต)้ 
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พืนทีสาํนกังานทงัหมด พืนทีมีการเขา้ใชท้งัหมด อตัราพืนทีว่าง
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การเข้าใช้พืนทีอาคารสาํนักงานสทุธิในกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ.  – 2559 

 
ทีมา: แผนกทปีรกึษาซบีอีารอ์ ี

อยา่งไรกต็ามอปุทานใหม่ทเีพมิขนึในแต่ละปีจะสง่ผลใหอ้ตัราพนืทวีา่งเพมิสงูขนึ เนืองจากผูเ้ชา่ยงัไม่ยา้ยเขา้ใช้

สาํนักงานทนัทหีลงัจากโครงการสรา้งเสรจ็ใหม่ แต่จะทยอยเขา้ใชพ้นืทขีองอาคารนัน ๆ สง่ผลใหอ้ตัราพนืทวี่าง

จะทยอยลดลง ดงัสามารถแสดงตามแผนภาพอตัราพนืทวีา่งของตลาดอาคารสาํนักงานในกรงุเทพมหานครแบ่ง

ตามเกรดและพนืท ีปี พ.ศ.  – 2559 ตัวอย่างเช่นอตัราพนืทวี่างของอาคารเกรด A นอกเขตศูนยก์ลาง

ธรุกจิเพมิขนึในปี พ.ศ.  ปี พ.ศ.  และปี พ.ศ.  เป็นผลมาจากมพีนืทวี่างของอาคารเสรจ็ใหม่เขา้

มาในตลาด แต่ยงัไม่มผีูเ้ช่าเขา้ใชพ้นืทใีนทนัท ีทงันี ซบีอีารอ์ ีคาดว่าการเขา้ใชพ้นืทรีวมสทุธจิะอยู่ท ี ,  

ตารางเมตรต่อปี ในระยะเวลา  – 3 ปีขา้งหน้า 

อตัราพืนทีว่างของตลาดอาคารสาํนักงานในกรงุเทพมหานครแบง่ตามเกรดและพืนที  

ปี พ.ศ.  – 2559 
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6.2.2 อตัราค่าเช่า 

ในการคาํนวณราคาคา่เช่าเฉลยี ซบีอีารอ์ ีคาํนวณจากราคาคา่เช่าพนืทขีนาดเลก็ (100 – 300 ตารางเมตร) ซงึ

เป็นขนาดทไีดร้บัความนิยมมากทสีดุ และเหมาะสมทจีะเป็นราคาทนํีามาใชเ้ทยีบเคยีงในแต่ละอาคารและทําเล 

เนืองจากพนืทเีช่าขนาดเล็กจะมีราคาค่าเช่าทีไม่มผีลกระทบจากส่วนลดทีไดจ้ากการต่อรอง สําหรบัยนูิตทมีี

ขนาดพนืทเีช่าใหญ่กว่า  ตารางเมตร ผูเ้ช่าอาจไดร้บัส่วนลดจากค่าเช่าพนืทขีนาดเลก็บา้ง และสาํหรบัยนิูต

ทีมีขนาดพนืทีเช่าใหญ่กว่า ,  ตารางเมตร ผู้เช่าอาจได้รบัส่วนลดค่าเช่าอยู่ทีประมาณร้อยละ  –  

เนืองจากผูเ้ช่าพนืทขีนาดใหญ่จะมอีาํนาจในการต่อรองมากกว่าผูเ้ช่าพนืทขีนาดเลก็ โดยคา่เช่าทนํีามาคาํนวณ

คา่เช่าเฉลยีไดร้วมค่าบํารุงรกัษาอาคาร คา่ใชเ้ครอืงปรบัอากาศ และเป็นค่าเช่าทไีดป้รบัระยะเวลาปลอดคา่เช่า

แลว้ 

ณ ไตรมาสท ี  ปี พ.ศ.  ค่าเช่าอาคารสาํนักงานเพมิขนึอยู่ในระดบัรอ้ยละ  –  จากปีก่อนหน้า ขนึอยู่กบั

ทาํเลทตีงัและเกรดของอาคารสาํนกังานนัน ๆ ทงันีอาคารสาํนักงานเกรด A นอกเขตศนูยก์ลางธรุกจิมอีตัราการ

เพมิขนึของคา่เช่าเฉลยีสงูทสีดุ ดว้ยอตัราการเติบโตรอ้ยละ .  ต่อปี โดยอาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร ์

เป็นอาคารสาํนักงานทมีอีตัราคา่เช่าสงูทสีดุนอกเขตศูนยก์ลางธุรกจิ ทคีา่เช่าสงูสดุ  บาทต่อตารางเมตรต่อ

เดอืน 

ดว้ยสภาพตลาดทมีอีตัราพนืทวีา่งตําและอุปทานสาํนักงานใหม่ทมีจีาํกดั ซบีอีารอ์ ีคาดวา่คา่เช่าจะยงัคงปรบัตวั

เพมิขนึรอ้ยละ  – 10 ต่อปี ในระยะเวลา  – 3 ปีขา้งหน้า 

ค่าเช่าเฉลียของพืนทีสาํนักงานในกรงุเทพมหานครแบ่งตามเกรดและพืนที ปี พ.ศ.  – 2559 

 
ทีมา: แผนกทปีรกึษาซบีอีารอ์ ี
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6.2.3 อุปทานในอนาคต – ทีอยู่ระหว่างการดาํเนินการก่อสร้าง 

อาคารสาํนักงานใหม่ทอียู่ระหว่างการก่อสรา้ง และมแีผนจะแลว้เสรจ็ระหว่างปี พ.ศ.  – 2  มพีนืทรีวม 

485,  ตารางเมตร โดยจากพนืทอีาคารสาํนักงานใหม่ในอนาคตดงักล่าว ประมาณ ,  ตารางเมตร จะ

เป็นอาคารทใีชง้านโดยเจา้ของอาคารเอง ส่งผลใหใ้นปี พ.ศ.  พนืทอีาคารสาํนักงานในกรุงเทพมหานคร 

จะเพมิเป็น ,041,  ตารางเมตร 

โครงการอาคารสาํนักงานทีจะสร้างแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ.  – 2562 

อาคารสาํนักงาน ถนน ทตัีง เกรด 
พนืทเีช่า  

(ตารางเมตร) 
ปีทสีร้างเรจ็ สถานะการกอ่ส้าง 

2560F             

จีทาวเวอร ์(อาคารฝังเหนือ) รชัดา/พระราม 9 นอกศนูยก์ลางธรุกิจ A 30,000 ไตรมาส 1  แลว้เสรจ็ 

ภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค บางนาตราด นอกศนูยก์ลางธรุกิจ A 32,000 ไตรมาส 1  แลว้เสรจ็ 

เอ็ม ทาวเวอร ์ สขุมุวิท 62 นอกศนูยก์ลางธรุกิจ B 12,000 ไตรมาส 1  แลว้เสรจ็ 

เอสซ ีทาวเวอร ์ พหลโยธิน 8 นอกศนูยก์ลางธรุกิจ A 11,000 ไตรมาส 1  แลว้เสรจ็ 

อาคารสาํนกังานไทยรฐั* วภิาวดีรงัสติ นอกศนูยก์ลางธรุกิจ B 12,000 ไตรมาส 2 อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

เพิรล์ แบงกค์อ็ก พหลโยธิน 5 นอกศนูยก์ลางธรุกิจ A 30,000 ไตรมาส 2 อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

เกสร ทาวเวอร ์ ราชประสงค ์ ศนูยก์ลางธุรกิจ A 30,000 ไตรมาส 2  อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

คอสโม ออฟฟิศ พารค์** เมืองทองธานี นอกศนูยก์ลางธรุกิจ B 60,000 ไตรมาส 2 อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

ลาดพรา้ว ฮิลล*์* แยกลาดพรา้ว นอกศนูยก์ลางธรุกิจ B 6,000 ไตรมาส 4  อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

ภิรชัทาวเวอร ์แอท สาทร** สรุศกัดิ ศนูยก์ลางธุรกิจ B 3,500 ไตรมาส 4 อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

พืนทีปลอ่ยเชา่รวม       226,500 2560   

2561F             

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

(สรา้งใหม่) 
วทิย/ุเพลินจิต ศนูยก์ลางธุรกิจ A 25,000 ไตรมาส 2  อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร ์ พระราม 3 นอกศนูยก์ลางธรุกิจ B 37,000 ไตรมาส 2  อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

ซมัเมอร ์ฮิลล ์ สขุมุวิท/พระราม 4 นอกศนูยก์ลางธรุกิจ B 5,000 ไตรมาส 2 อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

โตโยตา้ บสัส ์ วภิาวดีรงัสติ นอกศนูยก์ลางธรุกิจ B 12,000 ไตรมาส 4  อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

สงิห ์คอมเพล็กซ ์ เพชรบรีุ ศนูยก์ลางธุรกิจ A 56,000 ไตรมาส 4  อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

อารีย ์ฮิลล์ พหลโยธิน 10 นอกศนูยก์ลางธรุกิจ B 10,800 ไตรมาส 4  อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

อาคารสาํนกังานที วนั สขุมุวิท 40 นอกศนูยก์ลางธรุกิจ B 23,340 ไตรมาส 4 อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

พืนทีปลอ่ยเชา่รวม       169,140 2561   

2562F             

อาคารสาํนกังานเจียไต*๋ สขุมุวิท 60 นอกศนูยก์ลางธรุกิจ B 10,000 ไตรมาส 2  อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

สามยา่น มิตรทาวน ์ แยกสามยา่น ศนูยก์ลางธุรกิจ A 50,000 ไตรมาส 2  อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

วสิซด์อม 101 สขุมุวิท 101/1 นอกศนูยก์ลางธรุกิจ A 30,000 ไตรมาส 2  อยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง 

พืนทีปลอ่ยเชา่รวม       90,000 2562   

รวมทงัสนิ       485,640     

หมายเหตุ : * พนืทเีช่าโดยประมาณ 

 ** โครงการทพีฒันาปรบัปรุงจากอาคารเก่า (Renovation) 

ทีมา:  แผนกทปีรกึษาซบีอีารอ์ ี  
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ทผี่านมา ผู้เช่าพนืทสีาํนักงานในกรุงเทพมหานคร มอีาคารสาํนักงานหลายแห่งเป็นทางเลอืก เนืองจากอตัรา

พนืทีว่างอยู่ในระดบัสูง จึงไม่จําเป็นต้องทําสญัญาเช่าล่วงหน้าในขณะทีอาคารสํานักงานกําลังดําเนินการ

กอ่สรา้ง แต่ในปัจจบุนัพนืทอีาคารสาํนกังานขนาดใหญใ่นอาคารทสีรา้งเสรจ็แลว้มจํีากดั จงึทาํใหผู้เ้ช่าหลายราย

จาํเป็นตอ้งทําสญัญาเช่าตงัแต่อาคารสาํนักงานอยูใ่นระหว่างการกอ่สรา้ง เพอืทจีะหาพนืททีเีหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของตนเองได ้

ซบีอีารอ์ ีคาดการณ์ว่าการทําสญัญาเช่าล่วงหน้าจะยงัคงดาํเนินต่อไป เนืองจากผู้เช่าททีําสญัญาล่วงหน้ากบั

โครงการอาคารสาํนักงานทคีาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ.  มมีากขนึ โดย ณ ไตรมาสที  ปี พ.ศ.  

โครงการอาคารสาํนักงาน  โครงการทปีระกาศว่าจะสรา้งแลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิารในปี พ.ศ.  มกีารทํา

สญัญาเช่าล่วงหน้าไวแ้ลว้ประมาณรอ้ยละ  ของพนืทรีวม หรอื ,  ตารางเมตร  

6.2.4 อุปทานในอนาคต – ทีอยู่ระหว่างการวางแผนการก่อสร้าง 

โครงการอาคารสาํนกังานทกีาํลงัอยูใ่นช่วงการวางแผนการก่อสรา้งมจีาํนวนหลายโครงการ โดยปกตแิลว้อาคาร

สาํนักงานทมีีพนืทมีากกว่า ,  ตารางเมตร ต้องผ่านการประเมินผลกระทบต่อสงิแวดล้อมก่อนทจีะได้

ใบอนุญาตการก่อสรา้ง ซงึขนัตอนดงักล่าวจะเพมิระยะเวลาในการก่อสรา้งอกีประมาณ  – 9 เดอืน 

ปัจจุบนัค่าเช่าพนืทอีาคารสาํนักงานเพมิสงูขนึทําใหผู้พ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์หลายรายหนัมาสนใจการพฒันา

อาคารสํานักงานมากขนึ โดยนอกเหนือจากโครงการอาคารสาํนักงานทอียู่ระหว่างการก่อสรา้ง ยงัมโีครงการ

อาคารสาํนักงานอกีประมาณ  ล้านตารางเมตรทอียู่ระหว่างการวางแผนพฒันา และผูพ้ฒันาไดม้กีารซอืทดีนิ

เตรยีมดาํเนินโครงการไวแ้ลว้ ซบีอีารอ์ ีคาดการณ์วา่อปุทานของตลาดอาคารสาํนักงานตงัแต่ปี พ.ศ.  เป็น

ตน้ไป จะขนึอยูก่บัจาํนวนของโครงการทจีะเรมิกอ่สรา้งในปี พ.ศ.  – 2561  

หนึงในโครงการอาคารสาํนักงานทอียู่ในระหว่างการวางแผนการก่อสรา้ง คอื โครงการ วนั แบงค็อก ซึงเป็น

โครงการมิกซ์ ยูส ขนาดใหญ่ บนทดีนิ  ไร่ บรเิวณหวัมุมถนนวทิยุและถนนพระราม  ซงึจะพฒันาโดย  

ทีซีซี กรุ๊ป อย่างไรก็ตาม ทีซซีี กรุ๊ป ยงัไม่ไดม้ีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงขนาดพืนทีของส่วนอาคาร

สาํนักงานและส่วนอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอนืในโครงการทจีะพฒันาบนทดีนิแปลงนี 

สาํหรบัโครงการอาคารสาํนักงานทีอยู่ในระหว่างการวางแผนการก่อสรา้งส่วนใหญ่ทตีงัอยู่นอกเขตศูนยก์ลาง

ธุรกจิ จะตงัอยู่ในแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าหรอืรถไฟใต้ดนิ ไม่ว่าจะเป็นเสน้ทางเดมิหรอืส่วนต่อขยาย โดยเฉพาะ

บรเิวณแยกบางนา และบรเิวณตอนเหนือของกรงุเทพมหานคร  
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6.3 ตลาดอาคารสาํนักงานในเขตศนูยก์ลางธรุกิจ 

6.3.1 อุปทาน 

ณ สนิปี พ.ศ.  อาคารสํานักงานในเขตศูนยก์ลางธุรกจิมพีนืทรีวม , ,  ตารางเมตร หรอืคดิเป็น

ประมาณรอ้ยละ  ของพนืทอีาคารสาํนักงานทงัหมดในกรุงเทพมหานคร และมพีนืทอีาคารสาํนักงานเกรด A 

ทงัสนิ , ,  ตารางเมตร หรอืประมาณรอ้ยละ  ของพนืทอีาคารสาํนักงานทงัหมดในเขตศนูยก์ลางธุรกจิ 

โดยในปี พ.ศ.  และปี พ.ศ.  ซีบอีาร์อ ีไดป้รบัลดเกรดอาคารสํานักงานบางแห่งจากเกรด A เป็น 

เกรด B จงึทาํใหพ้นืทอีาคารสาํนกังานเกรด A ลดลง และพนืทอีาคารสาํนักงานเกรด B เพมิขนึ 

ทงันี ในปัจจุบนั อาคารสาํนักงานทอียู่ในระหวา่งการก่อสรา้งในเขตศูนยก์ลางธุรกจิมจีํานวน  อาคาร แบ่งเป็น

อาคารสํานักงานเกรด A จาํนวน 4 อาคาร และอาคารสาํนักงานเกรด B จาํนวน 1 อาคาร คดิเป็นพนืททีงัสนิ 

164,500 ตารางเมตร โดยมแีผนจะแลว้เสรจ็ภายในปี พ.ศ.  

พืนทีอาคารสาํนักงานในเขตศนูยก์ลางธรุกิจแบ่งตามเกรด ปี พ.ศ.  – 2559 

 
ทีมา: แผนกทปีรกึษาซบีอีารอ์ ี

6.3.2 อุปสงค ์

ในปี พ.ศ.  อาคารสาํนักงานในเขตศนูยก์ลางธุรกจิมกีารเช่าพนืทจีํานวน ,856,  ตารางเมตร หรอืคดิ

เป็นอตัราพนืทวี่างเท่ากบัรอ้ยละ .  ซงึลดลงจากรอ้ยละ .  ในปี พ.ศ.  เนืองจากมอีุปทานใหม่ทจีํากดั 

กล่าวคอื มีโครงการสาํนักงานทสีรา้งแล้วเสรจ็ใหม่เพยีง  โครงการ หรอืคดิเป็นพนืท ี ,  ตารางเมตร

เท่านนัในชว่ง  ปีดงักล่าว (ปี พ.ศ.  – 2559)  
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ตลาดอาคารสาํนักงานในเขตศนูยก์ลางธรุกิจ ปี พ.ศ.  – 2559 

 
ทีมา: แผนกทปีรกึษาซบีอีารอ์ ี

ในปี พ.ศ.  การเขา้ใชพ้นืทสีทุธใินเขตศนูยก์ลางธุรกจิ คดิเป็นพนืททีงัสนิ ,042 ตารางเมตร ซงึสว่นใหญ่

เป็นการเขา้ใชพ้นืทใีนอาคารสาํนักงานเกรด A คดิเป็นพนืท ี ,517 ตารางเมตร ทงันีจะเหน็วา่การเขา้ใชพ้นืที

อาคารสาํนักงานเกรด A ในเขตศูนยก์ลางธุรกจิอยู่ในระดบัทสีงู ตงัแต่ ปีพ.ศ.  -  เป็นผลมาจากผูเ้ช่า

ยา้ยเขา้ใชพ้นืทใีนอาคารสํานักงานเกรด A ทสีรา้งแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาดงักล่าว ไดแ้ก่ อาคารปาร์ค เวนเชอร ์

อาคารสาทร แสควร ์อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์และอาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร ์ 

การเขา้ใชพ้นืทสีุทธติดิลบของอาคารสาํนกังานเกรด B ในช่วงปี พ.ศ.  – 2555 เป็นผลมาจากการทมีผีูเ้ช่า

ยา้ยออกหลายราย เนืองจากผลกระทบของวกิฤตเิศรษฐกจิโลกซงึเรมิในปี พ.ศ.  โดยในปี พ.ศ.  มี

การเขา้ใชพ้นืทตีดิลบมากกวา่ ,  ตารางเมตร  

ทงันี ในปี พ.ศ.  มกีารเขา้ใชพ้นืทสีทุธขิองอาคารสาํนกังานเกรด A ทงัสนิ ,612 ตารางเมตร เนืองจากมี

ผูเ้ช่ารายใหญ่เขา้ใชพ้นืทอีาคารจามจุรแีสควร ์ซงึเป็นอาคารสาํนกังานเกรด A ในเขตศนูยก์ลางธรุกจิซงึกอ่สรา้ง

แลว้เสรจ็ในปี พ.ศ.   
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การเข้าใช้พืนทีสทุธิของอาคารสาํนักงานในเขตศนูยก์ลางธรุกิจแบ่งตามเกรด ปี พ.ศ.  – 2559 

 
ทีมา: แผนกทปีรกึษาซบีอีารอ์ ี

6.4 ตลาดอาคารสาํนักงานในเขตสขุมุวิทตอนต้น 

6.4.1 อุปทาน 

ณ สนิปี พ.ศ.  เขตสขุมุวทิตอนตน้มพีนืทอีาคารสาํนักงานทงัสนิ ,  ตารางเมตร โดยในจํานวนนี มี

พนืทอีาคารสาํนกังานเกรด A เพยีงรอ้ยละ  ของพนืทสีาํนักงานทงัหมดในบรเิวณนี โดยในช่วง  ปีทผี่านมา 

มีอาคารสํานักงานเพียง  อาคาร ทสีร้างแล้วเสรจ็ในเขตสุขุมวทิตอนต้น ได้แก่ อาคารภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีร์ ซงึเป็นอาคารสํานักงานเกรด A สรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ.  และอาคารเมโทรโพลสิ ซงึเป็น

อาคารสาํนักงานเกรด B สรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ.  ทงันี อาคารสงิห ์คอมเพลก็ซ์ เป็นโครงการเดยีวในเขต

สขุมุวทิตอนตน้ทอียูร่ะหว่างการก่อสรา้ง ซงึคาดว่าจะสรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ.   

พนืทีอาคารสาํนักงานในเขตสขุมุวิทตอนต้น ปี พ.ศ.  – 2559 

 
ทีมา: แผนกทปีรกึษาซบีอีารอ์ ี
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6.4.2 อุปสงค ์

ณ สนิปี พ.ศ.  มีการใช้พนืทีอาคารสํานักงานในเขตสุขุมวทิตอนต้นแล้วทังสิน ,  ตารางเมตร 

เพมิขนึรอ้ยละ .  จากปีก่อนหน้า โดยในระยะเวลา  ปีทผี่านมามพีนืทสีาํนักงานทมีผีู้เช่าเขา้ใชเ้พมิขนึอยู่ที

ประมาณ ,  ตารางเมตรต่อปี 

ทงันี เขตสุขมุวทิตอนตน้เป็นทาํเลทมีอีตัราพนืทวี่างตําทสีุด เมอืเปรยีบเทยีบกบัทําเลอนืในเขตศนูยก์ลางธรุกจิ 

โดยมอีตัราพนืทว่ีางตาํกวา่รอ้ยละ  ตลอดระยะเวลา  ปีทผีา่นมา เนืองจากอาคารสาํนักงานในบรเิวณนีส่วน

ใหญ่ตังอยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ซึงเป็นสายรถไฟฟ้าทีมีผู้โดยสารใช้บริการมากทีสุดของ

กรงุเทพมหานคร ทาํใหอ้าคารสาํนักงานในบรเิวณนีมขีอ้ไดเ้ปรยีบในเรอืงการเดนิทางทสีะดวก 

ในปี พ.ศ.  อตัราพนืทว่ีางในเขตสุขุมวิทตอนต้นเพิมขนึเลก็น้อย เป็นผลมาจากการเปิดให้บรกิารของ

อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ซงึผูเ้ช่าไม่ไดย้า้ยเขา้ใช้พนืทอีาคารสาํนักงานทนัทหีลงัจากสรา้งเสรจ็ 

อยา่งไรกต็าม ณ ไตรมาสท ี  ปีพ.ศ.  อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์มอีตัราการใชพ้นืทคีดิเป็น

ประมาณรอ้ยละ  และมพีนืททีทีําสญัญาเช่าแลว้คดิเป็นรอ้ยละ  ของพนืททีงัหมด 

อตัราการใช้พืนทีอาคารสาํนักงานในเขตสขุมุวิทตอนต้น ปี พ.ศ.  – 2559 

 
ทีมา: แผนกทปีรกึษาซบีอีารอ์ ี

อย่างไรก็ตาม การเช่าพนืทสีุทธขิองอาคารสํานักงานเกรด A ในระหว่างปี พ.ศ.  –  มีอย่างจํากดั 

เนืองจากอตัราการใชพ้นืทขีองสาํนักงานเกรด A มอีตัราทสีงูมากอยู่แลว้ โดยในปี พ.ศ.  อาคารสาํนักงาน

เกรด A มอีตัราการใชพ้นืทถีงึรอ้ยละ  นอกจากนี การใชพ้นืทอีาคารสาํนักงานเกรด A เพมิสงูขนึในปี พ.ศ. 

 และปี พ.ศ.  ซงึสว่นใหญ่มาจากการทผีูเ้ช่าเขา้ใชพ้นืทอีาคารสาํนักงานสรา้งเสรจ็ใหม่ เช่น อาคารภิ

รชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์
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ในทางกลบักนั การเขา้ใชพ้นืทสีุทธขิองอาคารสาํนักงานเกรด B ในระหว่างปี พ.ศ.  –  อยู่ในระดบัที

สงู เนืองจากอาคารสํานักงานเกรด B มอีตัราพนืทวีา่งมากกว่าอาคารสาํนักงานเกรด A โดยทีอตัราพนืทวี่าง

ของอาคารสาํนกังานเกรด B ในเขตสขุมุวทิตอนต้นลดลงจากรอ้ยละ .  ในปี พ.ศ.  เหลอืรอ้ยละ .  ในปี 

พ.ศ.  สง่ผลใหก้ารเชา่พนืทอีาคารสาํนักงานเกรด B ในชว่ง  ปีทผีา่นมาลดลง 

การเข้าใช้พืนทีสทุธิในเขตสขุมุวิทตอนต้นแบ่งตามเกรด ปี พ.ศ.  – 2559  

 
ทีมา: แผนกทปีรกึษาซบีอีารอ์ ี

อตัราพืนทีว่างของอาคารสาํนักงานในเขตสขุมุวิทตอนต้นแบ่งตามเกรด ปี พ.ศ.  – 2559 

 
ทีมา: แผนกทปีรกึษาซบีอีารอ์ ี
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6.4.3 อตัราค่าเช่า 

คา่เชา่พนืทอีาคารสาํนกังานเกรด A และเกรด B ในเขตสขุมุวทิตอนตน้ยงัคงปรบัตวัขนึอยา่งต่อเนือง จากอตัรา

พนืทว่ีางทอียู่ในระดบัตํา โดย ณ ไตรมาสท ี  ปีพ.ศ.  ราคาคา่เช่าเฉลยีของอาคารสํานักงานเกรด A ใน

บรเิวณนี อยูท่รีะดบั  บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน เพมิขนึรอ้ยละ .  จากปีก่อนหน้า ในขณะทรีาคาคา่เช่า

เฉลยีของอาคารสาํนกังานเกรด B ในบรเิวณนี อยูท่รีะดบั  บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน เพมิขนึรอ้ยละ .  

จากปีกอ่นหน้า 

อาคารภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร์ เป็นอาคารสาํนักงานแห่งท ี  ทมีรีาคาค่าเช่าในระดบั ,  บาทต่อ

ตารางเมตรต่อเดอืน สาํหรบัยนูิตทมีพีนืทเีช่าขนาดเลก็ ซงึมกีารตกแต่งแบบมาตรฐาน และมรีะยะเวลาเช่า  ปี 

ในขณะทอีาคารเอก็ซ์เชนจ์ทาวเวอร์ และอาคารอนิเตอร์เชนจ์  เป็นอาคารสาํนักงานเกรด A ในเขตสขุุมวทิ

ตอนตน้ทมีรีาคาคา่เช่าสูงรองลงมา โดยอาคารสาํนกังานดงักล่าวทงั  อาคาร เชอืมต่อกบัทงัรถไฟฟ้าและรถไฟ

ใตด้นิ 

อตัราการเตบิโตของค่าเช่าพนืทอีาคารสํานักงานเกรด B ในเขตสุขมุวทิตอนต้นอยูใ่นระดบัทสีงู เมอืเทยีบกับ

บรเิวณอนื ดว้ยปัจจยัดา้นอุปทานทมีจํีากดั ทําเลทเีชอืมต่อกบัรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใตด้นิทสีะดวก อกีทงัราคา

ค่าเช่าพนืทอีาคารสาํนักงานเกรด A ทีสงูขนึในพนืทเีดยีวกนั ทําใหเ้จา้ของอาคารสํานักงานเกรด B สามารถ

เพมิราคาคา่เช่าไดส้งูขนึ 

ค่าเช่าเฉลียของพืนทีสาํนักงานในแขตสขุมุวิทตอนต้นแบ่งตามเกรด ปี พ.ศ.  – 2559  

 
ทีมา: แผนกทปีรกึษาซบีอีารอ์ ี
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6.5 ปัจจยัขบัเคลือนอปุสงค ์และแนวโน้มการใช้พนืทีอาคารสาํนักงาน 

6.5.1 ปัจจยัขบัเคลือนอปุสงคข์องพืนทีอาคารสาํนักงาน 

ความต้องการใช้พืนทีอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มาจากบริษัทจากหลายภาคธุรกิจที

เกยีวขอ้งกบัการบรโิภคภายในประเทศ เช่น บรษิทัสนิคา้อปุโภคบรโิภค บรษิทัโฆษณา บรษิทัประกนัชวีติ และ

บรษิทัคา้ปลกี โดยบรษิทัในภาคธุรกจิเหล่านีจะใชพ้นืทขีนาดใหญ่ในอาคารสาํนักงาน นอกจากนีความตอ้งการ

ใชพ้นืทอีาคารสาํนักงานยงัมาจากภาคอุตสาหกรรมและการขนสง่ ซงึสว่นมากจะเป็นบรษิทัผูผ้ลติจากประเทศ

ญปีุ่ นโดยบรษิทัเหล่านีต้องการเช่าพนืทขีนาดเล็กในอาคารสํานักงานทอียู่ในตวัเมอืง เพอืจดัการงานเกยีวกบั

การบรหิารจดัการของบรษิทั  

ซบีอีารอ์ ีมกีารคาดการณ์ว่าความตอ้งการใชพ้นืทอีาคารสาํนักงานสว่นใหญ่จะยงัคงมาจากการขยายตวัของทงั

บรษิทัไทยและบรษิทัต่างชาตทิมีอียูเ่ดมิ สาํนกังานบรหิารจดัการของบรษิทัผูผ้ลติและผูส้ง่ออก และบางสว่นจาก

การตงัสาํนกังานภมูภิาคของบรษิทัประเทศเพอืนบา้น 

ความต้องการใช้พนืทีอาคารสํานักงานมีแนวโน้มจะมาจากบรษิัททีก่อตงัใหม่เพมิมากขนึ ดงัเช่นในปี พ.ศ. 

 และปี พ.ศ.  บรษิทัทจีดัตงัใหม่ ทเีกยีงขอ้งกบัธุรกจิประเภท อ-ีคอมเมริซ์ และเทคโนโลยทีเีกยีวขอ้ง

กบัธรุกจิออนไลน์จาํนวนหนึงเขา้ใชพ้นืทอีาคารสาํนักงาน ทางซบีอีารอ์ ีคาดไวว้า่บรษิทัในภาคธุรกจิดงักล่าวจะ

มเีพมิมากขนึ อยา่งไรกต็ามบรษิทัเหล่านีจะใชพ้นืทอีาคารสาํนักงานขนาดเลก็เป็นส่วนใหญ่ 

6.5.2 ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกอาคารสาํนักงาน และแนวโน้มการใช้พืนทีอาคารสาํนักงานของผู้เช่า 

ปัจจยัสาํคญัในการเลอืกอาคารสาํนักงานของผู้เช่า คอื ทําเลทีตงั โดยส่วนมากผู้เช่าต้องการเช่าพนืทอีาคาร

สาํนักงานทอียู่ใกลก้บัระบบขนส่งมวลชนสายสาํคญั ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าสายสเีขยีวอ่อน รถไฟฟ้าสายสเีขียวเข้ม 

และรถไฟฟ้าใต้ดนิสายสนํีาเงนิ แต่อยา่งไรกด็คีวามสําเรจ็ของอาคารสํานักงานไม่ไดข้นึอยู่กบัปัจจยัดา้นทําเล

ทตีงัเพยีงอยา่งเดยีว 

ปัจจยัเรอืงตน้ทุนยงัเป็นปัจจยัสาํคญัทหีลายบรษิทั ทงับรษิทัไทยและบรษิทัต่างชาตคิาํนึงถงึ วธิทีบีรษิทัเหล่านี

ใชค้วบคมุต้นทุน คอืการใช้พนืทอีาคารสาํนักงานใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด โดยการใชก้ลยุทธ์การใชพ้นืทใีหเ้กดิ

ประโยชน์มากทสีุด (Workplace Strategy) ซงึวธินีีจะเพมิประสทิธภิาพของการใช้พนืทจีาก  : 10 (  คน ต่อ 

 ตารางเมตร) เป็น  : 7 (  คน ต่อ  ตารางเมตร) หรอืเป็นการประหยดัคา่เช่ามากถงึรอ้ยละ  เมอืเทยีบ

กบัการใชพ้นืทอีาคารสาํนักงานแบบเดมิ 

ในระยะยาวกลยุทธ์นี จะช่วยเน้นพัฒนาองค์กรในเรืองของการจัดการทรพัยากรบุคคล เทคโนโลยี การ

ดาํเนินงาน และการใชส้อยต่าง ๆทีสนับสนุนการทํางานขององคก์รเพอืใหเ้กดิความร่วมมือกนัภายในองค์กร 

และเสรมิสรา้งสภาพแวดล้อมทเีหมาะแก่การทํางานของพนักงาน Gen Y เพอืเพมิประสทิธภิาพในการทํางาน 
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โดยพนักงาน Gen Y จะมคีวามต้องการพนืทกีารทํางานทยีดืหยุ่นททีงัเหมาะกบัการทํางานคนเดยีวและการ

ทาํงานเป็นกลุม่ 

ดงันัน นอกเหนือจากปัจจยัดา้นตน้ทุน และทําเลทตีงั ในปัจจุบนัผูเ้ช่าจะตดัสนิใจเช่าพนืทอีาคารสาํนักงาน โดย

พจิารณาประโยชน์ใชส้อยของอาคาร และสงิอาํนวยความสะดวกทตีงัอยู่ทงัในและนอกอาคารสาํนักงาน เพอื

เสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มทเีหมาะสมแก่การทาํงานของพนักงาน รวมถงึการดงึดดูพนกังานใหมเ่ขา้มาในองคก์ร 
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6.6 โครงการเปรียบเทียบ 

6.6.1 กลุ่มอาคารสาํนักงานในเขตศนูยก์ลางธรุกิจ (CBD) ทีมพืีนทีเชือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) 

อาคารสาํนักงาน 

     

ชืออาคาร อาคารอนิเตอรเ์ชนจ์  อาคารเอก็ซ์เชนจท์าวเวอร ์ อาคารเดอะออฟฟิส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ อาคารปารค์ เวนเชอร ์ อาคารเอม็โพเรยีมทาวเวอร ์

ปีทีสรา้งเสรจ็ พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  

ทาํเลทีตงั แยกอโศก ถดัจากสถานีรถไฟฟ้าอโศก แยกอโศก ถดัจากสถานีรถไฟฟ้าอโศก ราชดาํร ิห่างจากสถานีรถไฟฟ้า 

ชดิลม  เมตร 

เพลนิจติ ถดัจากสถานีรถไฟฟ้า 

เพลนิจติ 

พรอ้มพงศ์ ถดัจากสถานีรถไฟฟ้าพรอ้มพงศ ์

พืนทีเช่า (ตรม.) 45,000 38,000 78,000 27,000 41,500 

จาํนวนชนั 35 42 45 34 42 

พืนทีเช่าต่อชนั (ตรม.) 1,000 – 2,000 1,300 1,284 – 2,505 1,900 – 2,000 2,330 

ผู้พฒันา บรษิทั บ ีแอนด ์จ ีพารค์ จาํกดั บรษิทั พรพดั ดเีวลลอ้ปเมน้ท์ จาํกดั บรษิทั เซน็ทรลั พฒันา จาํกดั (มหาชน) บรษิทั ยนิูเวนเจอร ์จาํกดั บรษิทั ซิต ีเรยีลต ีจํากดั 

อตัราการเช่า (%) 98 98 100 99 81 

ราคาเสนอเช่า  

(บาท/ตรม./เดือน) 

990 1,200 1,200 1,300 920 

ความสงูเพดาน 2.7 เมตร 2.65 เมตร 2.7 เมตร 2.9 เมตร 2.7 เมตร 

ระบบปรบัอากาศ ระบบ Central Chiller ระบบ Central Chiller ระบบ Central Chiller ระบบ Central Chiller ระบบ Central Chiller 

จาํนวนลิฟท ์ ลฟิท์โดยสาร  ตวั ลฟิท์ขนของ  

 ตวั และลฟิท์ทจีอดรถ  ตวั 

ลฟิท์โดยสาร  ตวั ลฟิท์ขนของ  

 ตวั และลฟิท์ทจีอดรถ  ตวั 

ลฟิท์โดยสาร  ตวั ลฟิท์ขนของ  

 ตวั และลฟิท์ทจีอดรถ  ตวั 

ลฟิท์โดยสาร  ตวั ลฟิท์ขนของ  

 ตวั และลฟิท์ทจีอดรถ  ตวั 

ลฟิท์โดยสาร  ตวั ลฟิท์ขนของ  

 ตวั และลฟิท์ทจีอดรถ  ตวั 

จาํนวนทีจอดรถ  คนั  คนั ,  คนั  คนั 2,000 คนั 

หมายเหต ุ  มพีนืทรีา้นคา้ ,  ตารางเมตร  ไดร้บัประกาศนียบตัรอาคารสเีขยีวของสงิคโปร ์

(Green Mark Gold Certification) 

 มพีนืทรีา้นคา้ ,  ตารางเมตร 

 ตงัอยูบ่นหา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัเวลิด ์

 ประกอบดว้ยโรงแรมเซนทาราแกรนด ์  หอ้ง 

 ไดร้บัประกาศนียบตัรอาคารสเีขยีวของ

สหรฐัอเมรกิา (LEED Platinum Certification) 

 ประกอบดว้ยโรงแรมโอครุะ  หอ้ง 

 มพีนืทรีา้นคา้  ตารางเมตร 

 ตงัอยูบ่นหา้งสรรพสนิคา้เอม็โพเรยีม 

 ประกอบดว้ยเซอร์วสิอพารท์เมน้ เอม็โพเรยีม 

สวที อยูช่นับนสุดของอาคารสาํนักงาน 383 

ยนิูต 



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

6.6.2 กลุ่มอาคารสาํนักงานในเขตศนูยก์ลางธรุกิจ (CBD) ทีไม่มีพืนทีเชือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) 

อาคารสาํนักงาน 

 
 

ชืออาคาร อาคารแอทธนิี ทาวเวอร ์ โครงการออลซซีนั เพลส 

อาคารเอม็ ไทย ทาวเวอร ์

โครงการออลซซีนั เพลส 

อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร ์

โครงการออลซซีนั เพลส 

อาคารซอีารซ์ ีทาวเวอร ์

ปีทีสรา้งเสรจ็ พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  

ทาํเลทีตงั ถนนวทิยุ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าเพลนิจติ  เมตร ถนนวทิยุ ห่างจากสถานรีถไฟฟ้าเพลนิจติ  เมตร 

พนืทีเช่า (ตรม.) 46,340 30,000 30,000 63,000 

จาํนวนชนั 34 27 27 52 

พนืทีเช่าต่อชนั (ตรม.) 1,400 1,218 

ผูพ้ฒันา บรษิทั ทซีซี ีแลนด์ จาํกดั บรษิทั ออลซซีนัส ์พรอ็พเพอรต์ ีจํากดั 

อตัราการเช่า (%) 92 91 95 90 

ราคาเสนอเช่า  

(บาท/ตรม./เดือน) 

1,000 990 

ความสงูเพดาน 2.8 เมตร 2.7 เมตร 

ระบบปรบัอากาศ ระบบ Central Chiller ระบบ Central Chiller 

จาํนวนลิฟท ์ ลฟิทโ์ดยสาร  ตวั ลฟิทข์นของ  ตวั  

และลฟิทท์จีอดรถ  ตวั 

ลฟิทโ์ดยสาร  ตวั ลฟิทข์นของ  ตวั  

และลฟิทท์จีอดรถ  ตวั 

ลฟิทโ์ดยสาร  ตวั ลฟิทข์นของ  ตวั  

และลฟิทท์จีอดรถ  ตวั 

ลฟิทโ์ดยสาร  ตวั ลฟิทข์นของ  ตวั  

และลฟิทท์จีอดรถ  ตวั 

จาํนวนทีจอดรถ  คนั 2,500 คนั 

หมายเหต ุ  ประกอบด้วยโรงแรมพลาซ่า เอทธนิ ี  ห้อง  มพีนืทรีา้นคา้ ,  ตารางเมตร 

 ประกอบด้วยโรงแรมคอนราด  หอ้ง 

 ประกอบด้วยเซอรว์สิอพารท์เมน้  ยูนิต 
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6.6.3 กลุ่มตวัอย่างของอาคารสาํนักงานทีมีอายอุาคารอยู่ในช่วง  – 34 ปี และตงัอยู่ในเขตศนูยก์ลางธรุกิจ (CBD)  

อาคารสาํนักงาน 

 
  

 

ชืออาคาร อาคารเอก็ซ์เชนจท์าวเวอร ์ อาคารสยาม ทาวเวอร ์ อาคารสนิธรทาวเวอร ์  อาคารทูแฟซฟิิค เพลส 

ปีทีสรา้งเสรจ็ พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  

ทาํเลทีตงั แยกอโศก ถดัจากสถานีรถไฟฟ้าอโศก ถนนพระราม  ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า 

สนามกฬีา  เมตร 

ถนนวทิยุ ห่างจากสถานรีถไฟฟ้า 

เพลนิจติ  กโิลเมตร 

นานา ถดัจากสถานีรถไฟฟ้านานา 

พืนทีเช่า (ตรม.) 38,000 31,938 15,050 22,500 

จาํนวนชนั 42 30 11 30 

พืนทีเช่าต่อชนั (ตรม.) 1,300 1,451 1,050 – 1,250 1,200 

ผู้พฒันา บรษิทั พรพดั ดเีวลลอ้ปเมน้ท ์จํากดั บรษิทั สยามพวิรรธน์ จํากดั บรษิทั สยาม สนิธร จํากดั บรษิทั ไทย พรอ็พเพอรต์ ีจํากดั 

อตัราการเช่า (%) 98 94 100 100 

ราคาเสนอเช่า  

(บาท/ตรม./เดือน) 

1,200 1,350 830 720 

ความสงูเพดาน 2.65 เมตร 2.7 2.55 2.7 

ระบบปรบัอากาศ ระบบ Central Chiller ระบบ Central Chiller ระบบ Central Chiller ระบบ Water Cooled Package 
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จาํนวนลิฟท ์ ลฟิทโ์ดยสาร  ตวั ลฟิทข์นของ  ตวั  

และลฟิท์ทจีอดรถ  ตวั 

ลฟิทโ์ดยสาร 4 ตวั ลฟิทโ์ดยสาร  ตวั ลฟิทข์นของ  ตวั ลฟิทโ์ดยสาร  ตวั ลฟิทข์นของ  ตวั 

และลฟิทท์จีอดรถ  ตวั 

จาํนวนทีจอดรถ  คนั 493 คนั 1,500 คนั 

(ใชร้ว่มกบัอาคารอนือกี  อาคาร) 

343 คนั 

(ใชร้ว่มกบัอาคารอนือกี  อาคาร) 

หมายเหต ุ  ไดร้บัประกาศนียบตัรอาคารสเีขยีวของสงิคโปร ์

(Green Mark Gold Certification) 

 มพีนืทรีา้นคา้ ,  ตารางเมตร 

 ตงัอยู่บนห้างสรรพสนิคา้สยามดสิคอฟเวอร ี - - 

 

อาคารสาํนักงาน 

   

ชืออาคาร โครงการออลซซีนั เพลส 

อาคารซอีารซ์ ีทาวเวอร ์

อาคารควิเฮา้ส ์เพลนิจติ อาคารคิวเฮา้ส ์ลมุพนิี 

ปีทีสรา้งเสรจ็ พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  

ทาํเลทีตงั ถนนวทิยุห่างจากสถานีรถไฟฟ้าเพลนิจติ  เมตร เพลนิจติ ถดัจากสถานีรถไฟฟ้าเพลนิจติ ถนนพระราม  ถดัจากสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิลุมพนิ ี

พืนทีเช่า (ตรม.) 63,000 10,800 59,000 

จาํนวนชนั 52 21 38 

พืนทีเช่าต่อชนั (ตรม.) 1,218 900 1,500 – 1,800 
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ผู้พฒันา บรษิทั ออลซซีนัส ์พรอ็พเพอรต์ ีจํากดั บรษิทั ควอลติ ีเฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) บรษิทั ควอลติ ีเฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

อตัราการเช่า (%) 90 94 99 

ราคาเสนอเช่า  

(บาท/ตรม./เดือน) 

990 850 1,100 

ความสงูเพดาน 2.7 เมตร 2.55 2.9 

ระบบปรบัอากาศ ระบบ Central Chiller ระบบ Water Cooled Package ระบบ Central Chiller 

จาํนวนลิฟท ์ ลฟิทโ์ดยสาร  ตวั ลฟิทข์นของ  ตวั  

และลฟิทท์จีอดรถ  ตวั 

ลฟิทโ์ดยสาร  ตวั ลฟิทข์นของ  ตวั ลฟิทโ์ดยสาร  ตวั ลฟิทข์นของ  ตวั  

และลฟิทท์จีอดรถ  ตวั 

จาํนวนทีจอดรถ 2,500 คนั  

(ใชร้ว่มกบัอาคารอนือกี  ในโครงการออลซซีนัเพลส) 

204 คนั 1,000 คนั 

หมายเหต ุ โครงการออลซซีนั เพลส  

 มพีนืทรีา้นคา้ ,  ตารางเมตร 

 ประกอบด้วยโรงแรมคอนราด  ห้อง 

 ประกอบด้วยเซอรว์สิอพาร์ทเมน้  ยูนิต 

-  มพีนืทรีา้นคา้ ,700 ตารางเมตร 
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7. โครงสร้างและการดาํเนินงานของกองทรสัต์ 

7.1 การจดัตงักองทรสัต ์

7.1.1 ข้อมลูทวัไปของกองทรสัต ์

ทรสัต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ภิรชัออฟฟิศ ใชช้อืภาษาองักฤษว่า Bhiraj Office 

Leasehold Real Estate Investment Trust หรอื BOFFICE เป็นกองทรสัต์ตามพระราชบญัญัติทรสัต์เพอื

ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.  ทกี่อตงัขนึดว้ยผลของสญัญาก่อตงัทรสัต์ และสมบูรณ์เมอืผู้ก่อตงัทรสัต์

โอนเงนิทไีดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ ดว้ยความไวว้างใจใหท้รสัตจีดัการทรพัยส์นิเพอืประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยทรสัต ์ 

กองทรสัต์ก่อตงัขนึเมอืวนัททีําสญัญาก่อตงัทรสัต์ โดยสญัญาก่อตงัทรสัต์ดงักล่าวไดท้ําเป็นหนังสอื ระหวา่ง

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผูก้่อตงัทรสัต์ และบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย 

จาํกดั ในฐานะทรสัต ีทงันี กองทรสัต์จะมทีุนชําระแลว้จํานวนประมาณไม่เกนิ , .  ลา้นบาท ภายหลงั

การเสนอขายหน่วยทรสัต์ เพอืรองรบัการลงทุนในทรพัยส์นิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ปีระกาศทจ. /  

กาํหนด 

เมอืมกีารกอ่ตงัทรสัต์ตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์ทรพัยส์นิเรมิตน้ทจีะใหเ้ป็นกองทรสัต์ไดแ้ก่เงนิทผีูก้่อตงัทรสัตไ์ด้

จากการจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครงัแรก โดยผู้ก่อตงัทรสัต์มหีน้าทดีําเนินการใหผู้้

จดัจําหน่ายหลกัทรพัยโ์อนเงนิทไีดจ้ากการจําหน่ายหน่วยทรสัต์ให้แก่ทรสัตเีพอืให้การก่อตงักองทรสัต์แล้ว

เสรจ็ภายในสบิหา้วนัทําการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และยนืเอกสารหลกัฐานทแีสดงไดว้า่มกีาร

โอนเงนิดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. พรอ้มกบัรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

7.1.2 วตัถปุระสงคข์องกองทรสัต ์

กองทรสัต์จดัตงัขนึเพอืประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด โดยมวีตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหลกัทรพัยป์ระเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT) เพอืเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศทจ. /  และมวีตัถุประสงคใ์นการนํา

หน่วยทรสัต์เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทงันี ในการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครงัแรก

มไิดเ้ป็นการเสนอขายหน่วยทรสัต์ต่อนักลงทุนรายยอ่ยหรอืประชาชนเป็นการทวัไป โดยในสว่นของนักลงทุน

รายย่อยนันเป็นการเสนอขายให้เฉพาะลูกคา้หรอืผู้ทีคาดว่าจะเป็นลูกค้าของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

ตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ 

เมอืกองทรสัต์นําเงนิทไีดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรสัต์และเงนิกู้ยมืไปลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์

แล้ว กองทร ัสต์โดยผู้จดัการกองทรสัต์ จะแต่งตังภิรชัแมนเนจเม้นท์ ให้เป็นผู้บริหารอสงัหารมิทรัพย ์
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(Property Manager) เพอืนําทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการใหเ้ชา่พนืทขีองอสงัหารมิทรพัย์

ทจีะไดร้บัค่าเช่าและคา่ตอบแทนตามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทมีอีาํนาจหน้าทปีระกาศกาํหนด 

รวมตลอดจนการให้บรกิารทีเกียวเนืองกับการให้เช่าดงักล่าวด้วย รายได้ทีกองทรสัต์จะได้รบัจากการ

ดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ คา่เช่า ค่าตอบแทนจากการให้บรกิารทเีกยีวเนือง

และคา่ตอบแทนการใหส้ทิธติามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทมีอีาํนาจหน้าทปีระกาศกาํหนด การ

ดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใตก้ารควบคมุและกาํกบัดแูลโดยทรสัต ีเพอืใหก้ารดาํเนินงานของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์และผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงอืนไขแห่งสญัญาแต่งตงัผู้จดัการ

กองทรสัต ์และสญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนหลกัเกณฑท์พีรบ.ทรสัต ์รวมทงัประกาศอนื ๆ 

ทเีกยีวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด ทงันีกองทรสัต์จะไม่ดาํเนินการในลกัษณะใดที

เป็นการใช้กองทรสัต์เขา้ดําเนินธุรกจิ หรอืประกอบธุรกจิเองอกีทงั กองทรสัต์จะไม่นําอสงัหารมิทรพัย์ของ

กองทรสัต์ออกให้เช่าแก่บุคคลทมีีเหตุอนัควรสงสยัว่าจะนําอสงัหารมิทรพัยน์ันไปใช้ประกอบธุรกจิทขีดัต่อ

ศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

อนงึ โครงสรา้งของกองทรสัต ์สามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งัต่อไปน ี
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7.2 สรปุสาระสาํคญัของสญัญาก่อตงัทรสัต์ 

สรปุสาระสาํคญัของสญัญาก่อตงัทรสัต ์ 

คู่สญัญา 1. บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (ในฐานะผูก้อ่ตงักองทรสัต์ ซงึจะเขา้เป็นผูจ้ดัการ

 กองทรสัตเ์มอืมกีารกอ่ตงักองทรสัต์แลว้) 

2. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จาํกดั (ในฐานะทรสัต)ี  

ลกัษณะของ

กองทรสัตแ์ละกลไก

การบริหาร 

1. เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.   

("พระราชบญัญติัทรสัต์") ทีก่อตงัขนึดว้ยผลของสญัญาก่อตงัทรสัต์นี และสมบูรณ์

เมอืผูก้อ่ตงัทรสัต์โอนเงนิทไีดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้กท่รสัตแีลว้ 

2. กองทรสัต์นีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรพัย์สนิทีอยู่ในชอืและอํานาจ

จดัการของทรสัต ี

3. การจดัการกองทรสัต์ จะกระทําโดยทรสัตีและผู้จดัการกองทรสัต์ทีไดร้บัมอบหมาย

จากทรสัตซีงึไดร้บัการแต่งตงัตามสญัญานี 

4. ผู้จดัการกองทรสัต์มีอํานาจหน้าทีและความรบัผดิชอบหลกัทีเกียวข้องกบัการดูแล

จดัการกองทรสัต์ ซึงรวมถงึการลงทุนในทรพัยส์นิของกองทรสัต์ และทรสัตีมอีํานาจ

หน้าทีและความรบัผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าทีของผู้จ ัดการ

กองทรสัต์และผู้รบัมอบหมายรายอนื (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสญัญาและตามกฎหมาย 

ตลอดจนการเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

5.  ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตตี่างฝ่ายต่างจะปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะทเีป็นผูท้มีวีชิาชพีซงึ

ไดร้บัความไวว้างใจ ดว้ยความระมดัระวงั ซอืสตัยส์จุรติ เพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของผู้

ถอืหน่วยทรสัตโ์ดยรวมและเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

ตลอดจนขอ้ผกูพนัทไีดใ้หไ้วเ้พมิเตมิในเอกสารทเีปิดเผย เพอืประโยชน์ในการเสนอ

ขายหน่วยทรสัตแ์ก่ผูล้งทนุ และมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ชือ อายุ ประเภทและ

วตัถปุระสงคข์อง

กองทรสัต ์

1. ชอืของกองทรสัต์คอื ทรสัต์เพอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

ใชช้อืภาษาองักฤษว่า Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust หรอื 

BOFFICE (ซงึชอือาจเปลยีนแปลงไดต้ามทผีูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะกาํหนดเป็นครงัคราว 

โดยไดร้บัอนุมตัจิากทรสัตแีละจากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์) ทงันี กองทรสัตจ์ดัตงัขนึ

โดยไม่มีกําหนดอายุของกองทรัสต์ และเป็นกองทรัสต์ประเภทไม่ร ับไถ่ถอน

หน่วยทรสัต ์

2. กองทรสัต์มวีตัถุประสงคใ์นการออกหลกัทรพัยป์ระเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอืการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT) เพอืเสนอขายต่อประชาชน และมวีตัถุประสงคใ์นการ

นําหน่วยทรสัต์เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ทงันี ในการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์น

ครงัแรกมไิดเ้ป็นการเสนอขายหน่วยทรสัต์ต่อนกัลงทุนรายยอ่ยหรอืประชาชนเป็นการ
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ทวัไป โดยในส่วนของนักลงทุนรายย่อยนันเป็นการเสนอขายใหเ้ฉพาะลูกคา้หรอืผู้ที

คาดวา่จะเป็นลูกคา้ของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและตวัแทนจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ 

3. เมอืกองทรสัต ์นําเงนิทไีดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ซงึอาจรวมถงึเงนิทุนจากการ

กูย้มืเงนิ และ/หรอืเงนิประกนัการเช่าของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ทกีองทรสัต์จะ

ลงทุนครงัแรกไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์แล้ว กองทรสัต์โดยผู้จดัการ

กองทรสัต์จะนําทรพัย์สนิหลกัดงักล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการนําทรพัย์สนิหลกั

ดงักล่าวออกใหเ้ช่า ซงึจะไดร้บัค่าเช่าและค่าบรกิาร ในการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าว 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายหรอืแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หด้าํเนินการได ้

โดยการมอบหมายหรอืแต่งตังจะเป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญานี กฎหมาย และ

ประกาศทเีกยีวขอ้งของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

4. รายไดท้กีองทรสัต์จะไดร้บัจากการดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์

ไดแ้ก่ คา่เช่า ค่าบรกิาร และรายไดอ้นื ๆทไีดร้บัจากการดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์

จากอสงัหารมิทรพัย ์การดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะอยู่ภายใต้การควบคุม

และกํากบัดูแลโดยทรสัตี เพอืให้การดําเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์เป็นไปตาม

ขอ้ตกลงและเงอืนไขแหง่สญัญานี และหลกัเกณฑ์ตามพระราชบญัญตัทิรสัต์ ประกาศ

อนื ๆ ท ีเกยีวขอ้งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์

กาํหนด ทงันี กองทรสัต์จะไม่ดาํเนินการในลกัษณะใดทเีป็นการใชก้องทรสัตเ์ขา้ดาํเนิน

ธรุกจิหรอืประกอบธรุกจิเอง 

5. กองทรสัต์ มีรอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีสนิสุด ณ วนัท ี  ธนัวาคม ของทุกปี และ

รอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปีแรกใหส้นิสดุ ณ วนัท ี  ธนัวาคม พ.ศ.  

ทรพัยสิ์นทีจะให้เป็น

กองทรสัต ์

ในเบอืงต้นเมอืมกีารก่อตงัทรสัต์ ทรพัยส์นิเรมิต้นทจีะใหเ้ป็นของกองทรสัต์ไดแ้ก่เงนิทผีูก่้อตงั 

ทรสัต์ไดจ้ากการจําหน่ายหน่วยทรสัต์ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครงัแรก โดยผูก้่อตงัทรสัต์มี

หน้าทีดําเนินการให้ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์โอนเงนิทีได้จากการจําหน่ายหน่วยทรสัต์ให้แก ่

ทรสัตีเพือให้การก่อตงักองทรสัต์แล้วเสรจ็ ภายใน  (สบิห้า) วนันับแต่วนัปิดการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ และยนืเอกสารหลกัฐานทแีสดงไดว้า่มกีารโอนเงนิดงักล่าว พรอ้มกบัรายงานผลการ

เสนอขายหน่วยทรสัตต์่อสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ภายหลงัจากทกีองทรสัต์โดยทรสัตไีดร้บัทรพัยส์นิเรมิต้นแล้ว กองทรสัต์จะนําทรพัยส์นิเรมิต้น

ดงักล่าว ซงึอาจรวมถงึเงนิทุนจากการกูย้มืเงนิ และ/หรอืเงนิประกนัการเช่าของทรพัยส์นิหลกั

ของกองทรสัต์ทกีองทรสัต์จะลงทุนครงัแรกไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ และชําระ

ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง นอกจากนี ทรพัย์สนิทีจะให้เป็นกองทรสัต์ยงัรวมถึงทรพัย์สนิอืนใดที

กองทรสัตจ์ะไดม้าเพมิเตมิตามเงอืนไขแหง่สญัญานี ตลอดจนกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

หน่วยทรสัต ์ สทิธิในการได้รบัประโยชน์จากกองทรสัต์แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่า ๆ กัน เรยีกว่า

หน่วยทรสัต์โดยใหส้ทิธแิก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์เท่า ๆ กนัในการเป็นผูร้บัประโยชน์ของกองทรสัต ์

โดยมูลคา่ทตีราไวข้องหน่วยทรสัต์คอืหน่วยละ  บาท หน่วยทรสัต์ของกองทรสัตน์ีมไิดใ้หส้ทิธิ

แกผู่ถ้อืหน่วยทรสัตใ์นการขายคนืหรอืไถ่ถอน 
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หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต ์มคีณุสมบตัเิป็นหน่วยทรสัตป์ระเภทระบุชอืผูถ้อืและชาํระเตม็มูลคา่

ทงัหมด รวมทงัไม่มขีอ้จาํกดัการโอนหน่วยทรสัต์ เวน้แต่ขอ้จาํกดัทเีป็นไปตามกฎหมายตามที

ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบัน ี

การเพิมทนุของ

กองทรสัต ์

กองทรสัต์อาจเพมิทุนโดยออกหน่วยทรสัต์ใหม่เพือเสนอขายตามขอ้ตกลงและเงอืนไขแห่ง

สญัญานี ตลอดจนกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ทงันี ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทดีาํเนินการต่าง ๆ ที

เกียวข้องกับการเพิมทุนของกองทรสัต์ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะแต่การจดัประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์เพอืขอมตอินุมตัใิหเ้พมิทุน และดําเนินการใด ๆ ทเีกยีวขอ้งและจําเป็นเพอืใหก้าร

เพมิทุนดงักล่าวเสรจ็สมบูรณ์และเป็นไปตามสญัญานี พระราชบญัญัติทรสัต์ พระราชบญัญัติ

หลกัทรพัย ์กฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง และมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยจะตอ้งออกหน่วยทรสัตเ์ป็น

หน่วยเตม็ (จะออกหน่วยทรสัต์ทเีป็นเศษมไิด)้ หากการเพมิทุนของกองทรสัต์จะก่อใหเ้กดิความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้จ ัดการกองทรสัต์และบุคคลทีเกียวโยงกันของผู้จัดการ

กองทรสัต์ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์และบุคคลทีเกยีวโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์งดออกเสยีงใน

วาระทเีกยีวกบัการเพมิทุนของกองทรสัต์และการออกหน่วยทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มีหน้าทดีาํเนินการเพอืให้หน่วยทรสัต์ทีออกใหม่ในแต่ละคราวสามารถเข้า

เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ภายในสสีิบห้าวนันับแต่วนัปิดการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ในแต่ละคราวนัน และในการเพิมทุนของกองทรสัต์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจ

ดาํเนินการใหก้องทรสัต์เพมิทุนและออกหน่วยทรสัต์ใหม่เพอืเสนอขายเป็นการทวัไปต่อผูล้งทุน 

ต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ หรอืเสนอขายเป็นการเฉพาะเจาะจง

ใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์บางรายโดยใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในสญัญานีและเป็นไปตามมตขิองผู้

ถอืหน่วยทรสัต ์

เหตใุนการเพิมทุน

และกระบวนการ

เพิมทนุ 

1. เหตุในการเพมิทุนไดแ้ก่ ( ) การเพมิทุนเพอืลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เพิมเติมจากทรัพย์สินเดิมของกองทรัสต์ ( ) เพิมทุนเพือปรบัปรุง

ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ซึงรวมถึงอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์หรอือสงัหารมิทรพัย์ที

กองทรสัต์มีสทิธกิารเช่าให้อยู่ในสภาพดแีละมีความพร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์ หรอื

สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรอืความต้องการของลกูค้าทีเปลยีนแปลงไป ( ) เพมิทุนเพอื

ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้วซึงเป็นของกองทรสัต์หรือที

กองทรัสต์มีส ิทธิการเช่าเพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ หรอื

สอดคล้องกบัสภาพตลาดหรอืความต้องการของลกูค้าทีเปลยีนแปลงไป ( ) เพมิทุนเพอื

ชําระเงนิกู้ยืมหรือภาระผูกพนัของกองทรสัต์ และ ( ) เหตุอนืใดทีผู้จ ัดการกองทรสัต์

เหน็สมควรและจาํเป็น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ี

2. การเพมิทุนตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบัเจตนารมณ์ในการก่อตงักองทรสัต์ และกฎหมายต่าง ๆ 

ทเีกยีวขอ้ง โดยจะต้องไดร้บัมตจิากทปีระชุมผูถ้ือหน่วยทรสัตใ์หอ้นุมตักิารเพมิทุน เวน้แต่

กรณีทเีป็นการเพมิทุนโดยมกีารระบุแผนการเพมิทุนไวเ้ป็นการล่วงหน้าอย่างชดัเจนแลว้

ในสญัญาก่อตงัทรสัต ์ 

3. ในกรณีทีเป็นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรสัต์เพือการเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป 
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(General Mandate) ให้กระทําได้เฉพาะกรณีทีแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดสรร

หน่วยทรัสต์ เพิมทุ นจะเป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทเีกยีวขอ้ง และตามแนวทางทสีาํนักงาน 

ก.ล.ต. กาํหนด 

4. การเพมิทุนต้องกระทาํใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึงปีนับแต่วนัททีปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีติ

อนุมตัใิหเ้พมิทุน 

5. ในกรณทีเีป็นการเพมิทุนเพอืลงทุนในทรพัยส์นิหลกัเพมิเตมิ ไดผ้่านกระบวนการเกยีวกบั

การไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัและอปุกรณ์ตามทกีาํหนดในสญัญาฉบบันี และหากเป็นการทํา

ธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กับผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์ตอ้งผ่านการดาํเนินการตามทกีาํหนดในสญัญาฉบบันี 

6. ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหน่วยทรสัตท์อีอกใหม่ 

การลดทุนชาํระแล้ว ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีอํานาจหน้าทีในการดําเนินการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์  โดย

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญานี พระราชบญัญตัทิรสัต์ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ประกาศ

และขอ้กาํหนดทเีกยีวขอ้ง และมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

เหตใุนการลดทุน

และกระบวนการลด

ทุน 

เหตุในการลดทุน 

1. กองทรสัต์มสีภาพคล่องส่วนเกนิทเีหลอือยู่ภายหลงัจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัย ์หรอื

สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการตดัจาํหน่ายสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(ถา้ม)ี ทงันี 

ตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จรงิดว้ยวา่กองทรสัต์ไม่มกีาํไรสะสมเหลอือยูแ่ลว้ 

2. กองทรสัต์มกีารเพมิทุนเพอืใหไ้ดม้าซงึอสงัหารมิทรพัย์เพมิเตมิ แต่ปรากฏเหตุขดัขอ้งใน

ภายหลงัทาํใหไ้ม่สามารถไดม้าซงึอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว 

3. กองทรสัต์มรีายการค่าใชจ่้ายทีไม่ใช่เงนิสดและไม่มีเหตุต้องนําไปใชใ้นการคาํนวณกําไร

สทุธทิปีรบัปรงุแลว้ของกองทรสัต์ตามทกีาํหนดไวใ้นหวัขอ้การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

แกผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์แห่งสญัญานี 

4. กรณอีนืใดทผีูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหล้ดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัต์ได ้

กระบวนการลดทนุ 

1. การลดทุนชาํระแลว้ของกองทรสัต์จะกระทาํไดต่้อเมอืไม่ขดัหรอืแยง้กบัเจตนารมณ์ในการ

ก่อตังกองทรัสต์ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรพัย ์

ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืคาํสงัทอีอกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว 

2. การลดทุนชําระแล้วของกองทรสัต์ หากเป็นไปตามเหตุในการลดทุนข้อ  -  ข้างต้น 

ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจดาํเนินการลดทุนชาํระแลว้ของกองทรสัตโ์ดยไม่ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัิ

จากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์กไ็ด ้ 

3. การลดทุนชําระแลว้ของกองทรสัต์จะกระทําไดโ้ดยดําเนินการลดทุนชําระแล้วดว้ยวธิกีาร
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ลดมลูคา่หน่วยทรสัตใ์หต้าํลงเทา่นนั 

4. ภายหลงัจากทดีําเนินการลดทุนชําระแล้วของกองทรสัต์เสร็จสนิ ผู้จดัการกองทรสัต์จะ

เฉลยีเงนิใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทมีีชอือยู่ในสมุดทะเบยีน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการ

โอนหน่วยทรสัต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรสัต์ทีใช้ในการลดทุนชําระแล้วจากมูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรสัต์ ทังนี เงนิที

เฉลยีคนืตอ้งมไิดม้าจากเงนิกาํไรของกองทรสัต ์

ผู้ถือหน่วยทรสัต ์ สทิธ ิและความรบัผดิของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นไปตามทกีาํหนดในสญัญานี เช่น 

1. การเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพันธ์ในลักษณะของตัวการตวัแทน หรอื

ลกัษณะของการเป็นหุน้สว่นหรอืลกัษณะอนื ๆ ระหว่างทรสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และใน

ระหว่างผู้ถอืหน่วยทรสัต์ดว้ยกนั และมไิดท้ําใหผู้้ถือหน่วยทรสัต์มีความรบัผดิในกรณีที

ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ไม่เพยีงพอต่อการชําระหนีใหแ้ก่ทรสัตี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอื

เจ้าหนีของกองทรสัต์ โดยทรสัตี ผู้จดัการกองทรสัต์ และเจ้าหนีของกองทรสัต์จะบงัคบั

ชาํระหนีไดจ้ากทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์ท่านัน 

2. ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์สีทิธเิรยีกใหก้องทรสัต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนไดไ้ม่เกนิไปกวา่เงนิกาํไร

ภายหลงัจากหกัค่าใช้จ่าย การชําระคนืเงนิต้นจากการกู้ยมืทีถึงกําหนดชําระ และ/หรอื

ภาระผกูพนัอนื ๆ ทถีงึกาํหนดชาํระ (ถา้ม)ี โดยพจิารณาสถานะเงนิสด และคา่สาํรองต่าง 

ๆ ตามทกีฎหมายอนุญาตใหก้องทรสัต์หกัได ้และมสีทิธเิรยีกใหค้นืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่า

จาํนวนทุนของกองทรสัต์ทปีรบัปรงุดว้ยสว่นเกนิหรอืสว่นตาํกว่ามลูคา่หน่วยทรสัต์ 

3. การเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่ทําให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์มีกรรมสทิธแิละสทิธเิรยีกรอ้งเหนือ

ทรพัย์สินของกองทรสัต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าส่วนหนึงส่วนใด และผู้ถือ

หน่วยทรสัตไ์ม่มสีทิธเิรยีกรอ้งใหโ้อนทรพัยส์นิของกองทรสัต์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยผู้

ถอืหน่วยทรสัต์มีสทิธิตดิตามเอาทรพัย์สนิของกองทรสัต์คนืจากบุคคลภายนอกในกรณี

ททีรสัต ีและ/หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ จดัการกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญา

นี หรอืพระราชบญัญตัทิรสัต์อนัเป็นผลใหท้รพัยส์นิในกองทรสัต์ถูกจาํหน่ายจ่ายโอนไปยงั

บุคคลภายนอก ทงันี ตามหลกัเกณฑท์พีระราชบญัญตัทิรสัต์กาํหนด 

4. ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่ต้องรบัผิดต่อผู้จัดการกองทรสัต์หรือทรสัตีในการชําระเงินอืนใด

เพิมเติมให้แก่กองทรสัต์หลังจากทีได้ชําระเงนิค่าหน่วยทรสัต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ไม่มคีวามรบัผดิอนืใดเพมิเตมิอกีสาํหรบัหน่วยทรสัต์ทถีอืนนั 

5. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ตลอดจน

ซกัถาม และแสดงความเหน็เกยีวกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ของทรสัตแีละผูจ้ดัการ

กองทรสัต์วา่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีฎหมายทเีกยีวขอ้งและสญัญานีกําหนดไวห้รอืไม่ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่มีสิทธิเข้าแทรกแซงการดําเนินงานตามปกติ ของ

ผู้จดัการกองทรสัต์และทรสัตี ซึงให้ถือเป็นอํานาจและดุลพินิจของผู้จ ัดการกองทรสัต์ 

หรอืทรสัต ีแลว้แต่กรณ ี
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6. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์แต่ละรายมสีทิธลิงมตเิพอืแกไ้ขเพมิเตมิสญัญานี หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

โดยเป็นไปตามเงอืนไขและหลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นสญัญานี 

7. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิทีจะได้ร ับเง ินคืนเมือเลิกกองทรัสต์ หรือลดทุน อนึง ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์จะได้รบัเงินคนืก็ต่อเมือกองทรสัต์มีทรพัย์สนิคงเหลือภายหลงัจากได้หัก

คา่ใชจ้่ายและชาํระหนีของกองทรสัต์เมอืเลกิกองทรสัต์แลว้เท่านัน สาํหรบักรณีการลดทุน

ชาํระแลว้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ดาํเนินการเฉลยีเงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ 

การโอนหน่วยทรสัต ์ หน่วยทรสัต์ของกองทรสัตท์อีอกตามสญัญานีสามารถโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จํากดั เวน้แต่จะเขา้ขา่ย

เป็นกรณีทีถูกจํากดัการโอนหน่วยทรสัต์ตามทีระบุในสญัญานี และใหว้ธิกีารโอนหน่วยทรสัต์

เป็นไปตามทรีะบไุวใ้นสญัญานี 

การลงทุนของ

กองทรสัต ์

1. การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในประกาศ 

ทจ. /2555 ตลอดจนประกาศ และคาํสงัทเีกยีวขอ้งอนืใด 

2. กองทรสัต์มนีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัประเภทอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่า

อสงัหารมิทรพัยแ์ละและทรพัยส์นิอนัเป็นส่วนควบหรอืเครอืงอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัย์

ดงักล่าว และการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกั ทงันี การลงทุนดงักล่าวตอ้งเป็นไป

ตามนโยบาย ข้อจํากัดการลงทุน รวมทังวธิีการได้มาตามทีกําหนดในสญัญานี ทังนี 

กองทรสัต์ไม่มนีโยบายในการลงทุนทรพัยส์นิอนืใดนอกเหนือจากประเภททรพัยส์นิทมีกีาร

ระบุเอาไวใ้นสญัญาฉบบันี  

3. การไดม้าซึงทรพัย์สนิหลกัแต่ละครงั ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องดําเนินการต่าง ๆ ตามที

สญัญากําหนดเช่น ต้องตรวจสอบหรือสอบทาน (การทํา Due Diligence) ข้อมูลและ

สญัญาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัทรพัย์สนิหลกัและอุปกรณ์ (ถ้าม)ี ต้องจดัให้มีการประเมิน

มลูคา่ทรพัยส์นิหลกัอยา่งน้อยตามขอ้กาํหนดในสญัญาฉบบันี ฯลฯ รวมทงัตอ้งเป็นไปตาม

ระบบการอนุมตัิตามทีกําหนดในสญัญา เช่น ต้องไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็น

ธรุกรรมทเีป็นไปตามสญัญาฉบบันแีละกฎหมายทเีกยีวขอ้งแลว้ ฯลฯ 

4. การจาํหน่ายไปซงึทรพัย์สนิหลกั ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องดําเนินการต่าง ๆ ตามทสีญัญา

กําหนด เช่น ต้องจดัให้มีการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิหลกัตามสญัญาฉบับนี ทงันี การ

จาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี  

 (ก)  การจาํหน่ายไปจะกระทําโดยเปิดเผย มสีาระของรายการ และมรีะบบในการอนุมตัิ

ตามทกีาํหนดในสญัญาฉบบันี และมกีระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอื

การขอมตทิปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามทสีญัญาฉบบันีกาํหนด  

 (ข)  การจาํหน่ายทรพัยส์นิหลกัทเีป็นการจําหน่ายทรพัยส์นิหลกัก่อนครบหนึงปีนับแต่

วนัทีกองทรัสต์ได้มาซึงทรัพย์สินหลักนัน หรือการจําหน่ายทรัพย์ส ินหลักที

กองทรัสต์ได้มาซึงกรรมสิทธิให้แก่เจ้าของเดิม นอกจากจะต้องเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดในสญัญาฉบบันีแลว้ ยงัตอ้งเป็นกรณีทเีป็นเหตุจําเป็นและสมควร โดย

ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 
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5. นอกเหนือจากการลงทุนในทรพัย์สินหลัก กองทรสัต์มีนโยบายจะลงทุนหรอืมีไว้ซึง

ทรพัยส์นิอนืตามทรีะบุไวใ้นสญัญานี เช่น พนัธบตัรรฐับาล ตวัเงนิคลงั เงนิฝากในธนาคาร 

หรอืบรรษทัตลาดรองสนิเชอืทอียู่อาศยั เป็นตน้ 

การจดัหา

ผลประโยชน์ของ

กองทรสัต ์

การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตต์อ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตโ์ดยการใหเ้ช่า ให้

เช่าช่วงให้ใช้พนืททีีมีการเรยีกเก็บค่าตอบแทน และให้บรกิารทเีกยีวเนืองกบัการให้ใช้

พนืทหีรอืการให้เช่าเท่านัน ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่ดาํเนินการในลกัษณะใดทเีป็น

การใชก้องทรสัต์เขา้ดาํเนินธุรกจิหรอืประกอบธุรกจิเอง เช่น เป็นผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรม 

หรอืธรุกจิโรงพยาบาล เป็นตน้ 

2. ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์จะใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ก่บุคคลทจีะนําอสงัหารมิทรพัยน์ัน

ไปประกอบธุรกจิทีกองทรสัต์ไม่สามารถดําเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรอืธุรกิจ

โรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องมขีอ้ตกลงทกีําหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจํานวนทีแน่นอนไว้

ลว่งหน้า 

3. หา้มมใิหก้องทรสัต์ใหใ้ช้พนืทหีรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์แก่บุคคลทมีีเหตุอนัควรสงสยัว่า

จะนําอสงัหารมิทรพัย์นันไปใช้ประกอบธุรกจิทีขดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

โดยการให้เช่าในแต่ละครงั กองทรสัต์ต้องจดัให้มีขอ้ตกลงเพอืใหก้องทรสัต์สามารถเลิก

สญัญาเช่าไดห้ากปรากฏว่าผูเ้ชา่นําอสงัหารมิทรพัยไ์ปใชใ้นการประกอบธรุกจิดงักล่าว 

4. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดแูลรกัษาทรพัยส์นิหลกัใหอ้ยู่ในสภาพดพีรอ้มต่อการจดัหารายได ้

โดยผู้จัดการกองทรสัต์มีหน้าทีจดัให้มีการประกนัภัยทีเพียงพอและเหมาะสมทีทําให้

ทรพัยส์นิของกองทรสัต์คนืกลบัสภาพเดมิ เพอืใหก้องทรสัต์สามารถจดัหาผลประโยชน์ได้

ในลกัษณะเดมิ ซงึครอบคลุมถงึวนิาศภยัทอีาจเกดิขนึกบัอสงัหารมิทรพัย ์การประกนัภยั

ธุรกิจหยุดชะงกั และการประกันภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้รบัความ

เสยีหายจากอสงัหารมิทรพัยห์รอืจากการดาํเนินการในอสงัหารมิทรพัยใ์นวงเงนิเพยีงพอ

และเหมาะสม ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดําเนินการใหท้รสัตใีนนามของกองทรสัต์ และ/

หรอืผู้ให้กู้ในกรณีทีกองทรสัต์กู้ยมืเงนิ (ถ้ามี) เป็นผู้รบัผลประโยชน์ร่วมในการประกัน

ดงักล่าว (เว้นแต่ประกนัภัยความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก) หรอืในกรณีทกีองทรสัต์จะ

ลงทุนเพอืให้ไดม้าซงึสทิธิครอบครองโดยเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย์ หรอื เช่าพนืทอีาคาร 

หรอื โรงเรอืน หรอืสงิปลูกสรา้ง ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการเพอืใหม้นัใจว่าทรพัยส์นิ

ทีกองทรสัต์จะลงทุนมีการประกนัภัยในวงเงนิทีเหมาะสม และหากทรสัตีในนามของ

กองทรสัต์ มิได้เป็นผู้รบัผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยในการประกันภัยดังกล่าว 

เนืองจากเหตุใด ๆ เช่นการเขา้เป็นผู้รบัผลประโยชน์และผู้เอาประกนัภยัดงักล่าวขดักบั

ขอ้กําหนดในสญัญาเช่าหลกั ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการเพอืใหม้นัใจว่ามีมาตรการ

หรือกลไกทีเหมาะสมเพียงพอในการนําเง ินค่าสินไหมทดแทนมาสร้างทรพัย์ส ินที

กองทรสัต์ลงทุนขนึใหม่เพอืให้หาประโยชน์ได้ต่อไป และ/หรอืชดเชยให้แก่กองทรสัต์

สาํหรบัการขาดประโยชน์ในการครอบครองทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 
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5. ในกรณีทกีองทรสัต์ไดม้าซงึกรรมสทิธใินอสงัหารมิทรพัย ์และผูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงค์

จะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวโดยการใหเ้ช่าแก่เจา้ของเดมิ ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ตอ้งกาํหนดค่าเช่าทเีรยีกเกบ็จากเจา้ของเดมิในลกัษณะทเีป็นธรรมเนียมทางคา้

ปกตเิสมอืนเป็นการทําธรุกรรมกบัคู่คา้ทวัไปทเีป็นบุคคลภายนอก 

การกู้ยืมเงินและการ

ก่อภาระผกูพนัของ

กองทรสัต ์

1.  การกูย้มืเงนิของกองทรสัต์จะตอ้งเป็นไปเพอืวตัถุประสงคด์งัต่อไปนีเท่านนั 

(ก) กูย้มืเงนิเพอืลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หรอื สงัหารมิทรพัย ์หรอื อุปกรณ์ ซงึเป็น

ทรพัยส์นิหลกัเพมิเตมิ 

(ข) กูย้มืเงนิเพอืนํามาใชใ้นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(ค) กู้ยืมเงนิเพอืนํามาใช้เพอืการดูแล ซ่อมบํารุงรกัษา หรอืปรบัปรุงทรพัย์ส ินของ

กองทรสัต์ไดแ้กอ่สงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ หรอือสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัต์มี

สทิธกิารเช่าใหอ้ยู่ในสภาพดแีละพรอ้มนําไปจดัหาผลประโยชน์หรอืสอดคลอ้งกบั

สภาพตลาดหรอืความตอ้งการของลกูคา้ทเีปลยีนแปลงไป 

(ง) กู้ยมืเงนิเพอืต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิมเติมบนทีดนิทีมีอยู่แล้วซึงเป็นของ

กองทรสัต์หรอืทกีองทรสัต์มีสทิธกิารเช่าเพอืประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์

ของกองทรสัต์ หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าที

เปลยีนแปลงไป 

(จ) กูย้มืเงนิเพอืชาํระเงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต์ 

(ฉ) เหตุจําเป็นอนืใดตามทผีูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็สมควรเพอืบรหิารจดัการกองทรสัต์

และเป็นไปเพอืประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

2. กองทรสัตส์ามารถกูย้มืเงนิไดด้ว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี  

 (ก)  การขอสนิเชอืจากธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทั

ประกนัวนิาศภยั และ/หรอืนิตบิุคคลอนืใดทสีามารถใหส้นิเชอืแก่กองทรสัต์ได ้ทงันี 

โดยไม่ขดักบักฎหมาย ประกาศ หรอืคาํสงัใด ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

 (ข)  การออกตราสารหรอืเข้าทําสญัญาทีมีลกัษณะเป็นการกู้ยืม ทังนีโดยไม่ขดักับ

กฎหมาย ประกาศ คําสงัใด หรอืหลกัเกณฑ์ใด ๆ ทีเกยีวขอ้งทสีํานักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด 

3. สดัส่วนการกู้ยมืเงินต้องไม่เกินอตัราส่วนตามทีกําหนดในสญัญาและตามทีกฎหมาย

กาํหนด 

4. การก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัย์สินของกองทรสัต์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีทีจําเป็นและ

เกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ตามเงอืนไขทกีาํหนดในสญัญาและ

ตามทกีฎหมายกาํหนด 

5. กองทรสัต์จะกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผกูพนัไดโ้ดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์
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เป็นสําคญั และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการกู้ยมืเงนิหรอืการก่อภาระผูกพัน โดยผู้จดัการ

กองทรสัต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยมืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนั

เหนือทรพัยส์นิของกองทรสัต์ และพจิารณาถงึหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระ

ผูกพัน รวมทังดําเนินการตามเงอืนไขในสญัญากู้ยืมเงิน และข้อตกลงทีเกียวข้อง (หากมี) 

จากนันนําเสนอต่อทรสัตเีพอืพจิารณาอนุมตั ิในการนี ทรสัตสีามารถนําเสนอต่อทปีระชุมผู้ถอื

หน่วยทรสัต์เพอืขออนุมตัิไดต้ามข้อกําหนดในประกาศ ทจ. /  รวมทงัประกาศอนื ๆ ที

เกยีวขอ้งทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และทรสัตีเป็นผูล้งนามผูกพนักองทรสัต์ใน

การเขา้ทําสญัญาเพอืกู้ยืมเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัเหนือทรพัย์สนิของกองทรสัต์และในกรณีที

กองทรสัต์ต้องต้องจดัหาหลกัประกนัสาํหรบัการกูย้มืเงนิเป็นกรณีทกีองทรสัต์ต้องนําทรพัยส์นิ

ของกองทรสัต์ไปเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงนิอนัเป็นการก่อภาระผกูพนัใหม่เหนือทรพัยส์นิของ

กองทรสัต์ การใหห้ลกัประกนัดงักล่าว กองทรสัต์ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ทงันี ในกรณีทกีารจดัหาหลกัประกนัดงักล่าวไม่มีผลเป็นการเปลยีนแปลงวงเงนิหลกัประกนัที

กองทรสัต์เคยใหไ้วส้าํหรบัการกูย้มืเงนิในครงัก่อนหน้า หรอืไม่เป็นการเปลยีนแปลงวงเงนิททีํา

ให้หลกัประกนัทกีองทรสัต์จะให้แก่เจ้าหนีของกองทรสัต์มีจํานวนลดลง หรอืกรณีทผีู้ให้กู้หรอื

เจา้หนีรายเดมิโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญากูย้มืเงนิ และ/หรอื หลกัประกนัทมีอียูแ่ลว้แต่เดมิให้

ผูร้บัโอนสทิธเิรยีกรอ้งซงึเป็นผูใ้หกู้ห้รอืเจา้หนีรายใหม่ กองทรสัต์อาจไม่จําเป็นตอ้งไดร้บัอนุมตัิ

จากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตก์ไ็ด ้ 

 ในกรณีทีกองทรัสต์กู้ยืมเงินเพือนํามาใช้เพอืการดูแล ซ่อมบํารุงรกัษา หรือปรบัปรุง

ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ หรอืต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพมิเตมิบนทดีนิทมีอียูแ่ลว้ซงึเป็น

ของกองทรสัต์หรอืทกีองทรสัต์มสีทิธกิารเช่าเพอืประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของ

กองทรสัต์ ผู้จ ัดการกองทรสัต์ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าทีเหลืออยู่ตามสญัญาเช่า 

รวมทงัเงอืนไขในสญัญากูย้มืเงนิ และขอ้ตกลงทเีกยีวขอ้ง (หากม)ี ดว้ย 

6. ในกรณทีกีองทรสัตจ์ะมกีารกูย้มืเงนิ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทใีนเรอืงดงัต่อไปนี 

(ก) การเปิดเผยจาํนวนเงนิกูย้มื และเงนิกนัสาํรองเพอืชาํระหนีตามสญัญากูย้มืเงนิหรอื

ตามทมีภีาระผกูพนัจากการกูย้มืเงนิในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระหนีเสรจ็สนิ (ถา้ม)ี ใน

แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชีชวน และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี

ของกองทรสัต ์

(ข) การกาํหนดวงเงนิกนัสาํรองตาม (ก) ทเีหมาะสม โดยคาํนึงถงึจํานวนเงนิกูย้มืหรอื

ภาระผูกพันจากการกู้ยมืเงนิและระยะเวลาการชําระหนี ผลกระทบต่อการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนแกผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ และสถานะเงนิสดทเีกดิจากการขาดทุนที

ยงัไม่เกดิขนึ (unrealized loss) จากการประเมนิคา่หรอืการสอบทานการประเมนิ

คา่ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(ค) การกําหนดให้กองทรัสต์อาจนําวงเง ินกันสํารองของรอบระยะเวลาบัญชีใด 

ทีมีสภาพคล่องไม่เพยีงพอทีจะกนัเง ินสํารอง ไปรวมเพือการกนัสํารองในรอบ

ระยะเวลาบญัชถีดั ๆ ไป 
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7. กองทรสัต์อาจกู้ยืมเงนิโดยการขอสนิเชือจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บรษิัท

ประกนัชวีติ บรษิทัประกนัภยั และ/หรอืนิตบุิคคลอนืใดทสีามารถใหส้นิเชอืแก่กองทรสัตไ์ด ้

หรอืเขา้ทําสญัญาทมีลีกัษณะเป็นการกูย้มื ก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ หรอื

ทําธุรกรรมทีเกยีวขอ้งกบับุคคลทเีกยีวโยงกนัของทรสัตีได ้ตามหลกัเกณฑ์และคาํสงัที

เกยีวขอ้งอนืใดทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

8. การกูย้มืเงนิของกองทรสัต์ไม่วา่ดว้ยวธิกีารใด ตอ้งไม่มลีกัษณะดงันี 

(ก)   มขีอ้ตกลงและเงอืนไขทํานองเดยีวกบัข้อกําหนดของหุ้นกูท้ ีให้ไถ่ถอนหุน้กูเ้มอืมี

การเลกิบรษิทั (perpetual bond) 

(ข)   มลีกัษณะของอนุพนัธ์แฝง เวน้แต่เป็นกรณีทเีขา้ลกัษณะทคีรบถว้นดงันี  

(1)  ให้ส ิทธิลูกหนีในการชําระหนีคืนก่อนกําหนด (callable) หรือให้ส ิทธิ

กองทรสัตใ์นการเรยีกใหลู้กหนีชาํระหนีคนืก่อนกาํหนด (puttable) 

(2)  กําหนดดอกเบยีหรอืผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรอืเป็นอตัราทีผนัแปร

ตามอตัราดอกเบยีของสถาบนัการเงนิหรอือตัราดอกเบยีอนื 

(3)  ไม่มกีารกําหนดเงอืนไขการจ่ายดอกเบยีหรอืผลตอบแทนทอีา้งองิกบัปัจจยั

อา้งองิอนืเพมิเตมิ 

 (ค)   มลีกัษณะเป็นการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

9. ในกรณีทกีองทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทางออ้ม โดยการลงทุนผ่านการถอืหุน้ในบรษิทั

ทลีงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หากบรษิัทดงักล่าวจะมีการกูย้มืเงนิไม่ว่าดว้ยวธิกีารใด การ

กู้ยมืเงนิเช่นว่าจะมีลกัษณะเช่นเดยีวกบัทีกําหนดในเรอืงการกู้ยมืเงนิและการก่อภาระ

ผูกพันของกองทรสัต์โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของสดัส่วนการกู้ยมืเงิน จะพิจารณา

เฉพาะในชนัของกองทรสัตเ์ท่านัน 

การประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์น 

การประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรพัย์ทีกองทรสัตล์งทุนโดยทางตรง 

1. ผูป้ระเมนิมลูคา่ทรพัย์สนิต้องเป็นบุคคลทีผูจ้ดัการกองทรสัต์พจิารณาว่ามคีวามเหมาะสม

และสามารถประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิใหส้ะท้อนมูลค่าทแีท้จรงิไดอ้ย่างน่าเชอืถอืเพยีงพอ 

และมลีกัษณะดงัต่อไปนี 

(ก)   เป็นบุคคลทไีด้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์กยีวกบัการใหค้วามเหน็ชอบ

บรษิทัประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิและผูป้ระเมนิหลกั 

(ข)   กรณีอสงัหารมิทรพัยท์ลีงทุนอยูใ่นต่างประเทศ ผูป้ระเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิอาจเป็น

บุคคลทีอยู่ในบัญชีรายชือของบุคคลซึงทางการหรือหน่วยงานกํากับดูแลของ

ประเทศอนัเป็นทตีงัของอสงัหารมิทรพัยก์าํหนดใหส้ามารถทาํหน้าทปีระเมนิมลูคา่

อสงัหารมิทรพัย์นัน ๆ ได้ ทงันี ในกรณีทไีม่ปรากฏบัญชรีายชอืดงักล่าว ผู้ทีทํา

หน้าทปีระเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัต่อไปนี 



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

(1) เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเกยีวกบัการประเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิ ซงึมผีลงานเป็น

ทยีอมรบัอยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นทตีงัของอสงัหารมิทรพัยน์นั 

(2) เป็นบุคคลทมีีมาตรฐานการปฏบิตัิงานและระบบงานในการประเมนิมูลค่า

ทรพัยส์นิทเีป็นสากล 

(3) เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีมีเครือข่ายกว้างขวางในระดับสากล 

(international firm) 

2. การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทําโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิรายเดยีวกนัตดิต่อกนัเกนิ

สองครงั 

3. ในกรณีดงันี จะจดัใหม้กีารประเมนิมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทมีีการตรวจสอบเอกสารสทิธ ิ

และเป็นไปเพอืวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน 

(ก) เมือกองทรสัต์จะไดม้าหรือจําหน่ายไปซึงทรพัย์สนิ โดยจะประเมินล่วงหน้าเป็น

เวลาไม่เกนิหนึงปี 

(ข)   เมอืครบกาํหนดสองปีนับแต่วนัทมีกีารประเมนิมลูคา่เตม็รปูแบบครงัลา่สดุ 

(ค)   เมอืปรากฏเหตุการณ์หรอืการเปลยีนแปลงใด ๆ อนัอาจมผีลกระทบต่อการดอ้ยคา่

ของอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตล์งทุนอยา่งมนียัสาํคญั 

(ง)   เมอืทรสัตหีรอืผูส้อบบญัชขีองกองทรสัตร์อ้งขอ 

4. ต้องมกีารสอบทานการประเมินมูลค่าทรพัยส์นิทุกหนึงปีนับแต่วนัทมีีการประเมนิมูลค่า

ทรพัยส์นิเตม็รปูแบบครงัลา่สดุ 

การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรพัย์ทีกองทรสัต์ลงทุนโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นใน

บริษทั (ถ้าม)ี 

1. ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัให้มีการประเมินมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว ทังในชนัของ

กองทรสัตแ์ละในชนัของบรษิทัทอีอกหุน้ดงันี 

(ก) การประเมินมูลค่าในชันของกองทรสัต์คือการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์

เดียวกบัการประเมินมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ทีกองทรสัต์ลงทุนโดยทางตรง โดย

คํานึ งถึงภ าระภาษี ของบริษัทและปัจจัยอืนทีอาจมีผลกระท บต่ อราคา

อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตล์งทุนโดยทางออ้ม 

(ข)   การประเมนิมูลค่าในชนัของบรษิัทคอืการประเมินมูลค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีบรษิทั

ดงักล่าวไดล้งทุนไวต้ามหลกัเกณฑ์เดยีวกบัการประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ที

กองทรสัตล์งทุนโดยทางตรง โดยอนุโลม 

2.   ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้กีารประเมนิมูลคา่ทรพัย์สนิอนืทบีรษิทัทกีองทรสัต์เป็นผู้ถอื

หุน้ไดล้งทนุไวต้ามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

 (ก)   ใชมู้ลค่ายุตธิรรมตามหลกัเกณฑ์เกยีวกบัการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงนิ
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ลงทุนทอีอกโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 

 (ข)   ในกรณหีลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรบัการกาํหนดมลูคา่ยตุธิรรมของทรพัยส์นิ

ใด ใหใ้ชม้ลูคา่ทเีป็นไปตามหลกัวชิาการอนัเป็นทยีอมรบัหรอืมาตรฐานสากล 

3.   ในกรณีทีกองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนีหรือสัญญาทีถือเป็นการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยโ์ดยทางออ้ม ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้กีารประเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ . 

การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอืนทีกองทรสัตล์งทนุ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้กีารประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิอนืทกีองทรสัตล์งทุนโดยใช ้

1. มูลค่ายตุธิรรมตามหลกัเกณฑ์เกยีวกบัการกาํหนดมูลค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนทอีอกโดย

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม  

2. ในกรณีหลกัเกณฑต์าม . ไม่รองรบัการกาํหนดมลูคา่ยตุธิรรมของทรพัยส์นิใด ใหใ้ชมู้ลคา่

ทเีป็นไปตามหลกัวชิาการอนัเป็นทยีอมรบัหรอืมาตรฐานสากล 

การทาํธรุกรรม

ระหว่างกองทรสัต์

กบัผู้จดัการ

กองทรสัตห์รือ

บคุคลทีเกียวโยงกนั

กบัผู้จดัการ

กองทรสัต ์

1. ดา้นสาระของรายการ ตอ้งเป็นธรุกรรมทเีขา้ลกัษณะทกีาํหนดในสญัญานี 

2. ดา้นระบบในการอนุมตักิารทาํธุรกรรมระหวา่งกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบคุคลที

เกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์อนืนอกจากทไีดแ้สดงขอ้มูลไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ในแบบ

แสดงรายการข้อมูลและหนังสอืชีชวนต้องดําเนินการเกยีวกบัการขออนุมัติการเขา้ทํา

รายการ ดงันี ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ีและในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีมีูลค่าเกนิกว่า

หนึงลา้นบาท หรอืตงัแต่รอ้ยละ 0.03 ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตข์นึไป แลว้แต่

มูลค่าใดจะสูงกวา่ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ดว้ย และในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีมีูลคา่ตงัแต่  ล้านบาทขนึไป หรอืเกนิรอ้ย

ละ  ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต์ แลว้แต่มูลคา่ใดจะสงูกวา่ ตอ้งไดร้บัมตขิองที

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า  ใน  ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของ

ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

การทาํธรุกรรมที

เป็นการขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่าง

กองทรสัตก์บัทรสัตี 

ในการจดัการกองทรสัต์ ทรสัตจีะไม่กระทําการใดอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต ์

ไม่ว่าการกระทํานันจะเป็นไปเพอืประโยชน์ของทรสัตีเองหรอืประโยชน์ของผูอ้นื เวน้แต่กรณี

ดงัต่อไปนี 

1. เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการทาํหน้าทเีป็นทรสัต ี 

2. ทรสัตแีสดงใหเ้หน็ไดว่้าไดจ้ดัการกองทรสัต์ในลกัษณะทเีป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลที

เกยีวขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทไีดท้ราบ

ขอ้มูลดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น ทงันี การเปิดเผยขอ้มูลและการคดัคา้นดงักล่าวให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

(ก) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตามขอ้บังคบัของตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทยทีเกียวกับเรอืงดงักล่าว หรอืช่องทางอนืใดทีผู้ถือ



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

หน่วยทรสัต์สามารถเขา้ถงึขอ้มลูการจะเขา้ทาํธุรกรรมไดอ้ยา่งทวัถงึ 

(ข) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทสีมเหตุสมผล ซงึตอ้งไม่น้อยกว่า  วนั 

(ค) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิกีาร และระยะเวลาในการแสดงการคดัคา้นทชีดัเจน โดย

ระยะเวลาดงักล่าวต้องไม่น้อยกว่า  วนั  เว้นแต่ในกรณีทีมีการขอมติผู้ถือ

หน่วยทรสัต์เพอืเข้าทําธุรกรรมดงักล่าว ให้การคดัค้านกระทําในการขอมติผู้ถือ

หน่วยทรสัต์นัน 

(ง) ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยทรสัตแ์สดงการคดัคา้นอยา่งชดัเจนตามวธิกีารทมีกีารเปิดเผย

ตาม (ค) ในจํานวนเกินกว่า  ใน  ของจํานวนหน่วยทรสัต์ทจีําหน่ายได้แล้ว

ทังหมด ทรสัตีจะกระทําหรอืยินยอมให้มีการทําธุรกรรมทีเป็นการขดัแย้งกับ

ประโยชน์ของกองทรสัตไ์ม่ได ้

การเปิดเผยข้อมลู

ของกองทรสัต ์

1. ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าทีในการจดัทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรสัต์ต่อสํานักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัย์ ทรสัตี และผู้ถือหน่วยทรสัต์ ตามทีกําหนดในสญัญานี หาก

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ปฏบิตัหิน้าทบีกพร่อง เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ เปิดเผยข้อมูลททีําให้

ผูอ้นืสําคญัผดิ หรอืไม่เปิดเผยขอ้มูลทคีวรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั จนเกดิความรบัผดิตาม

กฎหมายต่อกองทรสัต์ ให้กองทรสัต์มีสทิธเิรียกร้องโดยตรงต่อผู้จดัการกองทรสัต์เพือ

ไดร้บัชดเชยความเสยีหายใด ๆ จากผูจ้ดัการกองทรสัตจ์นเตม็จาํนวนตามทกีองทรสัต์ตอ้ง

เสยีหายจรงิ 

2. นอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามทกีาํหนดในสญัญานี ในกรณีทมีปีระกาศ หรอืคาํสงัใดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื สาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานทมีอีาํนาจตามกฎหมาย

กําหนดให้ผู้จ ัดการกองทรสัต์มีหน้าทีต้องเปิดเผยข้อมูล หรอืนําส่งสารสนเทศใดอัน

เกียวกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ และการปฏิบัติหน้าทีของผู้จดัการกองทรสัต์ ให้

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ปฏบิตัติามประกาศ หรอืคาํสงัดงักลา่วดว้ย 

การจ่ายประโยชน์

ตอบแทนแก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์

1. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกวา่รอ้ยละเกา้

สบิของกาํไรสทุธทิปีรบัปรงุแลว้ของรอบปีบญัช ี(กาํไรสทุธทิปีรบัปรงุดว้ยการหกักาํไรทยีงั

ไม่ เกิดขึน  (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า

ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ รวมทงัการปรบัปรุงด้วยรายการอนืตามแนวทางของสํานักงาน 

ก.ล.ต. เพอืให้สอดคล้องกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ และการหกัด้วยรายการเงิน

สาํรองเพอืการชําระหนีเงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัจากการกูย้มืเงนิของกองทรสัต์ตามวงเงนิ

ทีไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชชีวน หรอืแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจําปี แลว้แต่กรณี) โดยจะจ่ายภายใน  วนันับแต่วนัสนิรอบปีบญัช ีหรอืวนัสุดท้าย

ของไตรมาสสาํหรบัไตรมาสล่าสดุทจีะมกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน แล้วแต่กรณี ทงันี 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่เกนิ  ครงัต่อรอบปี

บญัช ีเวน้แต่กรณีทกีองทรสัต์มกีารเพมิทุนกองทรสัต์อาจมกีารจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

เกนิกวา่  ครงัต่อรอบปีบญัชกีไ็ด ้เพอืประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิ ทงันี กองทรสัต์

จะเรมิจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชแีรกของกองทรสัต์ หากกองทรสัต์มี
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กาํไรเพยีงพอทจีะจา่ยประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชดีงักลา่ว 

 เงอืนไขเพมิเตมิ: 

 สาํหรบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาํหรบังวดปีบญัชแีรก ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์

ตอบแทนรายปี การกําหนดอตัราจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขนึอยูก่บัดลุพนิิจของผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ ซงึหากประโยชน์ตอบแทนทจีะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์ระหว่างรอบปีใดมี

มูลคา่ตาํกว่าหรอืเท่ากบั .  (ศนูยจ์ุดหนึงศูนย)์ บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิี

จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครงันนั และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพอืนําไป

จ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทจีะให้มกีารจ่ายในงวดถดัไป ทงันีเงอืนไขขา้งต้นต้องไม่

ขดักบัขอ้ . 

 ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกําหนดอตัราการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนจะขนึอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทรสัต์ ซงึหากประโยชน์ตอบแทนทีจะ

ประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมมีูลคา่ตํากว่าหรอืเท่ากบัศนูยจุ์ดหนึง

ศนูย ์( . ) บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิจีะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครงันัน 

และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพอืนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทจีะใหม้ี

การจา่ยในงวดถดัไป 

 สาํหรบันโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการให้

เป็นไปตามทรีะบไุวใ้นสญัญานี เวน้แต่กรณีทสีาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอนืใดที

มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการแก้ไขเปลยีนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สงัการ 

เห็นชอบ และ/หรอื ผ่อนผันเป็นอย่างอืน ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะดําเนินการให้เป็นไป

ตามนนั 

2. ในกรณีทกีองทรสัต์ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ

แทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

3. หลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและผู้ถือหน่วยทรสัต์ทีมีส ิทธิในการได้รบั

ประโยชน์ตอบแทนจากกองทรสัตเ์ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญานี 

การขอมติและการ

ประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์

1 การขอมตเิพอือนุมตัใินเรอืงใด ๆ ในการบรหิารจดัการและการดาํเนินงานของกองทรสัต์

ตามทสีญัญานีและพระราชบญัญตัิทรสัต์กําหนดนัน ใหก้ระทําดว้ยวธิกีารจดัประชุมผู้ถอื

หน่วยทรสัต์เทา่นนั 

2. เหตุในการขอมตทิปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์มดีงัต่อไปนี 

2.1 การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึงทรพัย์สนิหลกัทีมีมูลค่าตงัแต่รอ้ยละ  ของมูลค่า

ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

2.2 การออกตราสารหนีหรอืหลกัทรพัยป์ระเภทหนี หรอืการกูย้มืเงนิทกีองทรสัต์ต้อง

จดัหาหลกัประกนัตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญานี 

2.3 การเพมิทุนหรอืการลดทุนชาํระแลว้ของกองทรสัต์ทีมไิดร้ะบุไวเ้ป็นการลว่งหน้าใน
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สญัญานี 

2.4 การเพมิทุนแบบมอบอาํนาจทวัไปของกองทรสัต ์

2.5 การทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรสัต์ซงึมขีนาดรายการตงัแต่  ล้านบาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ  ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกว่า 

2.6 การเปลยีนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

2.7 การเปลยีนแปลงหรอืถอดถอนทรสัต ีหรอืการเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์โดย

ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญานี 

2.8 การแก้ไขเพิมเติมสัญญาฉบับนีในเรอืงทีกระทบสิทธิผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างมี

นยัสาํคญั 

2.9 การเลกิกองทรสัต ์

2.10 กรณีอนืใดททีรสัตีหรอืผู้จดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเป็นกรณีจําเป็นหรอืสมควรทีจะ

เสนอเรอืงใหท้ปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาและมมีตใินเรอืงดงักลา่ว 

3.  ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทจีดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์อยา่งน้อยดงัต่อไปนี 

3.1 การประชมุสามญัประจาํปีซงึตอ้งจดัใหม้ขีนึภายใน  เดอืนนับแต่วนัสนิรอบปีบญัชี

ของกองทรสัต ์

3.2 การประชุมวสิามญั คอื การประชุมคราวอนืทมีิใช่การประชุมสามญัประจําปีซงึจะ

จดัใหม้ขีนึเมอืมรีายการหรอืเหตุทกีาํหนดไวด้งัต่อไปนี 

(ก) ผู้ถือหน่วยทรสัต์ซึงถือหน่วยทรสัต์รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของ

จํานวนหน่วยทรสัต์ทีจําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดมีสทิธิเขา้ชอืกนัทําหนังสอื

ขอใหผู้้จดัการกองทรสัต์หรอืทรสัตีเรยีกประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ โดยระบุ

เหตุผลในการขอเรยีกประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสอืนัน 

(ข) ในกรณเีรอืงใดททีรสัตเีหน็วา่เป็นกรณีจาํเป็นหรอืสมควรทจีะเสนอเรอืงใหท้ี

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาและมมีตใินเรอืงนนั ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

จดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ค) ในกรณีเรอืงใดทผีูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเป็นกรณีจาํเป็น หรอืสมควรทจีะ

เสนอเรอืงใหท้ปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาและมมีตใินเรอืงนนั 

4. ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทใีนการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยในการเรยีกประชุมผู้

ถอืหน่วยทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องปฏบิตัิตามวธิกีารเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที

สญัญานีกาํหนด และใหจ้ดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานท ีวนั เวลา ระเบยีบวาระ

การประชุม และเรอืงทจีะเสนอต่อทปีระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุให้

ชดัเจนวา่เป็นเรอืงทจีะเสนอเพอืทราบ เพอือนุมตัิ หรอืเพอืพจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทงั

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในเรอืงดงักล่าว ซงึรวมถงึผลกระทบทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์
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อาจไดร้บัจากการลงมตใินเรอืงนนั โดยการจดัสง่หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์นัน 

(ก)   กรณีทวัไป ใหจ้ดัส่งให้ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนั

ประชุม 

(ข)   กรณีทมีปีระกาศกาํหนดหลกัเกณฑเ์กยีวกบัระยะเวลาการจดัสง่หนังสอืนัดประชุม

ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์วเ้ป็นการเฉพาะ ใหจ้ดัสง่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเรอืงนนั ๆ 

ทงันี ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์รายวนัแห่งท้องถินอย่างน้อยหนึงฉบบัไม่

น้อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

 ในกรณีตามข้อ .  (ก) และ ข้อ .  (ข) หากผู้จดัการกองทรสัต์มิได้ดําเนินการเรียก

ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วนัทีได้รบัหนังสือจากผู้ถือ

หน่วยทรสัต์และ/หรอืทรสัต ีแลว้แต่กรณี ใหท้รสัตดีาํเนินการเรยีกประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์

ได ้

5. การประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ต้องมผีูถ้อืหน่วยทรสัต์มาประชุมไม่น้อยกว่า  คนหรอืไม่

น้อยกว่ากงึหนึงของจํานวนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทงัหมด และตอ้งมหีน่วยทรสัต์นับรวมกนัไม่

น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยทรสัต์ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

6. เว้นแต่สัญญานีจะกําหนดไว้เป็นอย่างอืน มติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี 

(ก)   ในกรณีทวัไป ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทีมาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ข)   ในกรณีดงัต่อไปนี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า  ใน  ของจํานวนเสยีงทงัหมด

ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(1) การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิหลกัทมีีมูลค่าตงัแต่รอ้ยละ  ของ

มลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

(2) การเพิมทุนหรอืการลดทุนชําระแล้วของกองทรสัต์ทีมิได้ระบุไวเ้ป็นการ

ลว่งหน้าในสญัญาก่อตงัทรสัต ์

(3) การเพมิทุนแบบมอบอาํนาจทวัไปของกองทรสัต ์

(4)  การทําธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ ซึงมีขนาดรายการตงัแต่  ล้านบาท หรอืเกินกว่ารอ้ยละ  

ของมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต์ แลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(5) การเปลยีนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

(6) การเปลยีนแปลงหรอืถอดถอนทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(7) การแก้ไขเพิมเติมส ัญญาก่อตังทรัสต์ในเรืองทีกระทบสิทธิของผู้ถือ

หน่วยทรสัต์อยา่งมนียัสาํคญั 
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(8) การเลกิกองทรสัต ์

7. มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทจีะเป็นผลใหก้องทรสัต์หรอืการจดัการกองทรสัต์มลีกัษณะทขีดั

หรอืแย้งกับหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศนี หรอืหลกัเกณฑ์อนืตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.  หรอืพระราชบัญญัติทรสัต์เพอืธุรกรรมใน

ตลาดทุน พ.ศ.  ใหถ้อืวา่มตนินัไม่มผีลบงัคบั 

8. กรณทีมีปีระกาศกาํหนดหลกัเกณฑเ์กยีวกบัการขอมตแิละการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ไว้

เป็นการเฉพาะ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเรอืงนัน 

ทงันี ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญตัทิรสัต ์และประกาศทเีกยีวขอ้ง ใหท้รสัตแีต่งตงับุคคลหนึง

เพอืทาํหน้าทเีป็นประธานในทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยประธานในทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์

มอีาํนาจหน้าทตีามทรีะบุในสญัญา อยา่งไรกต็าม หากการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในวาระใดมี

การพจิารณาเรอืงทปีระธานในทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสี่วนไดเ้สยี ใหป้ระธานออกจากหอ้ง

ประชุมในวาระนัน และให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์นําเสนอรายชือบุคคลเพือให้ทีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์พจิารณาแต่งตงัให้เป็นประธานในทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในวาระนัน ๆ หากการ

ประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ในวาระใดมกีารพจิารณาเรอืงททีรสัตีหรอืผู้จดัการกองทรสัต์มีส่วนได้

เสยี ใหท้รสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์และตวัแทนของทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่มสีทิธอิอก

เสยีงในวาระดงักล่าว (ในกรณทีทีรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละตวัแทนของทรสัตหีรอืผูจ้ดัการ

กองทรสัต์เป็นผู้ถอืหน่วยทรสัต์) ในกรณีทีทรสัตีมีส่วนไดเ้สยีในวาระใด ให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์

นําเสนอรายชือบุคคลเพือให้ทปีระชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์พิจารณาแต่งตังให้เป็นประธานในที

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในวาระนัน ๆ ในกรณีททีงัทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์มสี่วนไดเ้สยีใน

วาระใด ใหท้ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรสัต์พจิารณาแต่งตงับุคคลใดบุคคลหนึงขนึเป็นประธานในที

ประชุม 

การจาํกดัสิทธิใน

การรบัประโยชน์

ตอบแทน การ

จดัการกบัประโยชน์

ตอบแทน และสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

ของผู้ถือหน่วยทรสัต ์

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้กบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูจ้ดัการกองทรสัต์อยูใ่นบงัคบั

ต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์การจดัสรรหน่วยทรสัต์ตามทกีําหนดในตาม ประกาศทจ. /  

โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ไม่ เกินร้อยละ  ของจํานวน

หน่วยทรสัต์ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทรสัต์ หรอืในสดัสว่นอนืใดทสีาํนักงาน ก.ล.ต. จะ

ประกาศกาํหนด 

ผูถ้ือหน่วยทรสัต์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผูถ้ ือหน่วยทรสัต์ทีถือหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัรา

หรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ ทจ. /  มีข้อจํากดัสิทธิในการรบั

ประโยชน์ตอบแทน โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดงักล่าว

จะไดร้บัประโยชน์ตอบแทนเพยีงเทา่ทเีป็นไปตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต์ในสว่นทอียูใ่นอตัรา

ทีประกาศ ทจ. /  กําหนด โดยผู้จัดการกองทรสัต์จะจัดให้มีการคํานวณหาจํานวน

หน่วยทรสัต์ทมีีสทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัต์แต่ละรายทอียู่ในกลุ่ม

บุคคลนัน โดยจะใชว้ธิกีารเฉลยีตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ของผูถ้ือหน่วยทรสัต์แต่ละราย 

(Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ทงันี เวน้แต่สํานักงาน 

ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด สงัการ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอนื ส่วนประโยชน์ตอบแทนทไีม่อาจ

จ่ายแก่ผูถ้ ือหน่วยทรสัต์ดงักล่าวนันใหต้กเป็นของผูถ้ ือหน่วยทรสัต์รายอนืตามสดัส่วนการถือ
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หน่วยทรสัต์ โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะพิจารณาจดัสรรประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัตท์มีสีทิธไิดร้บัในคราวนนั หรอืในคราวอนืใด 

เนืองจากทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัต์จะลงทุนครงัแรกไม่รวมถงึกรรมสทิธใินทดีนิ ดงันนักองทรสัต์

จงึยงัไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจํากดัเรอืงสดัส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างดา้ว อย่างไรก็ด ีหากใน

อนาคตกองทรสัต์มีนโยบายการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ซึงเป็นการลงทุนเพือให้ได้มาซึง

กรรมสทิธใินทดีนิ ซงึการถอืครองทดีนิในประเทศไทยมขีอ้กาํหนดของกฎหมายเกยีวกบัสดัสว่น

การลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้ว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผูล้งทุนต่างดา้ว

เกินร้อยละ  ของจํานวนหน่วยทรสัต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทรัสต์ โดยผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน

ประกาศทจ. /  มขีอ้จํากดัสทิธใินการรบัประโยชน์ตอบแทน โดยจะไดร้บัประโยชน์ตอบ

แทนเพียงเท่าทีเป็นไปตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ในส่วนทีอยู่ในอตัราทีประกาศทจ. 

49/2555 กาํหนด 

สิทธิ หน้าทีและ

ความรบัผิดชอบของ 

ทรสัตี 

ทรสัตมีสีถานะเป็นนิติบุคคล มีอาํนาจและความสามารถทางกฎหมาย รวมทงัมสีทิธิในฐานะผู้

เป็นเจา้ของทรพัยส์นิหรอืผูม้สีทิธเิหนือทรพัยส์นิและมหีน้าทจีดัการกองทรสัต์ตามสญัญาฉบบันี 

และตามพระราชบญัญตัทิรสัต ์

ทรสัตไีม่ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทเีกดิขนึแก่กองทรสัต์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืบุคคลใด ๆ 

จากการปฏบิตัหิน้าทขีองทรสัต ีหากทรสัตไีดป้ฏบิตัหิน้าทดีว้ยความซอืสตัยส์จุรติและระมดัระวงั

เยยีงผู้มวีชิาชพี รวมทงัดว้ยความชํานาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรมเพือ

ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และเป็นไปตามสญัญานี ตลอดจนกฎหมายทเีกยีวขอ้ง มติ

ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และขอ้ผกูพนัทไีดใ้หไ้วเ้พมิเตมิแกผู่ถ้อืหน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี 

ในการนี แม้ทรสัตีไม่ต้องรบัผิดต่อความเสยีหายทีเกิดขนึแก่กองทรสัต์หรอืผู้ถือหน่วยทรสัต ์

ให้ทรสัตียงัมีหน้าทีดําเนินการเรยีกรอ้งต่อผู้ทก่ีอให้เกดิความเสยีหายแก่กองทรสัต์ หรอืผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ เพือให้กองทรสัต์ หรอืผูถ้ ือหน่วยทรสัต์ไดร้บัชดเชยความเสยีหายตามความเป็น

จรงิ 

ทรัสตีไม่ ต้องรับผิดชอบต่อทีเกิดขึนแก่กองทรัสต์หรือผู้ถือห น่วยทรัสต์  หรือบุคคล 

ใด ๆ จากการกระทําหรอืการงดเว้นกระทําการใด ๆ ของผู้จดัการกองทรสัต์ หากว่าทรสัตไีด้

ปฏบิตัหิน้าทโีดยสจุรติ และไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรในการกาํกบัดแูลและตรวจสอบการ

ปฏิบัติหน้าทีของผู้จดัการกองทรสัต์เพือให้เป็นไปตามสญัญานี และพระราชบัญญัติทรสัต์

ตลอดจนประกาศทเีกยีวขอ้งแลว้ ในกรณีเช่นว่านีใหก้องทรสัต์โดยทรสัตมีสีทิธเิรยีกรอ้งโดยตรง

ต่อผู้จดัการกองทรสัต์เพือให้ผู้จดัการกองทรสัต์ชดเชยเยยีวยาความเสยีหายทีเกิดขนึให้แก่

กองทรสัต ์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามความเป็นจรงิ 

ทรสัตจีะไม่กระทําการใดอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต์ ไม่ว่าการกระทํานันจะ

เป็นไปเพือประโยชน์ของทรัสตีเอง หรือประโยชน์ของผู้อืน ยกเว้น เป็นการเรียกเก็บ

ค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเป็นทรสัตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จดัการกองทรสัต์ใน

ลกัษณะทเีป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทเีกยีวขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบกอ่นอย่างเพยีงพอ
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แลว้ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทไีดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น ทงันี ตามหลกัเกณฑ์ที

สาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ทงันี ในกรณีทไีม่มผีูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืมเีหตุททีําให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอืผูท้ ีไดร้บั

มอบหมาย (ถ้าม)ี ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าทไีด ้ทรสัตเีป็นผูม้หีน้าทีจดัการกองทรสัต์ตามความ

จําเป็นเพอืป้องกัน ยับยงั หรอืจํากัดมิให้เกิดความเสยีหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของ

กองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัตท์งัปวง 

อนึง ทรสัตแีละกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบัทรสัตจีะถอืหน่วยทรสัต์ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ  ของจํานวน

หน่วยทรสัต์ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทรสัต ์หรอืในสดัสว่นอนืใดตามทสีาํนักงาน ก.ล.ต. 

จะกาํหนด หรอืจะแกไ้ขเพมิเตมิต่อไป 

การจาํกดัความรบั

ผิดของทรสัตีและ

การชดใช้ความ

เสียหายให้แก่ทรสัตี 

ความรบัผดิต่อบุคคลใดตามสญัญาซงึทรสัตไีดก้ระทําในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ รวมถงึความ

รบัผดิต่อบุคคลใดอนัเกิดจากหรอืทีเกยีวกบัทรัพย์สนิใด ๆ ของกองทรสัต์ให้มีจํานวนจํากดั 

โดยทรสัตจีะตอ้งรบัผดิต่อบุคคลภายนอกดงักล่าวไม่เกนิจาํนวนเงนิชดใชค้่าเสยีหายททีรสัตจีะ

ไดร้บัตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญา ทงันี ในกรณทีทีรสัตไีม่ปฏบิตัหิน้าทตีามทพีระราชบญัญตัทิรสัต์

กาํหนดไว ้โดยเจตนา โดยไม่สจุรติหรอืโดยประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง ในกรณเีช่นว่านี ทรสัตี

จะมขีอ้ยกเวน้ความรบัผดิมไิด ้

การแต่งตงั เงือนไข

และวิธีการ

เปลียนแปลง และ

ค่าตอบแทนของ 

ทรสัตี 

1. การเปลยีนแปลงหรอืถอดถอนทรสัตจีะต้องกระทําโดยอาศยัมตไิม่น้อยกว่า  ใน  ของ

จาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

2. เหตุในการเปลยีนแปลงหรอืถอดถอนทรสัตมีดีงัต่อไปน ี

(ก) ทรสัตลีาออกจากการทาํหน้าท ี

(ข)  ทรสัตถีกูพทิกัษ์ทรพัย ์หรอื สนิสภาพนิตบุิคคล 

(ค) ทรสัตชีาํระบญัช ี

(ง)  ทรสัตีหยุดประกอบกิจการโดยสมัครใจ หรอื ตามคําสงัพักการประกอบธุรกิจ

เป็นทรสัตเีป็นการชวัคราว หรอืสงัเพกิถอนการอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิเป็นทรสัต ี

(จ)  ทรสัตถีกูถอดถอนจากการทาํหน้าท ี

(ฉ)  ท รัส ตีมิ ได้จัดการกองท รัส ต์ ต าม ห น้ าที ที กํ าห นด ไว้ ใน สัญ ญ านี  ห รือ

พระราชบญัญตัทิรสัต์ หรอืกระทําการ หรอืงดเวน้กระทําการอนัเป็นความผดิตาม

พระราชบญัญัต ิทรสัต์ หรอืกฎหมายอนืใดซงึมใิช่ความผดิลหุโทษ และทรสัตีไม่

อาจเยยีวยาแกไ้ขให้สนิไปไดภ้ายในระยะเวลาเกา้สบิ ( ) วนันับแต่วนัทผีูจ้ดัการ

กองทรสัตแ์จง้ใหท้รสัตทีราบถงึเหตุดงักลา่ว 

4. หากมีการเปลยีนแปลงทรสัตีไม่ว่าในกรณีใดกต็าม สญัญานียงัคงมีผลบังคบัใช้และไม่มี

ผลกระทบต่อสถานะของกองทรสัต์ ทงันี เมือทรสัตรีายใหม่เขา้ทําหน้าทแีทนทรสัตีราย

เดมิ ทรสัตรีายใหม่ต้องผูกพนัตามสทิธแิละหน้าทขีองคู่สญัญาทกีําหนดไวใ้นสญัญานีทุก

ประการ 
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5. คา่ตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมของทรสัตใีหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญานี 

ผู้จดัการกองทรสัต ์

และหน้าทีของ

ผู้จดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะทเีป็นผูท้มีวีชิาชพีซงึไดร้บัความไวว้างใจ ดว้ยความ

ระมดัระวงั ซือสตัย์สุจรติ โดยต้องปฏิบตัิต่อผูถ้ ือหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรมเพอืประโยชน์ทีดี

ทสีดุของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญานีและกฎหมายหลกัเกณฑแ์ละประกาศ

ทเีกยีวขอ้ง ตลอดจนสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ขอ้ผูกพนัทไีดใ้หไ้วเ้พมิเติมในเอกสารที

เปิดเผยแกผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ (ถา้ม)ี และมตขิองผู้ถอืหน่วยทรสัต์ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องรบั

ผดิอย่างไม่มขีอ้จํากดัความรบัผดิในกรณีทีผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ปฏิบตัิหน้าทีและ/หรอืปฏบิตัิ

หน้าทไีม่ถูกต้องครบถ้วน ทงันี ผู้จดัการกองทรสัต์มีอํานาจหน้าทแีละความรบัผิดชอบหลกัที

เกยีวขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต์ ซงึรวมถงึการลงทุนในทรพัยส์นิของกองทรสัต์ และการ

ดแูลจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ทงัทรพัยส์นิหลกั และทรพัยส์นิอนืของกองทรสัต์ 

อนึง ในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงคจ์ะมอบหมายใหบุ้คคล

อนืเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) บรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ทนตน ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์มีหน้าทีคดัเลอืกบุคคลดงักล่าวด้วยความรอบคอบระมัดระวงั เพือให้ได้ผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ทมีคีุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ใน

การบรหิารจดัการอสงัหาริมทรพัย์ ตลอดจนจัดทําสญัญาแต่งตงัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ให้

สอดคลอ้งและไม่ขดักบัสญัญานีและควบคุมดแูลการปฏบิตัิหน้าทขีองผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(Property Manager) ดงักล่าวเพอืใหก้ารปฏบิตัหิน้าทแีละความรบัผดิชอบเป็นไปตามทกีําหนด

ในสญัญานี 

ในกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์และ

กลุม่บุคคลเดยีวกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละหา้สบิ ( ) 

ของจาํนวนหน่วยทรสัต์ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทรสัต ์หรอืในสดัสว่นอนืใดตามที

สาํนักงาน ก.ล.ต. จะกาํหนด หรอืแกไ้ขเพมิเตมิต่อไป 

การเปลียนแปลง

ผู้จดัการกองทรสัต ์

 

1. เหตุในการเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ก ่

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัตล์าออก 

(ข) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ถกูถอดถอนจากการทาํหน้าท ี

(ค) สาํนักงาน ก.ล.ต. สงัเพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืสงั

พกัการปฏิบตัิหน้าทีของผู้จดัการกองทรสัต์เป็นเวลาเกนิกว่าทสีํานักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด 

(ง) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์นิสภาพนิตบิุคคลหรอืชาํระบญัช ีหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะ

เป็นคาํสงัพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่กต็าม หรอืมกีารร้องขอให้ฟืนฟูกจิการของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(จ) ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์มีมติดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า  ใน  ของจํานวน

เสยีงทงัหมดของผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงใหเ้ปลยีนแปลง

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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2. ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจถกูถอดถอนจากการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตเ์มอืปรากฏเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดงัต่อไปนี 

(ก) ปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์มิได้จัดการกองทรสัต์ตามหน้าทีให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในสัญญานี พระราชบัญญัติทรสัต์ พระราชบัญญัติ

หลกัทรพัย ์หรอืประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืประกาศทเีกยีวขอ้งอนืใด และ

การไม่ปฏิบตัิหน้าทนีัน ทรสัตีเหน็ว่าเป็นการก่อหรอือาจก่อให้เกดิความเสยีหาย

อยา่งรา้ยแรงต่อกองทรสัต์และ/หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และไม่สามารถเยยีวยาความ

เสยีหายนนัไดภ้ายในระยะเวลา  วนั นับแต่วนัททีรสัตแีจง้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

ทราบถงึเหตุดงักล่าว 

(ข) ปรากฏข้อเท็จจริงต่อทรัสตีว่าผู้จัดการกองทรัสต์มีลักษณะไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ในหมวด  หรอื ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ในหมวด ตาม

ประกาศ สช. /  และไม่ปฏิบตัิตามคาํสงัของสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืปฏบิตัิ

ตามคาํสงัแต่ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาทสีาํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด 

(ค) ปรากฎขอ้เท็จจรงิว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของสํานักงาน 

ก.ล.ต.สนิสุดลง และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ไดร้บัการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

3.  ในกรณีทปีรากฎเหตุถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามขอ้  (ก) ใหท้รสัตเีป็นผูม้อีาํนาจใน

การถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดยใหท้รสัตเีรยีกประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พอืขอมตจิากผู้

ถือหน่วยทรสัต์และดําเนินการแต่งตังผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ ทังนี การถอดถอน

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ตดัสทิธขิองทรสัตใีนอนัทจีะไดร้บัชดใช้คา่เสยีหาย ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

อนัเกดิขนึจากการทผีูจ้ดัการกองทรสัตผ์ดิสญัญา และ ทรสัตไีม่ตอ้งรบัผดิชดใชค้า่เสยีหาย

ใด ๆ ทเีกิดขนึกบัผู้จดัการกองทรสัต์เพราะการถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยอาศยัเหตุ

ตามสัญญานี  สัญญาแต่งตังผู้จ ัดการกองทรัสต์ และตามพระราชบัญญัติทรัสต ์

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

4. ใหผู้้จดัการกองทรสัต์รายเดมิมหีน้าทดีาํเนินการตามทีจําเป็นเพอืใหท้รสัต ีหรอืผูจ้ดัการ

กองทรสัต์รายใหม่ แลว้แต่กรณี สามารถปฏบิตัหิน้าทตี่อไปได ้ซงึการดาํเนินการดงักล่าว

รวมถงึการลงลายมอืชอืในหนงัสอืเพอืรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของสงิทสีง่มอบใหท้รสั

ตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ รวมถงึลงนามในเอกสารต่าง ๆทเีกยีวขอ้ง และส่งมอบ

เอกสารและข้อมูลในการปฏิบัติหน้าทีของผู้จดัการกองทรสัต์ทผี่านมาให้แก่ทรสัตี หรอื

ผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่ตามทีได้รบัการร้องขอ เพือให้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่

สามารถดาํเนินการในการปฏบิตัหิน้าทใีนการบรหิารจดัการกองทรสัต์ไดอ้ย่างสมบรูณ์  

 ในกรณทีกีองทรสัตไ์ดท้าํสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบับุคคลใด ๆ เช่น สญัญากูย้มืเงนิ และในสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงดงักล่าวมขีอ้กาํหนดใหก้ารเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งเป็นไปตามเงอืนไข

ใด ๆ การเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งเป็นไปตามเงอืนไขทกีาํหนดไวใ้นสญัญา หรอื

ขอ้ตกลงนนัด้วย 
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ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่าย 

 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัต ์

 คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทจีะเรยีกเกบ็จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ไดต้อ้งเป็นคา่ใชจ่้าย

ทจีําเป็นและสมควรซงึเกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์โดยตรง โดยจะเรยีกเกบ็

ไดไ้ม่เกนิอตัราทกีาํหนดในสญัญา 

2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทเีรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดแ้ก่ 

(1) คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิใหเ้ป็นไปตามอตัราทธีนาคารพาณิชยก์าํหนด )ถา้มี(  

(2) คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามอตัราทนีายทะเบียนหน่วยทรสัต์

กาํหนด 

(3) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยทรสัต์ หรอืใบหน่วยทรสัต์ให้

เป็นไปตามอตัราทนีายทะเบยีนหน่วยทรสัตก์าํหนด 

(4) คา่ธรรมเนียมในการจดแจง้การจํานําหน่วยทรสัต์กบันายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ให้

เป็นไปตามอตัราททีรสัตแีละหรอืนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์กาํหนด 

(5) ค่าใช้จ่ายอืน ๆทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือนายทะเบียน

หน่วยทรสัตด์าํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นกรณพีเิศษ นอกเหนือจากกรณีปกต ิ

ใหเ้ป็นไปตามทจ่ีายจรงิ 

การแกไ้ขเพิมเติม

สญัญา 

 

1. การแกไ้ขเพมิเตมิสญัญานีต้องไม่ขดัหรอืแยง้กบัเจตนารมณ์ในการก่อตงักองทรสัต์ และ

กฎหมายทเีกยีวขอ้ง และตอ้งดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและเงอืนไขในสญัญา

กูย้มืเงนิ หรอืขอ้ตกลงทเีกยีวขอ้ง (หากม)ี 

2. การแกไ้ขเพมิเตมิสญัญานีในเรอืงทกีระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ เวน้แต่เป็นการแกไ้ขเพมิเตมิตามคาํสงัของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา  

แหง่พระราชบญัญตัทิรสัต ์

3. การแก้ไขสญัญานี ในประเด็นทีไม่กระทบสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นการแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดทเีหน็ไดช้ดัแจง้ คูส่ญัญาสามารถกระทําไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมตขิองทปีระชุมผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ 

4. ในกรณีทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอนืใดทมีอีาํนาจตาม

กฎหมายทเีกยีวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คําสงั หนังสอืเวยีน คํา

ผ่อนผัน ยกเลิก หรือเปลียนแปลง แก้ไข หรือเพิมเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ขอ้บงัคบั คําสงัทใีช้อยู่ในปัจจุบนั ให้ทรสัตีมีอํานาจในการแก้ไข เปลยีนแปลง เพมิเติม

สญัญานีได้ตามทเีห็นสมควรโดยปรกึษาหารอืร่วมกบัผู้จดัการกองทรสัต์ ทังนี เพอืให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคบั คําสงัทีเปลียนแปลงหรอืแก้ไขหรือ

เพมิเตมิดงักล่าวโดยไม่ตอ้งขอมตทิปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

5. หากมคีวามจําเป็นตอ้งแกไ้ขเพมิเตมิสญัญานีในกรณีอนืใดอนัจะเป็นคุณต่อกองทรสัต์และ

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มากกว่าขอ้ตกลงและเงอืนไขเดมิ และไม่กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์
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โดยรวมในทางทีทําให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์เสียประโยชน์ ให้ทรสัตีมีอํานาจในการแก้ไข 

เปลียนแปลง เพมิเติมสญัญานีได้ตามทีเห็นสมควรโดยปรกึษาหารือร่วมกับผู้จัดการ

กองทรัสต์ ทังนี การแก้ไขเพิมเติมดังกล่าว ทรัสตีไม่จําต้องขอมติทีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ 

การเลิกกองทรสัต์ ทรสัตจีะเลกิกองทรสัต์ เมอืปรากฏเหตุการณ์ดงัต่อไปนี 

1. เมอืจาํนวนผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงเหลอืน้อยกว่า  ราย 

2. เมือมีการจําหน่ายทรพัย์สนิหลกั และผู้จ ัดการกองทรสัต์ไม่สามารถดําเนินการเพือให้

กองทรสัต์ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าหา้รอ้ยลา้นบาท หรอืไม่

น้อยกว่าร้อยละ  ของมูลค่าทรพัย์ส ินรวมของกองทรสัต์ ภายในหนึงปีนับแต่วนัที

จาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัดงักล่าว 

3.  กรณีทมีีเหตุต้องเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ แต่ทรสัตีไม่สามารถหาผูท้มีคีุณสมบตัิ

เหมาะสมในการเป็นผู้จ ัดการกองทรสัต์รายใหม่ไดภ้ายในทสีํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด นับแต่วนัทกีารปฏบิตัิหน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์รายเดมิสนิสดุหรอืทรสัตีไดใ้ช้

ความพยายามตามสมควรในการขอมติทปีระชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือแต่งตงัผู้จดัการ

กองทรสัต์รายใหม่แล้วแต่ยงัไม่สามารถแต่งตังผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ได ้ในกรณี

ดงักลา่วนี ใหท้รสัตขีอมตทิปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นการเลกิกองทรสัต์ 

4. เมือมีเหตุต้องเปลียนแปลงทรสัตีแต่มิอาจแต่งตงัทรสัตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนัมิอาจ

หลกีเลยีงได ้และผู้มสี่วนไดเ้สยีไดร้อ้งขอต่อศาลให้มกีารแต่งตงัทรสัตรีายใหม่แล้ว แต่มิ

อาจแต่งตงัได ้

5. เมอืทปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหเ้ลกิกองทรสัต์ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในสญัญานี 

6. เหตุอนืตามทสีาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

การปฏบิตัหิน้าทขีองทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามสญัญานี ทรสัตีและผูจ้ดัการกองทรสัต์มี

หน้าทใีชค้วามระมดัระวงัตามสมควรในการดาํเนินการเพอืป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กลา่วคอื 

1. ทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งไม่มผีลประโยชน์อนืทอีาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ทดีทีสีดุ

ของกองทรสัต์ และหากมกีรณีทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต้องสามารถ

แสดงได้ว่ามีมาตรการหรอืกลไกทีสามารถรองรบัให้การจดัการกองทรสัต์ดําเนินไปใน

ลักษณะทีเป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรสัต์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

2. ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์มกีารจดัการกองทรสัต์อนือยูด่ว้ย ทรพัยส์นิหลกัจะตอ้งไม่เป็น

ทรพัย์สนิประเภทเดยีวกบัทีขออนุญาตเสนอขายเขา้กองทรสัต์ เวน้แต่กองทรสัต์อนืนัน

เป็นกองทรสัต์ทแีปลงมาจากกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยต์ามหลกัเกณฑท์ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
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3. กองทรสัต์จะไม่เขา้ทาํรายการใดทอีาจสง่ผลใหท้รสัตไีม่สามารถทาํหน้าทไีดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

เช่น การซืออสงัหารมิทร ัพย์จากบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรสัตีซึงอาจทําให้ทรสัตีไม่

สามารถให้ความเหน็เกยีวกบัการตรวจสอบและสอบทานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดอ้ย่าง

เป็นอสิระ เป็นตน้ 

อนึง ในกรณีทผีู้จดัการกองทรสัต์ หรอืผู้ก่อตงัทรสัต์ประสงค์จะถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือผู้ก่อตังทรสัต์จะถือหน่วยทรสัต์ได้ไม่เกินร้อยละ  ของจํานวน

หน่วยทรสัต์ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทรสัต์หรอืในสดัสว่นอนืใดตามทสีาํนกังาน ก.ล.ต. 

จะกาํหนด 
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7.3 ช่องทางทีผูถ้ือหน่วยทรสัตจ์ะสามารถขอดสูาํเนาสญัญาก่อตงัทรสัต ์

ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถขอดสูาํเนาสญัญากอ่ตงัทรสัตไ์ดท้ผีูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัต ีไดใ้นช่วงเวลาทําการ

ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัต ี



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

8. ผู้จดัการกองทรสัต ์

8.1 ข้อมลูทวัไป 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) ของกองทรสัต์เป็นบรษิทัจํากดัซงึจดทะเบยีนจดัตงัขนึในประเทศไทย

เมอืวนัท ี  มถิุนายน พ.ศ.  โดยมทีุนจดทะเบยีนชาํระแล้วจาํนวน , ,  บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญัจาํนวน ,  หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ ,  บาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืปฏบิตัหิน้าทบีรหิารจดัการ

กองทรสัต์โดยเฉพาะ โดยมบีรษิทั ภริชับุรโีฮลดงิ จาํกดั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญใ่นบรษิทั เป็นจํานวนรอ้ยละ  ของ

หุน้ทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมด 

ตารางดงัต่อไปนแีสดงสรปุขอ้มลูทสีาํคญัเกยีวกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ชือบริษทั บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

เลขทะเบยีนบริษทั 0105560105952 

วนัทีจดทะเบยีนจดัตงับริษทั  มถิุนายน พ.ศ.  

ทีตงัของบริษทั 591 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

การติดต่อบริษทั  โทรศพัท:์ 02-258-9212 

โทรสาร: 02-261-0170 

เวบ็ไซต:์ อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

ทุนจดทะเบยีน , ,  บาท 

ลกัษณะและขอบเขตการดาํเนินธรุกิจ ทาํหน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

(REIT Manager) 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สดัส่วนการถือหุ้น) . บรษิทั ภริชับุรโีฮลดงิ จาํกดั (รอ้ยละ . ) 

. นางสาวปนิษฐา บุร ี(รอ้ยละ . ) 

. นายปิตภิทัร บุร ี(รอ้ยละ . )  

รายชือกรรมการ . นางประพรี ์บรุ ี(ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร) 

. นางสโรชา บุร ี(กรรมการบรหิาร) 

. นางทพิยภ์าพร เกดิผล (กรรมการอสิระ)  

รอบระยะเวลาบญัชี  มกราคม -  ธนัวาคม 

ทีมา: ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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8.2 ผู้ถือหุ้นของผู้จดัการกองทรสัต ์

 (ก) รายชอืผูถ้อืหุน้ 

 
ชือผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นทีถือ 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายได้แล้วทงัหมด 

1 บรษิทั ภริชับุรโีฮลดงิ จาํกดั 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 

ทีมา: ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

โดย ผูถ้อืหุน้ลาํดบัท ี  – 5 ขา้งตน้ รวมเรยีกวา่ “ครอบครวับรีุ” 

(ข) กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทโีดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรอืการ

ดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์อยา่งมนีัยสาํคญับรษิทั ภริชับุรโีฮลดงิ จาํกดั และครอบครวับุร ีถอื

หุ้นในผูจ้ดัการกองทรสัต์ คดิเป็นรอ้ยละ  และ รอ้ยละ  ของจํานวนหุน้ทีจําหน่ายแลว้ทงัหมด 

ตามลําดบั ทงันี ครอบครวับุร ีเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทั ภริชับุรโีฮลดงิ 

จาํกดั  

8.3 โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจัดการของผู้จ ัดการกองทรสัต์ (REIT Manager) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ

เจา้หน้าทบีรหิารตามโครงสรา้งสายการบรหิารงานดงันี 
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ทีมา: ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

คณะกรรมการบริษทั  

ชือ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์ทํางานทีผ่านมา 

(ยอ้นหลงั  ปี) 

นางประพรี ์บุร ี ประธานกรรมการ 

และกรรมการบรหิาร 

เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ดาํรงตาํแหน่ง 

 2560 – ปัจจบุนั  

ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทั  

ภริชั รที แมนเนจเมน้ท์ 

จาํกดั 

 2527 – ปัจจบุนั  

ประธานเจา้หน้าทบีรหิารสาย

งานการเงนิกลุม่ภริชับุร ี 

 2559 – ปัจจบุนั  

อนุกรรมการการประเมนิผล

การปฏบิตังิานผูอ้าํนวยการ 

สาํนักงานสง่เสรมิการจดั

ประชุมและนิทรรศการ 



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ชือ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์ทํางานทีผ่านมา 

(ยอ้นหลงั  ปี) 

 2559 – ปัจจบุนั  

อนุกรรมการพฒันาระบบ

บรหิาร สาํนกังานสง่เสรมิการ

จดัประชมุและนิทรรศการ 

 2558 – 2560  

กรรมการสง่เสรมิการจดั

ประชุมและนิทรรศการ 

สาํนักงานสง่เสรมิการจดั

ประชุมและนิทรรศการ 

 2558 – 2560  

อนุกรรมการกลยทุธแ์ละ

แผนงาน และการบรหิาร

ความเสยีง สาํนักงานสง่เสรมิ

การจดัประชมุและนิทรรศการ 

 2558 – 2559  

นายกสมาคมการแสดงสนิคา้ 

(ไทย) 

นางสโรชา บรุ ี กรรมการบรหิาร ปรญิญาตร ี

สาขาการเงนิและบรหิาร 

University of Virginia 

ดาํรงตาํแหน่ง 

 2560 – ปัจจบุนั  

กรรมการบรหิาร บรษิทั ภริชั 

รที  

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 2559 – ปัจจบุนั  

รองประธานเจ้าหน้าทบีรหิาร

สายงานการเงนิ กลุม่ภริชับุร ี 

 2552 – 2559  

ผูอ้าํนวยการ วาณิชธนกจิ 

ควบรวมและซอืขายกจิการ 

บรษิทั The Quant Group 

นางทพิยภ์าพร เกดิผล กรรมการอสิระ ปรญิญาตร ี

สาขาบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ดาํรงตาํแหน่ง 

 2560 – ปัจจบุนั 

กรรมการอสิระ บรษิทั ภริชั 

รที แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั 

 2557 – 2560 
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ชือ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์ทํางานทีผ่านมา 

(ยอ้นหลงั  ปี) 

ทปีรกึษาคณะกรรมการดา้น

การบญัชภีาษอีากร สภา

วชิาชพีบญัช ี

 2547 – ปัจจบุนั 

ทปีรกึษา บรษิทั บา้นป ู

จาํกดั (มหาชน) 

 2546 – ปัจจบุนั 

กรรมการอสิระและประธาน

กรรมการตรวจสอบกรรมการ

สรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน ธนาคาร

สแตนดารด์ 

ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 2543 – ปัจจบุนั 

กรรมการและเหรญัญกิ วป

รอ.  วทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร 

 2544 – 2546 

Country Manager & Head 

of Global Markets Thailand 

and Mekong Area ธนาคาร

สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 

จาํกดั (มหาชน)  

 

โดยกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่าย และผูด้าํรงตําแหน่งเทยีบเท่าทเีรยีกชอือย่างอนื ซงึรบัผดิชอบ

ในสายงานเกียวกับการดูแลจดัการกองทรสัต์ของผู้จดัการกองทรสัต์ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 

โดยกรรมการบรษิทัตอ้งไม่เป็นบุคคลทมีีชอือยู่ในบญัชรีายชอืบุคคลทตีลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เหน็

ว่าไม่สมควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์และตอ้งไม่มลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เรอืง การกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ
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ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมาย

หลกัทรพัย ์กฎหมายว่าดว้ยการ ประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์กฎหมาย

ว่าดว้ยการธนาคารพาณชิย ์กฎหมายว่าด้วยการประกนัวนิาศภยั กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การ ฟอกเงิน หรือกฎหมายทีเกียวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ 

กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทมีอีาํนาจตามกฎหมายนัน ทงันี ในความผดิเกยีวกบัการ กระทําอนัไม่

เป็นธรรมทเีกยีวกบัการซือขายหลกัทรพัย์ หรอืการบรหิารงานทีมีลกัษณะเป็นการ หลอกลวง ฉ้อฉล หรอื

ทุจรติ 

(1) กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมอืชือแทนผู้จดัการกองทรสัต ์

กรรมการซงึลงชอืผกูพนับรษิทัไดค้อื นางประพรี ์บุร ีหรอื นางสโรชา บุร ีคนใดคนหนึงลงลายมอืชอื

และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

(2) ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต ์

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ เป็นผู้มบีทบาทสาํคญัในการให้ความเหน็ชอบในวสิยัทศัน์ 

ภารกจิ กลยุทธ์ ทิศทางและกําหนดนโยบายของผู้จัดการกองทรสัต์ เกยีวกบัการดําเนินงานและ

แผนการประกอบธรุกจิ ทงัระยะสนัและระยะยาว กาํหนดนโยบายการเงนิการบรหิารความเสยีงและ

ภาพรวมองค์กร กํากบัดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์ และ

พนักงานในการปฏบิตัหิน้าทเีป็นผู้จดัการกองทรสัต์อย่างมปีระสทิธภิาพเป็นไปตามนโยบายและ

แผนการประกอบธุรกจิทีกําหนดไว ้ภายใต้ขอบเขตของสญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรสัต์ สญัญา

ก่อตังทรสัต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีชวน วัตถุประสงค์และข้อบังคบัของผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ มตขิองทปีระชุมคณะกรรมการผูจ้ดัการกองทรสัต์ และมตขิองทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

รวมทงักฎหมายทเีกยีวขอ้ง โดยคํานึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของกองทรสัต์และผูถ้ือหน่วยทรสัต์เป็น

สาํคญั  

นอกจากน ีคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ยงัมบีทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัิ

ตามขอ้กําหนดเกยีวกบัการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ ทงันี ตามหลกัเกณฑ์ของสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานกาํกบัดแูล

ทเีกยีวขอ้ง ทงันี ขอบเขตอํานาจหน้าทขีองคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์มดีงัต่อไปนี 

(2.1) ปฏิบตัหิน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และข้อบงัคบัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ตลอดจนมติทีประชุมคณะกรรมการของผู้จ ัดการกองทรัสต์ และมติทีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ ดว้ยความซอืสตัยส์ุจรติ (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) 

มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) 
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(2.2) บรหิารจดัการกจิการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และกองทรสัต์ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของทรสัต ี

รวมทังกําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาว จดัระบบโครงสร้างองค์กรที

เหมาะสม และกํากบัดูแลนโยบายในการดําเนินธุรกจิ เช่น การลงทุนของกองทรสัต์ ผล

ประกอบการของกองทรสัต ์รา่งงบประมาณประจาํปีและแผนธุรกจิของกองทรสัต ์พจิารณา

ปัจจยัความเสยีงทอีาจสง่ผลต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัต์ ผลการดาํเนินงานของ

ฝ่ายต่าง ๆ และพจิารณารายการทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้ 

(2.3) กํากบัดแูล รวมถงึใหค้าํแนะนําทีจาํเป็น เพอืให้การปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงาน

ช่วยให้การดําเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นไปตามสญัญาต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งและ

กฎระเบยีบวา่ดว้ยการทาํหน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(2.4) กาํกบัดแูลการตดิตามผลการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ อยา่งต่อเนือง 

รวมถงึให้คาํแนะนําทจีาํเป็น เพอืใหม้นัใจว่าการดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นไป

ตามเป้าหมายทกีําหนดและสามารถจดัการอุปสรรคปัญหา ทอีาจเกดิขนึไดอ้ย่างทนัเวลา

และเหมาะสม 

(2.5) พจิารณา กํากบัดแูล รวมถงึใหค้าํแนะนําทจีําเป็นเพอืใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มรีะบบควบคมุ

ภายใน รวมถึงระบบการทํางานทีมี ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทําหน้าทีเป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(2.6) พิจารณา กํากับดูแล และดําเนินการทีจําเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและปรบัปรุง

นโยบายและแผนงานทสีาํคญัต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการทําหน้าทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็น

ปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพธรุกจิอยา่งสมาํเสมอ 

(2.7) พจิารณา กํากบัดูแล ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บรหิารของผู้จดัการกองทรสัต์ ซึง

รวมถงึการแต่งตงัผูบ้รหิารระดบักรรมการผูจ้ดัการ รวมถงึการใหค้าํแนะนําทจีาํเป็น เพอืให้

มนัใจได้ว่าผู้บรหิารได ้ปฏิบัติงานตามหน้าทีทีได้รบัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 

และเป็นไปตามกฎเกณฑ์และขอ้กําหนดในสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง เพอืประโยชน์ของ

กองทรสัต ์

(2.8) พจิารณา กํากบัดแูล การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ รวมถงึ

การใหค้ําแนะนําทจีาํเป็นเพอืใหม้นัใจไดว้่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดป้ฏบิตัหิน้าททีไีดร้บั

มอบหมายเป็นไปตามกฎเกณฑ์และขอ้กําหนดในสญัญาต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง เพอืประโยชน์

ของกองทรสัต ์
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(2.9) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึงหรอืหลายคนหรอืบุคคลอนืใดปฏบิตักิาร

อยา่ง หนึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการกไ็ด ้ทงันี การมอบอาํนาจดงักล่าวจะไม่รวมถงึการ

มอบอาํนาจ หรอืการมอบอาํนาจช่วงททีําใหก้รรมการหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากกรรมการ

สามารถอนุมตั ิรายการทตีนเองหรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนั มสีว่นไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์

ในลกัษณะอนืใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัต์ 

(2.10) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัใินเรอืงดงัต่อไปนี 

 (ก) การทําธุรกรรมระหวา่งกองทรสัต์และบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

และทรสัต ีและดาํเนินการขออนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในกรณทีกีารทาํ

ธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์และบุคคลทีเกียวโยงกันดงักล่าวต้องได้รบัความ

เหน็ชอบจากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 (ข) การทาํธรุกรรมทเีป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรสัตแ์ละทรสัต ี

 (ค) การคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 (ง) การคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีทปีรกึษาทางการเงนิ ทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ หรอืที

ปรกึษาอนื ๆ เป็นตน้ 

 (จ) งบการเงนิของกองทรสัต์ทผีา่นการสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี

(ฉ) งบประมาณประจาํปีและแผนงานต่าง ๆ ทเีกยีวกบัการดาํเนินงานของกองทรสัต์

ทรีะบบการทาํงานและระบบควบคมุภายในฉบบันีกาํหนดใหค้ณะกรรมการอนุมตั ิ

(ช) รายจ่ายพเิศษหรอืการลงทุนพเิศษทอียู่นอกเหนือจากงบประมาณประจําปี ซึง

ฝ่ายงานทเีกยีวขอ้งของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทาํเรอืงขออนุมตั ิ

 (ซ) คา่ใชจ่้ายทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัต์ โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(2.11) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัเิกยีวกบัการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน จําหน่ายไปซงึ

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ หรอืการบรหิารจดัการกองทรสัต์ของฝ่ายการตลาดและ

พฒันาธุรกจิ และฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง เพอืใหเ้ป็นไปตาม

สญัญาก่อตงัทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูล หนังสอืชชีวน และกฎหมาย รวมทงัประกาศ

ต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง ไดแ้ก ่

(ก) วธิกีารไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัและอปุกรณ์เพมิเตมิ 
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หากในอนาคตกองทรสัต์จะมีการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์หรือสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย์เพมิเติมและมีการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยห์รอื

สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว นอกเหนือจากทคีณะกรรมการของผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์จะตอ้งพจิารณาและทําใหม้นัใจวา่ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้าํเนินการให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ การลงทุนในทรพัยส์นิตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที

เกียวข้องแล้ว ก่อนการได้มาซึงทรพัย์ส ินหลักแต่ละครงัคณะกรรมการของ

ผู้จดัการกองทรสัต์ จะต้องทําให้มันใจได้ว่า การได้มาซึงทรพัย์ส ินหลักและ

อุปกรณ์เพิมเติมของกองทรสัต์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนีด้วย 

กลา่วคอื 

1. ในดา้นสาระของรายการ เป็นธรุกรรมทเีขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี 

1.1 เป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

1.2 เป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต์ 

1.3 มคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

1.4 คา่ใชจ่้ายในการเขา้ทําธุรกรรมทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัต์ (ถ้า

มี) อยู่ในอตัราทีเป็นธรรมและเหมาะสม เมอืเปรยีบเทยีบกบั

อตัราในทอ้งตลาด 

1.5 ผูท้มีสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ทําธุรกรรมไม่มสี่วนร่วม

ในการตดัสนิใจเขา้ทาํธรุกรรมนนั 

2. ในดา้นระบบในการอนุมตัติอ้งผา่นการดาํเนินการดงัต่อไปนี 

2.1 ได้รบัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตาม

สญัญากอ่ตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้งแลว้ 

2.2 ในกรณีทเีป็นการไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัทมีมูีลคา่ตงัแต่รอ้ยละ 

 (สิบ) ขึนไปของมูลค่าทรพัย์สินรวมของกองทรสัต์ต้อง

ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

2.3 ในกรณีทเีป็นการไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัทมีมูีลคา่ตงัแต่รอ้ยละ 

 (สามสิบ) ขนึไปของมูลค่าทรพัย์ส ินรวมของกองทรสัต์ 

ต้องไดร้บัมตขิองทปีระชุมผูถ้ ือหน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีง
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ไม่น้อยกว่า  ใน  (สามในส)ี ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้

ถอืหน่วยทรสัตท์มีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

(ข) การจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

ในการจําหน่ายไปซึงทร ัพย์ส ินหลักของกองทรัสต์ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ

ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

1. ก่อนการจําหน่ายไปซึงทรพัยส์นิหลกัให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัให้มีการ

ประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิหลกัตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

2. การจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

2.1 การจาํหน่ายไปจะกระทําโดยเปิดเผย และมสีาระของรายการ

ตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์เชน่ 

 เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 เป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต ์

 สมเหตุสมผลและใช้ราคาทเีป็นธรรมโดยเปรยีบเทียบ

กบัราคาตลาด 

 ค่าใช้จ่ าย ในการเข้าทํ าธุรกรรมที เร ียก เก็บ จาก

กองทรัสต์อยู่ในอัตราทีเป็นธรรมและเหมาะสมเมือ

เปรยีบเทยีบกบัอตัราในทอ้งตลาด (ถา้ม)ี 

 ผู้ทีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมไม่มี

สว่นรว่มในการตดัสนิใจเขา้ทาํธรุกรรมนนั 

 และมกีระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัต ีหรอืการขอมติ

ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตงัท

รสัตห์รอื ตามทกีาํหนดไวใ้นกฎหมาย โดยอนุโลม 

2.2 การจําหน่ายทรพัยส์นิหลกัทเีขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี นอกจาก

จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในเรืองการจําหน่ายไปซึง

ทรพัยส์นิหลกัทรีะบุไวใ้นวรรคก่อน ยงัตอ้งเป็นกรณีทเีป็นเหตุ



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

จาํเป็นและสมควร โดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board 

of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ดว้ย 

 การจําหน่ายทรพัยส์นิหลกัก่อนครบ 1 (หนึง) ปีนับแต่

วนัทกีองทรสัต์ไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกันนั 

 การจําห น่ายทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ ได้มาซึง

กรรมสทิธใิหแ้กเ่จา้ของเดมิ 

(ค) การจดัซอืจดัจา้งของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามระบบจดัซอืจดัจา้งของคูม่อื

ระบบการทาํงานและการควบคมุภายใน 

ทงันี ในการออกเสยีงลงคะแนน หากกรรมการท่านใดมสี่วนไดเ้สยีในวาระใดกรรมการท่านนันไม่ม ี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

ทังนี จากขอบเขตอํานาจหน้าทีทีได้กําหนดไว้ข้างต้น ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัให้มีการประชุม

คณะกรรมการเพอืให้คณะกรรมการพจิารณารบัทราบ และอนุมัติการดําเนินการทีจําเป็นในการ

ดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในเรอืงดงัต่อไปนี 

(ก) เรอืงทคีณะกรรมการพจิารณาเพอืรบัทราบ 

 (1) ผลประกอบการของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละของกองทรสัต ์

(2) ความคบืหน้าในการดาํเนินการตามแผนธุรกจิและแผนการตลาดทกีาํหนดขนึโดย

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในการจดัหาผลประโยชน์ใหแ้ก่กองทรสัต ์ปัญหาและอุปสรรค

ทเีกดิขนึรวมถงึแนวทางในการดาํเนินการแกไ้ขดว้ยความสนับสนุนจากผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์

 (3) แนวทางในการบรรเทาความเสยีงหรอืเหตุอนืใดทีอาจมีผลกระทบต่อผลการ

 ดาํเนินงานของกองทรสัต์ 

(4) ผลการปฏบิตังิานของฝ่ายงานต่าง ๆ ในผูจ้ดัการกองทรสัต์ อนัไดแ้ก่ ฝ่ายกาํกบั

ตรวจสอบ บรหิารและจดัการความเสยีง ฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกจิ และฝ่าย

นักลงทุน สมัพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที

เกดิขนึในการปฏบิตังิาน และแนวทางในการแกไ้ข 
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(5) จุดออ่นดา้นระบบควบคมุภายในและระบบการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ในการทําหน้าทใีนฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ รวมถงึแนวทางและความคบืหน้าใน

การแกไ้ข 

(ข) เรอืงทคีณะกรรมการพจิารณาเพอือนุมตั ิ

(1) กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกจิระยะยาว จดัระบบโครงสรา้งองค์กรที

เหมาะสม และกาํกบัดแูลนโยบายในการดาํเนินธุรกจิ ปัจจยัความเสยีงทอีาจส่งผล

ต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัต ์ 

(2) ร่างงบประมาณประจําปีของกองทรสัต์ แผนธุรกิจประจําปี รวมถึงกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจของกองทรสัต์ประจําปีทีได้จดัทําขนึโดยผู้จดัการกองทรสัต์ด้วยความ

สนบัสนุนจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 (3) แนวทางในการดําเนินการรบัข้อพิพาทและข้อร้องเรียนทีสําคญัเกียวกับการ

 ดาํเนินงานของกองทรสัตซ์งึตอ้งไดร้บัการพจิารณาโดยคณะกรรมการ 

(4) รายการระหว่างกันและรายการใด ๆ ทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบัการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

 (5) เรอืงอนืใดทตีอ้งมกีารพจิารณาและอนุมตัโิดยทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(6) เรอืงอนืใดทสีาํคญัและมคีวามเกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์

เองและกองทรสัต ์

 (3) กรรมการอิสระ 

กรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัตม์จีาํนวน  ท่าน ซงึไม่น้อยกว่าจาํนวนหนึงในสามของจํานวน

กรรมการ ทงัหมดของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ในการคดัเลอืกคณะกรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต์ กรรมการอสิระตอ้งมคีณุสมบตัอิย่างน้อย

ดงัต่อไปนี 

(3.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  (หนึง) ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดในผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของ

บรษิทั หรอืบุคคลทีเกยีวโยงกนั ทงันี ให้นับรวมการถือหุน้ของผูท้เีกยีวขอ้งตามมาตรา 

 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ของกรรมการอสิระรายนัน ๆ ดว้ย 
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(3.2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทังไม่เป็นลูกจ้าง 

พนกังาน ทปีรกึษาทไีดร้บัเงนิเดอืนประจํา หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของผู้จดัการกองทรสัต ์

บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั หรอืเป็นบุคคลทเีกยีวโยงกนั 

โดยตอ้งไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  

(สอง) ปี 

(3.3) ไม่มี หรอืเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบัผู้จ ัดการกองทรสัต์ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคลทอีาจเป็นบุคคลทีมีความเกยีวโยงกนัในลกัษณะทอีาจเป็นการ

ขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทงัไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิตบุิคคลทอีาจเป็นบุคคลทมีี

ความเกยีวโยงกนั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  (สอง) ปี 

(3.4) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิตหรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน

ลกัษณะทเีป็นบดิามารดา คู่สมรส พน้ีองและบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผู้บรหิาร  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืบุคคลทจีะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้ี

อาํนาจควบคมุของผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบรษิทัยอ่ย 

(3.5) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 

หรอืนิตบิุคคลทอีาจเป็นบุคคลทมีคีวามเกยีวโยงกนั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ

ซงึไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของสาํนักงานสอบบญัช ีซงึมผีูส้อบ

บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิคุคลทอีาจเป็นบุคคลทมีคีวาม

เกียวโยงกนัสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  

(สอง) ปี 

(3.6) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บรกิารเป็นทีปรกึษา

กฎหมาย หรอืทปีรกึษาทางการเงนิ ซงึไดร้บัคา่บรกิารเกนิกว่า  (สอง) ลา้นบาทต่อปี จาก

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิตบุิคคลทอีาจเป็นบุคคลทมีี

ความเกยีวโยงกนั ทงันี ในกรณีทผีูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถงึการเป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บรหิาร หรอืหุ้นส่วนผู้จดัการ ของ 

ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่า  (สอง) ปี 
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(3.7) ไม่เป็นกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัขนึเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึงเป็นผู้ทีเกียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์

(3.8) ไม่เป็นบุคคลทมีชีอือยูใ่นบญัชรีายชอืบุคคลทตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เหน็ว่าไม่

สมควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์และตอ้งไม่มลีกัษณะขาดความน่า

ไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เรอืง การ

กาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

(3.9) ไม่เคยตอ้งคาํพพิากษาวา่ไดก้ระทําความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัย์ กฎหมายวา่ดว้ยการ 

ประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย์ และธุรกิจเครดติฟองซิเอร ์กฎหมายว่าด้วยการ

ธนาคาร พาณิชย ์กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการ ฟอกเงนิ หรอืกฎหมายทเีกยีวกบัธุรกจิการเงนิในทํานองเดยีวกนั ไม่ว่าจะ

เป็นกฎหมายไทยหรอื กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทมีีอํานาจตามกฎหมายนัน 

ทงันี ในความผดิเกยีวกบัการ กระทําอนัไม่เป็นธรรมทเีกยีวกบัการซอืขายหลกัทรพัย ์หรอื

การบรหิารงานทมีลีกัษณะเป็นการ หลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ 

(3.10) ไม่มลีกัษณะอนืใดททีําใหไ้ม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงาน

ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ทงันี ผู้จดัการกองทรสัต์ไดม้กีารกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการ

อสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ดงัต่อไปนี 

(1) พจิารณา กาํกบัดแูล และใหค้าํแนะนําทจีาํเป็นแกผู่จ้ดัการกองทรสัต ์ในการดาํเนินการใหม้ี

กระบวนการจดัทําและการเปิดเผยขอ้มูล ในรายงานทางการเงนิของผู้จดัการกองทรสัต์ 

และกองทรสัต ์ใหม้คีวามถกูตอ้งครบถว้นเพยีงพอ เชอืถอืได ้และทนัเวลา 

(2) พจิารณา กาํกบัดแูล และใหค้าํแนะนําทจีาํเป็นแกผู่จ้ดัการกองทรสัต ์ในการดาํเนินการใหม้ี

ระบบการควบคมุภายใน และระบบการทํางานทเีหมาะสมในการทําหน้าทใีนฐานะผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

(3) พจิารณาและใหค้วามเหน็เกยีวกบัรายการทเีกยีวโยงกนัหรอืรายการทอีาจมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน์กบักองทรสัต์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกยีวข้อง ทงันี 

เพอืใหม้นัใจ ว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทรสัต์ 

(4) ปฏบิตักิารอนืใดตามทคีณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ มอบหมายและเป็นประโยชน์

ต่อกองทรสัต ์
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(5) กําหนดให้ฝ่ายงานทเีกยีวขอ้งของผู้จดัการกองทรสัต์ จะต้องรายงานให้กรรมการอสิระ

พจิารณาและรบัทราบอยา่งสมาํเสมอ เพอืใหค้าํแนะนําทจีาํเป็นในเรอืงดงัต่อไปนี 

(ก) รายการทีเกยีวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั

กองทรสัต ์

(ข) จุดอ่อนและจุดทตี้องมกีารปรบัปรุงแกไ้ขเกยีวกบัระบบการควบคุมภายในและ

ระบบการทํางาน ในการทําหน้าทใีนฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ และความคบืหน้า

ในการแกไ้ข 

ทงันี คณะกรรมการบรษิทัและกรรมการอสิระจะมบีทบาททสีาํคญัในการกาํกบัดแูลและใหค้าํแนะนํา

ทจีาํเป็นแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในการดาํเนินงานในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์

และสญัญาทเีกยีวข้อง ส่วนกรรมการผูจ้ดัการจะมีหน้าทีในการควบคุม ติดตาม บงัคบับญัชาและ

ดแูลการทํางานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพโดยผู้จดัการกองทรสัต์ มกีารกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของ

กรรมการผูจ้ดัการดงันี 

(1) รบัผดิชอบ ดูแล บรหิารการดําเนินงาน และ/หรอื การบรหิารงานประจําวนั รวมถึงการ

กํากบัดูแลการดาํเนินงานโดยรวมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เพอืให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

สญัญาทเีกยีวขอ้ง และมตขิองทปีระชมุคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(2) กาํหนดโครงสรา้งองคก์ร วธิกีารบรหิารงาน รวมถงึการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง 

และการเลิกจ้างพนักงานของผู้จัดการกองทรัสต์ และกําหนดอตัราค่าจ้าง เงินเดือน 

คา่ตอบแทน โบนัส และสวสัดกิารต่าง ๆ สาํหรบัพนักงาน 

(3) ดแูลและควบคุมการปฏบิตังิานดา้นต่าง ๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(4) เป็นตวัแทนของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ตลอดจนมอีาํนาจมอบหมายในการตดิต่อกบัหน่วยงาน

ราชการและหน่วยงานกาํกบัดแูลทเีกยีวขอ้ง 

(5) มีอํานาจในการออก แก้ไข เพมิเติม ปรบัปรุงระเบียบ คําสงั และขอ้บังคบัเกยีวกบัการ

ทาํงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(6) มอีาํนาจ หน้าทแีละความรบัผดิชอบใด ๆ ตามทไีดร้บัมอบหมายหรอืตามนโยบายทไีดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(7) ใหม้อีาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอนืปฏบิตังิานเฉพาะอยา่ง

แทนไดโ้ดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขต
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แห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจทีให้ไว้ และ/หรอื ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ข้อกําหนด หรือคําสงัทีคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ ได้กําหนดไว้ ท ังนี การ

มอบหมายอาํนาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการนัน จะตอ้งไม่มลีกัษณะ

เป็นการมอบอาํนาจ หรอืมอบอาํนาจช่วงททีําให้กรรมการผูจ้ดัการ หรอืผู้รบัมอบอํานาจ

จากกรรมการผูจ้ดัการสามารถอนุมตัริายการทตีนหรอืบุคคลทเีกยีวโยงกนั อาจมสี่วนได้

เสยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนื

ใดกบักองทรสัต ์

8.4 หน้าทีและความรบัผิดชอบของผู้จดัการกองทรสัต ์ 

 ผู้จดัการกองทรสัต์ มีหน้าทีและความรบัผดิชอบหลกัในการดูแลจดัการกองทรสัต์ ซึงรวมถึงการลงทุนใน

ทรพัยส์นิของกองทรสัต์และควบคุมการปฏบิตัิหน้าทขีองผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) โดย 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะปฏบิตัหิน้าทภีายใตก้ารกาํกบัดแูลของทรสัตโีดยมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบดงันี 

 (1) หน้าทโีดยทวัไป 

(1.1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะทเีป็นผูท้มีวีชิาชพีซงึไดร้บัความไวว้างใจ ดว้ย

ความระมดัระวงั ซอืสตัย์สุจรติ เพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของผูถ้ ือหน่วยทรสัต์โดยรวม และ

เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตังผู้จดัการกองทรสัต์ กฎหมายทีเกียวข้อง 

ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีได้ให้ไวเ้พมิเติมในเอกสารทีเปิดเผยเพือประโยชน์ในการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์แก่ผูล้งทุน และมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องไม่

กระทําการใด ๆ อนัเป็นการขดัหรอืแย้งกบัประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์และผู้ลงทุน

โดยรวม และตอ้งรบัผดิอย่างไม่มขีอ้จํากดัความรบัผดิในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัตไ์มป่ฏบิตัิ

หน้าท ีและ/หรอืปฏบิตัหิน้าทไีม่ถกูตอ้งครบถว้น 

(1.2) ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าทีปฏิบ ัติให้เป็นไปตามหลกัการดําเนินธุรกิจการเป็นผู้จดัการ

กองทรสัตด์งัต่อไปนี 

(ก) มีเงนิทุนทเีพยีงพอต่อการดําเนินธุรกจิและความรบัผดิชอบอนัอาจเกดิขนึจาก

การปฏบิตัหิน้าทใีนฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ยา่งต่อเนือง 

(ข) เปิดเผย ใหค้วามเห็น หรอืให้ขอ้มูลทมีีความสาํคญัและเกยีวขอ้งอย่างเพยีงพอใน

การตดัสนิใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องสอืสารไดอ้ย่างชดัเจน ไม่

บดิเบอืนและไมท่ําใหส้าํคญัผดิ 
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(ค) ไม่นําข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าทีผู้จ ัดการกองทรสัต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่

เหมาะสมเพอืตนเอง หรอืทําให้เกดิความเสยีหาย หรอืกระทบต่อผลประโยชน์

โดยรวมของกองทรสัต์ 

(ง) ปฏิบตัิงานดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใน

กรณีทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขนึ ต้องดําเนินการให้มนัใจไดว้่าผู้

ลงทุนได้รบัการปฏิบัติทีเป็นธรรมและเหมาะสม ทังนี ผู้จัดการกองทรสัต์จะ

ดาํเนินการดงัต่อไปนี เพอืป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 1. ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้ องไม่มีผลประโยชน์อืนทีอาจขัดแย้งกับ

ผลประโยชน์ทดีทีสีุดของกองทรสัต์และหากมกีรณทีอีาจก่อใหเ้กดิความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกทีจะทําให้

เชอืมนัไดว้่า การบรหิารจดัการกองทรสัต์จะเป็นไปเพอืประโยชน์ทีดี

ทสีดุของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 

2. ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์จดัการกองทรสัต์อนือยูด่ว้ย ทรพัย์สนิหลกั

ของกองทรสัต์ทขีออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์ต้องไม่เป็นประเภท

เดยีวกนักบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์อนืนัน 

นอกจากนี ก่อนการเข้าทําธุรกรรมทีเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ

กองทรสัต ์ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

หรอืผูล้งทุน ดงันี 

(1) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อบังคับของตลาด

หลักท รัพย์ที เกียวกับ เรืองดังกล่าว ห รือช่องท างอืน ใดทีผู้ถือ

หน่วยทรสัตส์ามารถเขา้ถงึขอ้มลูการจะเขา้ทาํธุรกรรมไดอ้ยา่งทวัถงึ 

(2) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มูลทสีมเหตุสมผล ซงึตอ้งไม่น้อยกวา่สบิส ี

( ) วนั 

(3) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิกีาร และระยะเวลาในการแสดงการคดัคา้นที

ชดัเจน โดยระยะเวลาดงักล่าวต้องไม่น้อยกว่าสบิส ี( ) วนั เวน้แต่ใน

กรณีทมีีการขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าว ใหก้าร

คดัคา้นการกระทาํในการขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์นัน 

โดยในกรณีทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์แสดงการคดัคา้นอย่างชดัเจนตามวธิกีาร

ทมีกีารเปิดเผยตามขอ้ ( ) นี ในจํานวนเกนิกว่าหนึงในส ี(  ใน ) ของ
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จํานวนหน่วยทรสัต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด ทรสัตีจะกระทําหรือ

ยินยอมให้มีการทําธุรกรรมทีเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ

กองทรสัตไ์ม่ได ้

(จ) ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์พ.ร.บ.ทรสัต์ และกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งกบัการ

ดาํเนินการของกองทรสัต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ

วชิาชีพทีกําหนดโดยสมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรพัย์ หรือองค์กรที

เกียวข้องกับธุรกจิหลกัทรพัย์ทสีํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรบั โดยอนุโลม และไม่

สนับสนุน สงัการ หรอืให้ความร่วมมอืแก่บุคคลใดในการปฏบิตัิฝ่าฝืนกฎหมาย

หรอืขอ้กาํหนดดงักล่าว 

(ฉ) ผูจ้ดัการกองทรสัต์มีหน้าทีให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าทีของทรสัตี หรอื

สาํนักงาน ก.ล.ต. ซึงรวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลทอีาจส่งผลกระทบต่อการบรหิาร

จดัการกองทรสัต์อย่างมีนัยสาํคญั หรอืขอ้มูลอนืทคีวรแจง้ใหท้ราบ โดยเฉพาะ

อยา่งยงิใหร้วมถงึหน้าทดีงัต่อไปน ี

1. จัดทําและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการบรหิาร

จดัการ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลเกยีวกบักองทรสัต ์

โดยเมือทรสัตีประสงค์จะตรวจสอบการจัดการในเรอืงใด ผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ต้องให้ความร่วมมอืในการนําส่งขอ้มูลและเอกสารหลกัฐาน 

รวมทงัใหเ้ขา้ไปตรวจสอบในสถานทตีงัของอสงัหารมิทรพัยต์ามททีรสั

ตีรอ้งขอเพอืให้ทรสัตีสามารถตรวจสอบให้เป็นทมีนัใจไดว้่าผู้จดัการ

กองทรสัต์ไม่ปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมายหรอืขอ้กําหนดแห่งสญัญาก่อตงัท

รสัต ์หรอืไม่รกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

2. ในช่วงระยะเวลาก่อนการจดัตงัทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าทีต้อง

จดัส่งขอ้มูลและเอกสารทีเกยีวขอ้งกบัการจดัโครงสร้างของกองทรสัต ์

วธิ ีการปล่อยเช่า การจดัหา และการจดัเกบ็รายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที

สามารถเรยีกเก็บจากกองทรสัต์ สญัญาว่าจา้งระหว่างกองทรสัต์และ

บรษิทัหรอืบุคคลต่าง ๆ เป็นต้น เพอืใหท้รสัตนํีามาวางแผนปฏบิตัิงาน

ในการกํากบัดูแลและตรวจสอบการบรหิารจดัการ การควบคุมภายใน 

และการเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต์ดงักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ทงันี ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทตี้องประสานงาน และจดัส่งขอ้มูลเอกสารต่าง ๆ 

แก่ทรสัตโีดยมเีอกสาร ความถ ีและกําหนดเวลาตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงั
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ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ซึงรวมถึงเอกสารอืนใดทีทรัสตีร้องขอตามจําเป็นและ

เกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ ภายในกาํหนดเวลาอนัสมควร 

(1.3) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งจดัใหม้กีารประกนัภยัความรบัผดิทอีาจเกดิขนึจากการดาํเนินธุรกจิ

หรอืการปฏิบัติงานของตนในฐานะเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของ

กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตังผู้จดัการ

กองทรสัต ์

(1.4) ในการทําธุรกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พอืกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งปฏบิตัใิห้

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

(ก) ดาํเนินการเพอืใหม้นัใจไดว้่าการจาํหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย์ หรอืการเขา้

ทาํสญัญาทเีกยีวเนืองกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พอืกองทรสัตเ์ป็นไปอยา่งถูกตอ้งและมี

ผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(ข) ดาํเนินการเพอืให้มนัใจไดว้่าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์เป็นไป

อยา่งเหมาะสม โดยอยา่งน้อยตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี 

1. ประเมนิความพรอ้มของตนเองในการบรหิารการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยน์ัน ๆ 

กอ่นรบัเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืกอ่นลงทนุเพมิเตมิในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว

เพอืกองทรสัต์ แลว้แต่กรณ ี

2. วเิคราะหแ์ละศกึษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบทาน (การทาํ Due 

Diligence) อสงัหารมิทรพัย์ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัใินการจดัการกองทุน

และทรสัต์ทลีงทุนในอสงัหารมิทรพัยซ์งึคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด ตลอดจนการประเมินความเสยีงดา้นต่าง ๆ ทอีาจเกดิจากการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์นัน ๆ พร้อมทงัจดัใหม้ีแนวทางการบรหิารความเสยีง

ดว้ย ทงันี ความเสยีงดงักล่าวใหห้มายความรวมถงึความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการ

พฒันาหรือก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสยีงทีอาจเกิดจากการ

กอ่สรา้งล่าชา้ และการไม่สามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้

(1.5) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามทกีาํหนดในสญัญากอ่ตงัท

รสัต ์

(1.6) เมือมีการเปลยีนแปลงผู้จดัการกองทรสัต์ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์ดาํเนินการและให้ความ

ร่วมมือตามทจีําเป็นเพอืให้การส่งมอบงานแก่บุคคลทีจะเขา้มาปฏิบตัิหน้าทีแทนสําเรจ็

ลลุ่วงไป 



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

(1.7) ในกรณีทีมีการแต่งตงัทปีรกึษาเพือให้คําปรึกษาหรอืคําแนะนําเกียวกับการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

(ก) ดาํเนินการใหท้ปีรกึษาแจง้การมสีว่นไดเ้สยีในเรอืงทพีจิารณา 

(ข) ไม่ให้ทปีรกึษาผูท้มีีสว่นไดเ้สยีในเรอืงทพีจิารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม

เขา้รว่มพจิารณาในเรอืงนนั 

(1.8) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ต้องจดัทํางบการเงนิของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

บญัชทีกีําหนดตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีและส่งงบการเงนิดงักล่าวต่อสํานักงาน 

ก.ล.ต. ภายในสาม ( ) เดอืนนับแต่วนัสนิรอบปีบญัช ีโดยงบการเงนิทจีดัทํานนัต้องมกีาร

ตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยผูส้อบบญัชทีไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

(1.9) จดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์ซงึรวมถงึขอ้มลูตามมาตรา  และมาตรา  แห่ง

พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ ตลอดจนขอ้มูลอนืใดตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์ และสญัญา

แต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(1.10) จดัทําและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์ต่อทรสัตี สํานักงาน กลต. ตลาดหลกัทรพัย์ ผูถ้ือ

หน่วยทรสัต์ ตามทีกําหนดใน พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ กฎหมายอนืทีเกียวข้อง และสญัญา

กอ่ตงัทรสัต์ ซงึรวมถงึการจดัสง่รายงานประจาํปีของกองทรสัต์พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุม

สามัญประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ นอกจากนี ให้ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าทีชแีจง 

จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานทีเกียวข้อง ดําเนินการหรืองดเว้นการดําเนินการตามที

สาํนักงาน กลต. มคีาํสงั หรอืรอ้งขอ 

(1.11) หลกีเลยีงสถานการณ์ทีอาจทําให้เกดิขอ้สงสยัในความเป็นอสิระของผู้จดัการกองทรสัต์

โดยเฉพาะอย่างยงิในการพิจารณาคดัเลอืก ซอื ขาย เช่า เช่าช่วง ใหเ้ช่า หรอืใหเ้ช่าช่วง

อสงัหารมิทรพัย์ ตลอดจนหลกัทรพัย์และบรกิารอนืใดใหแ้ก่กองทรสัต์ ห้ามมใิหผู้้จดัการ

กองทรสัต์ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์รบัค่านายหน้า หรอื 

ผลประโยชน์ตอบแทนทไีดจ้ากการใหบ้รกิาร (Soft Commission) หรอืผลประโยชน์อนืใด

จากเจา้ของอสงัหารมิทรพัยเ์ดมิ หรอื ผูส้นบัสนุน (Sponsor) ผูข้ายหลกัทรพัย ์ผูใ้หบ้รกิาร 

หรอืบรษิทันายหน้าเป็นรายไดห้รอืประโยชน์ของตนเอง 

(1.12) ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าทีเปิดเผยส่วนได้เสียหรือการได้รบัประโยชน์ของผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์และบุคคลทเีกยีวโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จากบรษิทัหรอืบคุคลทเีป็นคูค่า้

กบักองทรสัต์ไว้ในหนังสอืชีชวน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
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หนังสอืเชิญประชุมเพอืขออนุมตัิทํารายการต่าง ๆ และรายงานประจําปีของกองทรสัต ์

เพอืผูล้งทุนและทรสัตีจะใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาความเป็นอสิระของผู้จดัการ

กองทรสัต์ในการเขา้ทาํธุรกรรมต่าง ๆ เพอืกองทรสัต์ และความสมเหตุสมผลของธุรกรรม

นนั 

สว่นไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์ทตีอ้งพจิารณาเปิดเผย เช่น เจา้หนี ลกูหนี ผูค้าํประกนั

หรอื ไดร้บัการคาํประกนั การถอืหุน้ระหว่างกนั หรอืมผีูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้บรหิาร เป็น

กลุ่มเดยีวกนั การให้หรอืรบับรกิาร การซือขายระหว่างกนั และการออกค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

ใหแ้กก่นั เป็นตน้ 

(1.13) ในกรณีทีผู้จ ัดการกองทรสัต์ประสงค์จะให้บุคคลอืนรบัดําเนินการในงานทีอยู่ในความ

รบัผดิชอบของตน ตอ้งระบุเรอืงดงักล่าวพรอ้มทงัระบุหน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการ

คดัเลอืกผูร้บัดาํเนินการของผูร้บัดาํเนินการไวด้ว้ย ทงันี ขอ้กาํหนดเกยีวกบัการมอบหมาย

งานตอ้งไม่มสีาระทขีดัหรอืแยง้กบัประกาศ สช. 29/2555 

(2) หน้าทใีนการบรหิารจดัการกองทรสัต ์

(2.1) เพอืให้การดูแลและบรหิารจดัการกองทรสัต์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และสญัญาก่อตงัทรสัต์ รวมทงัเป็นการรกัษา

ผลประโยชน์ของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทจีดั

ใหม้รีะบบงานทมีคีุณภาพ มกีารตรวจสอบและถ่วงดลุการปฏบิตังิานทมีปีระสทิธภิาพและ

สามารถรองรบังานในความรบัผดิชอบไดอ้ย่างครบถว้นโดยอย่างน้อยตอ้งครอบคลุมเรอืง

ดงัต่อไปนี 

(ก) การกําหนดนโยบายในการจัดการกองทรสัต์ การจัดโครงสร้างเงินทุนของ

กองทรสัต ์การตดัสนิใจลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และการกําหนดนโยบายและกล

ยุทธ์ในการจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์เพอืให้การจดัการลงทุนตามที

ไดร้บัมอบหมายเป็นไปดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั สอดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุนตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์กําหนด 

ตลอดจนเพอืรกัษาผลประโยชน์ของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 

(ข) การบรหิารและจดัการความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการดูแลจดัการกองทรสัต์ตามที

ได้ร ับมอบหมาย เพือให้สามารถป้องกันและจัดการความเสียงได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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(ค) การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทเีกยีวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยงิระหว่าง

กองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์และบุคคลทเีกยีวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึ

รวมถึงมาตรการหรอืแนวทางดําเนินการเพือรกัษาผลประโยชน์ทีดทีีสุดของ

กองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวมเมอืเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขนึ 

(ง) การคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูร้บัมอบหมายในงานทเีกยีวขอ้ง

กบัการดาํเนินการของกองทรสัต ์(ถา้ม)ี เพอืใหม้ผีูท้มีคีวามรูค้วามสามารถ และมี

คณุสมบตัทิเีหมาะสมกบังานทจีะปฏบิตั ิ

(จ) การกํากบัดแูลการปฏิบัติงานของผู้จดัการและบุคลากรของผู้จดัการกองทรสัต์

รวมทังการตรวจสอบดูแลผู้รบัมอบหมายในงานทีเกียวข้องกับการจัดการ

กองทรัสต์ เพือให้เป็นไปตามทีกฎหมาย กฎเกณฑ์ สัญญาก่อตังทรัสต์ 

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัิทรสัต์ ประกาศ กฎ หรอืคาํสงัทอีอก

โดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ตลอดจนกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งกบัการ

ดาํเนินการของกองทรสัต์กาํหนด 

(ฉ) การเปิดเผยขอ้มูลทคีรบถ้วนถูกต้องและเพยีงพอเพอืใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดใน

สญัญาก่อตงัทรสัต์ และตามหลกัเกณฑ์ทีออกตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัย ์

พระราชบัญญัติทรสัต์ ประกาศ กฎ หรือคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง

กฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายอืนทีเกียวข้องกับการดําเนินการของ

กองทรสัต ์

(ช) การปฏบิตักิารดา้นงานสนับสนุน (Back Office) 

(ซ) การตรวจสอบและควบคมุภายใน 

(ฌ) การตดิต่อสอืสารกบัผูล้งทุนและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน 

(ญ) การจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย 

ทงันี ผู้จดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายใหบุ้คคลอนืเป็นผูร้บัดาํเนินการในเรอืงที

เกยีวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ได ้โดยต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์กีาํหนด ดงัน ี 

ผู้จดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายให้บุคคลอืนเป็นผู้รบัดําเนินการในเรืองที

เกยีวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้ท่าทจีาํเป็นเพอืสง่เสรมิ
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ให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตวัและมีประสทิธิภาพมากยงิขนึ ทงันี 

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี 

(1) การมอบหมายตอ้งไม่มีลกัษณะทอีาจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของ

การปฏบิตัหิน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(2) มีมาตรการรองรบัให้สามารถประกอบธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนืองในกรณีที

ผูร้บัดาํเนินการไม่สามารถดาํเนินการต่อไปได ้

(3) ในกรณีทมีีการมอบหมายงานทีเกยีวกบัการลงทุนในทรพัยส์นิอนืของ

กองทรสัต์ต้องมอบหมายให้กบัผู้ทสีามารถดําเนินการไดโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

การมอบหมายงานให้บุคคลอืนเป็นผู้ร ับดําเนินการข้างต้น ต้องมิใช่การ

มอบหมายระบบและงานตามขอ้ ( . ) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ฌ) 

ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงคจ์ะใหบุ้คคลอนืรบัดาํเนินการในงานทอียูใ่น

ความรับผิดชอบของตน นอกเหนือจากผู้บรหิารอสงัหาริมทรัพย์ เช่น การ

มอบหมายใหบุ้คคลอนืบรหิารทรพัยส์นิอนืนอกจากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องคดัเลอืกผู้รบัดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวงั 

ตลอดจนการกํากับและตรวจสอบการดําเนินการของผู้รบัดําเนินการ ทังนี 

ขอ้กําหนดเกยีวกบัการมอบหมายงานต้องไม่มีสาระทขีดัหรอืแยง้กบัประกาศ 

สช. /  

(2.2) บรหิารจดัการกองทรสัต์ให้เป็นไปตามขอ้กําหนดแห่งสญัญาก่อตงัทรสัต์และดูแลรกัษา

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(2.3) คดัเลอืกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัย์ทจีะให้กองทรสัต์ไปลงทุนดว้ย

ความรอบคอบและระมดัระวงั โดยต้องบันทึกและจดัเก็บขอ้มูลรวมทังเอกสาร หลกัฐาน

เกยีวกบัการคดัเลอืก การตรวจสอบ และการตดัสนิใจทจีะลงทุนหรอืไม่ลงทุนในทรพัยส์นิ

ใดทรพัยส์นิหนงึ ใหแ้กก่องทรสัต์ไวด้ว้ย ทงันี การคดัเลอืกและตรวจสอบ (Due diligence) 

อสงัหารมิทรพัยท์จีะใหก้องทรสัต์ไปลงทุน ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัใิน

การจดัการกองทนุและทรสัตท์ลีงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

(2.4) ดาํเนินการต่าง ๆ ใหม้นัใจไดว้า่ไดจ้ดัการดา้นการเงนิและมูลคา่เชงิเศรษฐกจิของทรพัยส์นิ

ของกองทรสัตอ์ยา่งมอือาชพีและเป็นไปเพอืประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เช่น 
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(ก) กาํหนดกลยทุธแ์ละนโยบายการลงทุนและการบรหิารความเสยีงทมีปีระสทิธภิาพ

และสอดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนัทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์ 

(ข) กาํหนดวงเงนิกูย้มืและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์และควบคมุ

ไม่ใหเ้กนิทกีาํหนดไวใ้นสญัญากอ่ตงัทรสัต ์

(ค) ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ตีรงกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทรสัต์ 

(ง) บรหิารกระแสเงนิสดของกองทรสัต์ 

(จ) พจิารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์

(ฉ) จดัใหม้กีารประกนัภยัเพอืคุม้ครองความเสยีหายทอีาจเกดิขนึกบัอสงัหารมิทรพัย์

ของกองทรสัต์ และประกนัภัยสําหรบัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกในวงเงนิที

เพยีงพอและเหมาะสม ททีาํใหท้รพัยส์นิของกองทรสัต์ คนืกลบัสภาพเดมิ เพอืให้

กองทรสัตส์ามารถจดัหาผลประโยชน์ไดเ้หมอืนเดมิและไดร้บัผลตอบแทนไม่น้อย

กว่าเดมิ 

(ช) จดัให้มีการวางแผนการจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของผู้เช่า และผู้ใช้บริการ 

(Tenant Mix) 

(ซ) ควบคุมดูแลใหผู้เ้ช่าและผูใ้ชบ้รกิารปฏิบตัิตามเงอืนไขของสญัญาเช่า สญัญาใช้

บรกิาร และสญัญาอนื ๆทเีกยีวขอ้ง 

(ฌ) ควบคุมดูแลให้มีการปฏบิตัติามกฎระเบียบทีใช้บงัคบักบัอสงัหารมิทรพัย์และ/

หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ได้ลงทุน ตลอดจนดูแลและ

ดาํเนินการใหม้นัใจไดว้า่อสงัหารมิทรพัยแ์ละ/หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ที

กองทรัสต์ได้ลงทุนนัน ไม่ถูกนําไปใช้ในการประกอบธุรกิจทีขดัต่อศีลธรรม

หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

(ญ) จดัการและบรหิารพนืทใีหเ้ช่า เช่น ควบคุมดูแลการปล่อยเช่าพนืท ีการเจรจา

ต่อรองกบัผู้เช่าเกยีวกบัสญัญาเช่า การทบทวนอตัราหรอืราคาปล่อยเช่า การ

บอกเลกิหรอืต่ออายสุญัญาเช่า เป็นต้น ทงันี ในกรณีทเีป็นการเขา้ทําสญัญาเช่า

ทมีอีายุสญัญาเช่าเกนิกว่า  ปี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการไดโ้ดยตอ้งไดร้บั

ความเห็นชอบจากทรสัตีก่อน และไม่เป็นการตัดสทิธิทรสัตีในการเรยีกร้อง

คา่เสยีหายทเีกดิขนึกบักองทรสัต์หากปรากฏวา่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ดาํเนนิการเขา้

ทาํสญัญาเช่าดงักลา่วโดยไม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ี
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(ฎ) ประเมินผลการปล่อยเช่าในอดตี เพอืกําหนดเงอืนไขในการปล่อยเช่าและการ

ให้บรกิารพืนทจีดัทําสญัญาเช่า สญัญาให้บรกิารพืนที และสญัญาให้บรกิารที

เกียวเนืองกับพืนทีให้เหมาะสม และประเมินผลการติดตามเรียกเก็บค่าเช่า 

ค่าบรกิารพนืทคี่าใช้จ่าย เพอืบนัทึกค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญหรอืตดัหนีสูญ หรอื

บนัทกึหนีสญูรบัคนื (ในกรณทีเีรยีกเกบ็เงนิไดภ้ายหลงัตดัหนีสญู) 

(ฏ) จดัให้ม ีระบบดูแลรกัษาความปลอดภัยของอาคารสงิปลูกสรา้งทีกองทรสัต์ได้

ลงทุน เช่น ระบบแจ้งเตอืนไฟไหม้ ระบบการตดิต่อสอืสาร และการจดัการเมือ

เกดิเหตุฉุกเฉิน 

(ฐ) กาํหนดนโยบายและแผนการปฏบิตัิงานในการบรหิาร บํารุงรกัษา และปรบัปรุง

อาคารสงิปลูกสรา้งทกีองทรสัต์ไดล้งทุนเพอืใหท้รพัยส์นิอยูใ่นสภาพทเีทยีบเคยีง

ไดก้บัอตุสาหกรรม 

(2.5) ตรวจสอบใหม้นัใจว่ากองทรสัต์มกีรรมสทิธแิละ/หรอืสทิธโิดยถูกต้องในอสงัหารมิทรพัยท์ี

กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธิหรือลงทุนในสิทธิการเช่า รวมทังสัญญาต่าง ๆ ที

กองทรสัต์เขา้ไปเป็นคู่สญัญามีการจดัทําโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมผีลผูกพนัหรอื

สามารถใชบ้งัคบัไดต้ามเงอืนไขทกีาํหนดในสญัญาดงักล่าว 

(2.6) จดัให้มีระบบในการจดัเก็บเอกสารหลักฐานทังหมดทีเกียวขอ้งกับการดําเนินงานของ

กองทรสัต์ หนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ หนังสอืชชีวน รายงานประจาํปีของกองทรสัต์ และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ต่าง ๆ ทมีผีลใชบ้งัคบักบักองทรสัต์และทรพัยส์นิทลีงทุน โดยเกบ็รกัษาขอ้มูลและเอกสาร

ดงักล่าวใหถู้กตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอยา่งน้อยหา้ ( ) ปี

นบัแต่วนัทมีกีารจดัทาํเอกสารหรอืขอ้มลูดงักล่าว 

(2.7) จดัทําและเผยแพร่งบการเงนิ รายงานประจําปี และข้อมูลอนืใดเกยีวกบักองทรสัต์ ให้

ถูกต้องครบถ้วนและเผยแพร่ภายในระยะเวลาทกีําหนดในกฎหมาย สญัญาก่อตงัทรสัต ์

รวมทงัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

ทงันี ผู้จดัการกองทรสัต์ รวมถงึกรรมการ และผูบ้รหิาร ซงึมหีน้าทเีกยีวขอ้งในการจดัทํา

และเปิดเผยขอ้มูลเกยีวกบักองทรสัต ์ต้องรบัผดิชอบร่วมกนัในเนือหาขอ้มลูทปีระกาศหรอื

เผยแพรต่่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์และผูล้งทุนทวัไป โดยตอ้งจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบ ททีําให้

มนัใจไดว้่าขอ้มูลทเีปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หนังสอืชี

ชวน หนังสอืเชิญประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ เอกสารโฆษณา ประกาศตพีมิพ์ หรอืเอกสาร

เผยแพรอ่นืใดไดร้บัการตรวจสอบวา่ มคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่ขาดขอ้มูลสาํคญั และได้
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ใหข้อ้มูลทเีพียงพอต่อการตดัสนิใจลงทุนแลว้ รวมทงัเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ

ขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้งแลว้ 

(2.8) ดแูลใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ไดร้บัขอ้มูลทถีูกต้องครบถ้วนและเพยีงพอ ก่อนทจีะใชส้ทิธิออก

เสยีงในการอนุมัตเิรอืงต่าง ๆ รวมทงัไดร้บัขอ้มูลนันล่วงหน้าตามระยะเวลาทีกําหนดใน

สญัญากอ่ตงัทรสัตแ์ละขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย ์

(2.9) ควบคุมดูแลให้กองทรสัต์ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติทีออกโดย

หน่วยงานของรฐัหรอืองคก์รกํากบัดแูลอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

รวมทงัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

(2.10) จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละเก้าสบิ ( ) ของกําไร

สทุธทิปีรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชซีงึหมายความรวมถงึกาํไรสุทธทิอีา้งองิสถานะเงนิสด

ของกองทรัสต์ โดยจะจ่ายภายในเก้าสิบ ( ) ว ันนับแต่วนัสินรอบปีบัญชีหรอืรอบ

ระยะเวลาบญัชทีมีีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน แล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ด ีในกรณีที

กองทรสัตย์งัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่จะไม่จา่ยประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(2.11) กําหนดขอบเขตการดําเนินงานหรอืการประเมินของผู้ประเมินทรพัย์สนิในแต่ละปี ให้

รวมถงึการตรวจสอบสภาพทรพัยส์นิของกองทรสัต์ โดยเปรยีบเทยีบกบัทรพัยส์นิทีตงัอยู่

บรเิวณใกลเ้คยีงกนัและมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

(2.12) ผู้จดัการกองทรสัต์อาจจดัจ้างนายหน้าเพือมาทําการช่วยผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ใน

กระบวนการจดัหาผูเ้ช่า 

(2.13) ในการลงทุนทรพัยส์นิอนืทไีม่ใช่ทรพัย์สนิหลกั ทรสัตีจะมอบหมายใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

เป็นผูม้หีน้าทใีนการจดัการลงทุนทรพัยส์นิอนืตามหลกัเกณฑ์ทปีระกาศ สร. /  และ

สญัญาก่อตงัทรสัต์กําหนด แต่ทงันี การมอบหมายดงักล่าวมไิดเ้ป็นการตดัสทิธขิองทรสัตี

ในการมอบหมายใหผู้อ้นืดาํเนินการจดัการลงทุนในทรพัยส์นิอนืทไีม่ใชท่รพัยส์นิหลกั 

(3) หน้าทีจากการมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรพัย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรพัย ์

(Property Manager) 

แมผู้จ้ดัการกองทรสัต์จะมอบหมายงานบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

(Property Manager) ทีเป็นบุคคลภายนอก ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยงัคงต้องกาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน

ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ เพอืรกัษาประโยชน์ทดีทีสีุดของกองทรสัต์และผูถ้ือหน่วยทรสัต์ โดย

ตอ้งดาํเนินการอยา่งน้อยดงัต่อไปนี 
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(3.1) การคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

การวา่จา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ากภายนอกใหเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยท์ี

กองทรสัต์เขา้ไปลงทุน เช่น ดแูลดา้นการขาย การตลาด และการบรหิารงานประจําวนับน

อสงัหารมิทรพัยน์นั ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้กีารดาํเนินการอยา่งน้อยในเรอืงต่อไปนี 

(ก) มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์  ชือเสียง และผลงานในอดีตของ

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ในเรอืงความสามารถในการจัดหาผู้เช่า ผู้ใช้บริการ 

การตดิตามหนี การบํารุงรกัษาทรพัยส์นิภายในอาคาร ระบบการบรหิารจดัการ

พนืทีให้เช่า การดูแลให้บริการแก่ผู้เช่า ระบบควบคุมภายในเพือป้องกนัการ

รวัไหลของรายไดแ้ละควบคมุการเบกิคา่ใชจ้า่ยใหร้ดักมุ เป็นตน้ 

(ข) มกีารพจิารณาความเหมาะสมของอตัราคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ซงึต้องกําหนดตามระดบัความสามารถในการปฏิบตังิาน เพอืสรา้งแรงจูงใจให้

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยพ์ยายามเพมิรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต์ เช่น ผลตอบแทน

ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ขนึอยู่กบัรายไดค้่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารพนืททีี

เรยีกเกบ็ไดจ้รงิหรอืกาํไรสทุธจิากการปล่อยเช่าอสงัหารมิทรพัยน์นั เป็นตน้ 

(ค) จดัให้มกีลไกททีําให้กองทรสัต์สามารถปรบัเปลยีนผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ได ้

ในกรณีทีผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ไม่ปฏิบตัิตามเงอืนไข หรอืมีผลการบรหิาร

จดัการไม่เป็นทน่ีาพอใจ 

(ง) จดัให้มรีะบบในการตดิตามตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคุมภายในของ

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ดยสมาํเสมอ เพอืใหม้นัใจวา่ระบบควบคุมภายในยงัคง

มปีระสทิธผิลและสามารถป้องกนัการทุจรติหรอืทําใหต้รวจพบการทุจรติหรอืการ

ปฏบิตัทิไีม่เป็นไปตามระบบไดโ้ดยง่าย เช่น กําหนดใหผู้้สอบบญัชขีองผูบ้รหิาร

อสังหาริมทรัพย์ต้องประเมินระบบการควบคุมภายในของทางผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์ในระหว่างการสอบบญัช ีและใหร้ายงานจุดอ่อนหรอืขอ้บกพรอ่ง

ในระบบการควบคมุภายในใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ราบ เป็นตน้ 

ทังนี ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องพิจารณากําหนดในสัญญาว่าจ้างให้ผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ต้องรบัผิดชอบในความเสยีหายทเีกดิขนึกบัผลประโยชน์ของ

กองทรสัต์อนัเนืองจากความประมาทเลินเล่อของผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ใน

ระบบการควบคมุการปฏบิตังิาน 
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(จ) ในกรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์พบวา่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ระทาํการหรอืละเวน้

การกระทําการอนัเป็นเหตุใหข้าดความน่าเชอืถอืในการปฏบิตัหิน้าทีตามสญัญา

ว่าจ้างผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์รายนันเพอืทผีูจ้ดัการกองทรสัต์จะสามารถเขา้ไปดาํเนินงานแทน 

หรอืคดัเลอืกผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์รายใหม่ เพือทดแทนรายเดมิ อย่างไรก็

ตาม ในกรณีทีกองทรสัต์มีการกู้ยืมเงนิและสญัญากู้ยืมเง ินมีข้อห้ามในการ

เปลยีนแปลงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์การเปลยีนแปลงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

โดยอาศยัเหตุตามทกีาํหนดไวจ้ะกระทําไดก้ต็่อเมอืไดร้บัความเหน็ชอบจากผูใ้ห้

กูย้มืเงนิของกองทรสัต ์

(3.2) การกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทกีาํกบัดแูลการบรหิารจดัการและการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย์ เพอืรกัษาประโยชน์ทดีทีีสุดของกองทรสัต์และผู้ถอืหน่วยทรสัต์ โดยให้

ดาํเนินการอยา่งน้อยดงัต่อไปนี 

(ก) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องมีส่วนร่วมในการจัดทําหรือพิจารณาอนุมัติแผน

งบประมาณประจําปีของผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์เพอืแสดงรายละเอยีดของ

รายรบัและรายจ่าย เพอืหลกีเลยีงรายจ่ายทไีม่พงึประสงค ์กําหนดเป้าหมายการ

จดัหารายได้แต่ละเดอืนและแต่ละปี ควบคุมดูแลให้รายรบัและรายจ่ายเป็นไป

ตามแผนงบประมาณทีวางไว้ โดยแผนงบประมาณประจําปีของผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยต์อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ี

(ข) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องกําหนดเงือนไขทีจูงใจให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

พยายามเพมิมลูค่าและผลตอบแทนใหแ้ก่กองทรสัต์ และลดความเสยีงใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยทรสัต ์

(ค) ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องมีส่วนร่วมในการพจิารณาหรอืทบทวนการวางแผนกล

ยุทธ์ของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เพอืให้สามารถเพมิการจดัหารายได ้และลด

ความเสยีงจากความผนัผวนของรายไดค้่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารพนืทีให้แก่

กองทรสัต์ และควบคุมให้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกล

ยทุธท์วีางไว ้

(ง) ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการ

คดัเลือกผู้เช่าและผู้ใช้บริการรายใหญ่ หรอืมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด

สดัส่วนประเภทธุรกิจของผู้เช่าของผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์เพือจํากัดและ
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ควบคุมความเสยีงหรอืความผนัผวนของรายไดค้่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารพนืที

ในแต่ละปี 

(จ) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์้องทบทวนหรอืมสีว่นในการกาํหนดนโยบายคา่เชา่ และ/หรอื 

ค่าบรกิารพนืทีเพอืให้อตัราค่าเช่า และ/หรือ ค่าบรกิารพนืทีเป็นไปในอตัราที

เหมาะสมตามสภาวะตลาดใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในขณะนัน 

(ฉ) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการ

บํารุงรกัษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออาคาร เพือให้ทรพัย์สินอยู่ในสภาพที

เทยีบเคยีงไดก้บัอตุสาหกรรม 

(ช) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคมุเกยีวกบัการ

จดัซือจดัจ้างของผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์เพือให้กองทรสัต์ได้รบัสินค้าหรือ

บรกิารทคีุม้คา่กบัเงนิทจี่ายไป 

(ซ) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องติดตามและควบคุมการจัดเก็บรายได้ของผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์เพือให้กองทรัสต์ได้ร ับรายได้ค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการ

ครบถว้น 

(ฌ) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องกําหนดให้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีหน้าทีตดิตามและ 

ควบคุมดูแลให้ผู้เช่าและผู้ใช้บริการจ่ายชําระค่าภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามที

กฎหมายกาํหนด 

(ญ) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งวเิคราะหค์วามผดิปกตใินการบรหิารจดัการของ ผูบ้รหิาร

อสังห าริมท รัพ ย์  รวมทั งสุ่ ม ต รวจสอบ การดํ า เนิ น งาน ของผู้บ ริห า ร

อสงัหารมิทรพัย ์ 

(ฎ) ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องคดัเลอืกและประเมินระบบควบคุมภายในของผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์

นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัตต์้องมรีะบบในการตดิตามควบคมุ และสุ่มตรวจสอบ

เพอืใหม้นัใจไดว้า่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

( )    จดัเกบ็รายไดแ้ละนําสง่ใหก้องทรสัตค์รบถว้นถูกตอ้ง 

( )    ไม่เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรสัต์มากเกินความจําเป็น และต้องอยู่

ภายในกรอบทสีญัญาแต่งตังผู้จดัการกองทรสัต์กําหนดให้เรยีกเก็บได ้

และ 
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( )    มกีารดแูลและซ่อมบํารุงรกัษาทรพัยส์นิของกองทรสัต์อย่างเพยีงพอและ

เหมาะสมเพอืใหส้ามารถใชจ้ดัหาผลประโยชน์ไดอ้ยา่งต่อเนืองในระยะยาว 

8.5 การบริหารจดัการ โครงสร้างองคก์ร การแบ่งฝ่ายงาน และหน้าทีความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน

ในผู้จดัการกองทรสัต ์

  ผู้จดัการกองทรสัต์ ได้รบัการจัดตังขึนโดยมีว ัตถุประสงค์ทีจะประกอบธุรกิจการเป็นผู้จดัการ

กองทรสัต์ตามพ.ร.บ.ทรสัต์เป็นธุรกิจหลกั ทังนี ผู้จดัการกองทรสัต์ ได้แบ่งฝ่ายงานออกเป็น  ฝ่ายหลัก 

เพอืใหก้ารปฏบิตัหิน้าทใีนการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และกฎหมาย รวมถงึกฎ และ/หรอื ระเบยีบต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

ฝ่ายงานต่าง ๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และขอบเขตของงานและหน้าทคีวามรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายสามารถ

สรุปไดด้งัน ี

(1) ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บริหาร และจดัการความเสียง 

ทําหน้าทใีนการกํากบัดแูลบรหิารและจดัการความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์

และการลงทุนของกองทรสัต์ ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และหลกัเกณฑ์ทเีกยีวข้องโดยทํา

หน้าทดีแูลและป้องกนัมใิหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรสัต์กบับุคคลทเีกยีวโยง

กนั ซงึรวมถงึแนวทางการดาํเนินการเพอืรกัษาประโยชน์ทดีทีสีดุของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์

โดยรวมเมอืเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขนึ นอกจากนี ยงัทําหน้าทดีแูลใหบุ้คลากรทเีกยีวขอ้ง

กับการดําเนินการของกองทรสัต์เป็นผู้ทีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงานทีปฏิบัติ เช่น 

บุคลากรทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนนิการของกองทรสัต์ทเีขา้ปฏบิตัหิน้าทจีะตอ้งมจีาํนวนครบถว้น และ

ตอ้งมปีระสบการณ์ทาํงานทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์หรอืธุรกจิอนืทเีกยีวขอ้ง 

เช่น การบริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทร ัพย์ ตามทีกําหนดไว้ใน

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัทิรสัต์ ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายอนื ๆ ที

เกยีวขอ้ง ทงันี ฝ่ายกํากบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีงมหีน้าทใีนการประเมนิผลงาน

และการปฏบิตังิานของบุคลากรทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทรสัต์ดงักล่าว รวมถงึหน้าทใีน

การตรวจสอบการสรรหาบุคลากรทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทรสัต์ซงึเป็นผูท้มีคีุณสมบตัิ

เหมาะสมตามลกัษณะงานทปีฏบิตัเิพอืเขา้ปฏบิตัหิน้าททีดแทนกรณีทมีกีารลาออกหรอืมีเหตุใด ๆ 

ททีาํใหบุ้คคลากรนันไม่สามารถดาํเนินงานได ้รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มและการดาํเนินการใด ๆ 

ทจีาํเป็นเพอืใหม้นัใจไดว้า่จะไม่มกีรณทีกีองทรสัตข์าดบุคลากรเขา้ปฏบิตัหิน้าทเีกดิขนึ 

นอกจากนี ฝ่ายกํากบัตรวจสอบบรหิารและจดัการความเสยีงยงัทําหน้าทตีรวจสอบการดาํเนินงาน

ของกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามคู่มอืระบบการทํางานและระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามสญัญา
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ก่อตังทรสัต์ และกฎหมายทีเกียวข้อง เพือทําให้มันใจว่ากองทรสัต์และบุคคลทีเกียวโยงกันกับ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืทรสัตทีราบถงึกฎหมายและกฎระเบยีบทมีกีารแกไ้ขเปลยีนแปลง 

(2) ฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ  

ทําหน้าทีในการดําเนินงานตามแผนงานเพือให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหา

ผลประโยชน์ รวมถึงการดูแลบรหิารกองทรสัต์โดยจะทําหน้าทีวางแผนคดัเลอืกและพจิารณาวาง

แผนการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์รวมถงึการลงทุนในทรพัยส์นิอนื (ถ้าม)ี จดัใหม้ีการ

ดาํเนินการตรวจสอบหรอืสอบทานขอ้มูลอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์จะลงทุน ดาํเนินการคดัเลอืกผู้

ประเมินมูลค่าอสังหาริมทร ัพย์วางแผนและกําหนดกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัย ์กาํหนด วางแผนการตลาดและสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์และกลยทุธก์าร

แข่งขนัเพอืใหอ้สงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์สามารถสรา้งผลตอบแทนไดต้ามเป้าหมายทีกําหนด 

และจดัการบรหิารความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุนของกองทรสัต์ จดัทําประมาณการรายไดแ้ละ

ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต์ ดูแลเกยีวกบันโยบายและการกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์ (ถ้ามี) รวมถึงทํา

หน้าทคีวบคมุดแูล และตรวจสอบการทาํงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) เพอื

ประโยชน์สงูสุดของกองทรสัต์ และดแูลการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ซงึรวมถงึการ

ดแูลผูเ้ช่าและผูใ้ชบ้รกิาร การรกัษาความสะอาดและความปลอดภยัของทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ดแูล

การจดัเก็บค่าเช่าและค่าบรกิารพนืทใีห้มคีวามครบถ้วนและถูกต้อง ดแูลการจดัการค่าใชจ่้ายของ

กองทรสัตใ์หม้ปีระสทิธภิาพ  

(3)  ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการปฏิบติังาน 

ทําหน้าทีในการเปิดเผยขอ้มูลต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ ทรสัตีและผู้ถือหน่วยทรสัต์

ตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์ กฎหมายและประกาศทีเกยีวข้องกบัการจดัการประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ การจดัทํารายงานประจําปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีของกองทรสัต์ รวมถงึ

การตดิต่อและดแูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ดแูลจดัหาบคุลากรทมีคีวามรูค้วามสามารถและความเชยีวชาญ

เพิมเติม รวมทังจัดให้มีการอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรเพือการบริหารจัดการ

กองทรสัตใ์หม้ปีระสทิธภิาพยงิขนึ 

นอกจากนี ยงัทําหน้าทคีวบคมุ ตดิตาม ประสานงานและดแูลงานทไีดม้กีารมอบหมายใหจ้ดัทาํและ

ดาํเนินการโดยผู้ให้บรกิารภายนอก (งานทีมีการ Outsource) ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพยีงงานทํา

ความสะอาด งานดา้นการรกัษาความปลอดภยั งานดา้นระบบลฟิท์และบนัไดเลือน งานดา้นการ

ควบคุมสตัวร์บกวน งานดา้นการรกัษาสุขอนามยั (Hygiene Service) งานด้านการซ่อมแซมและ

บํารุงรกัษา งานดา้นการจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์ การบรหิารงานทวัไป 

การจดัซอื การจดัเตรยีมเอกสาร 
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อย่างไรก็ตาม หากในภายหลงัปรากฏว่า ผู้จดัการกองทรสัต์ มกีารจ้างบุคลากรทีมีความสามารถ

เฉพาะดา้นดงักล่าวแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ อาจพจิารณาไม่มอบหมายงานใหผู้้ใหบ้รกิารภายนอก 

(Outsource) เป็นผู้ดําเนินการ โดยการมอบหมายงานให้ผู้ให้บริการภายนอกดําเนินการ 

(Outsource) นนั จะขนึอยูก่บัความเหมาะสมและความจําเป็น โดยจะพจิารณาเป็นรายสถานการณ์

ไป 

ทงันี ในกรณีทงีานใด ๆ ซึงโดยสภาพหรอืตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายทเีกยีวขอ้งกําหนดใหเ้ป็น

งานทจีะตอ้งดาํเนินการโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืบุคคลใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกนัเป็นการเฉพาะตวัแลว้ 

งานในลกัษณะเช่นนีไม่สามารถดาํเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก (Outsource) ได ้ 

 

ตารางดงัต่อไปน ีจะแสดงจาํนวนบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

หน่วยงาน จาํนวน

บคุลากร 

ผู้รบัผิดชอบ คณุสมบติัและประสบการณ์ (ย้อนหลงั  ปี) 

ฝ่าย

การตลาด

และพฒันา

ธรุกจิ  

 

2 นายอรรถกร 

เนตรเ์นรมติร

ด ี

การศกึษา  

ปรญิญาโท ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ 

ดาํรงตําแหน่ง 

 2560 – ปัจจบุนั  

กรรมการผูจ้ดัการ / หวัหน้าฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกจิ / 

และหวัหน้าฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธแ์ละสนบัสนุนการ

ปฏบิตังิาน บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 2559 – 2560 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์บรษิทั โทเรเซน

ไทยเอเจนซ ีจาํกดั (มหาชน) 

 2558 – 2559  

ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายพฒันาธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์บรษิทั เอม็

บเีค จํากดั(มหาชน) 

 2555 – 2558  

ผูจ้ดัการกองทุน (อสงัหารมิทรพัย ์และทางเลอืก) สาํนักงาน

ประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน 

  นายธรรมนูญ 

โลก่นัภยั 

การศกึษา  

ปรญิญาโท สาขาการเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
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หน่วยงาน จาํนวน

บคุลากร 

ผู้รบัผิดชอบ คณุสมบติัและประสบการณ์ (ย้อนหลงั  ปี) 

ประสบการณ์ 

ดาํรงตําแหน่ง 

 -ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกจิ 

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 -  ผูจ้ดัการแผนก พฒันาธรุกจิบรษิทั เอม็ บ ีเค 

จาํกดั (มหาชน) 

 -  ผู้จดัการฝ่ายผลติภณัฑ ์บรษิทั เฟอรร์มั จาํกดั 

(มหาชน)  

ฝ่ายนัก

ลงทุน

สมัพนัธแ์ละ

สนบัสนุน

การ

ปฏบิตังิาน 

2 นายอรรถกร 

เนตรเ์นรมติร

ด ี

ตามทไีดเ้ปิดเผยขา้งตน้ 

  นางสาวอมุพร 

จนัทะชาร ี

การศกึษา  

ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

ประสบการณ์ 

ดาํรงตําแหน่ง 

 -ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธแ์ละสนบัสนุน

การปฏบิตังิาน บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 2558-2560 นกัลงทุนสมัพนัธ์อาวโุส บรษิทั เดอะ แพลทนิมั 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 2556-2558 เจา้หน้าทวีเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิอาวโุส 

ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายกาํกบั 

ตรวจสอบ 

และบรหิาร

ความเสยีง 

1 นายเภร ีอชิย

พฤกษ ์

การศกึษา  

 ปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละ 

การบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ 

ดาํรงตําแหน่ง 
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หน่วยงาน จาํนวน

บคุลากร 

ผู้รบัผิดชอบ คณุสมบติัและประสบการณ์ (ย้อนหลงั  ปี) 

 2560 – ปัจจุบนั 

หวัหน้าฝ่ายกาํกบั ตรวจสอบ และบรหิารความเสยีง บรษิทั 

ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จํากดั 

 2557 – 2560  

รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายทรสัตทีรสัต์เพอืการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทย

พาณชิย์ จาํกดั 

 2556 – 2557  

เจา้หน้าทกีาํกบัและควบคมุ ฝ่ายกาํกบักฏเกณฑธ์รุกจิ

หลกัทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 2555 – 2556  

ผูจ้ดัการ ฝ่ายกํากบัดแูลการปฏบิตังิานและตรวจสอบภายใน 

บรษิทั ทุนภทัร จาํกดั 

 

ระบบงานของผู้จดัการกองทรสัต ์ 

เพือให้ผู้จ ัดการกองทรสัต์ สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้จ ัดการกองทรสัต์ (REIT Manager) ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ และเพอืให้ผู้จดัการกองทรสัต์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามขอ้กําหนดทีเกยีวขอ้งของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จงึไดจ้ดัใหม้รีะบบงานตามขอ้กาํหนดทเีกยีวขอ้ง ซงึประกอบดว้ย 

) ระบบการกาํหนดนโยบายในการจดัการกองทรสัต์ ) ระบบการบรหิารและจดัการความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบั

การดูแลจดัการกองทรสัต์ ) ระบบจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเกยีวขอ้ง ) ระบบการคดัเลอืก

บุคลากรของผู้จดัการกองทรสัต์และผู้รบัมอบหมายในงานทเีกยีวขอ้งกบัการดําเนินงานของกองทรสัต์ ) 

ระบบการกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบคุลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ) ระบบรองรบั

การเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์ ) ระบบการปฏิบัติการดา้นงานสนับสนุน (Back Office) ) ระบบการ

ตรวจสอบและควบคุมภายใน ) ระบบการตดิต่อสอืสารและการจดัการขอ้รอ้งเรยีน และการจดัประชุมผูถ้ ือ

หน่วยทรสัตแ์ละ ) ระบบการจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย  

ระบบหลกังานหลกั ระบบงานย่อย 

ระบบการกําหนดนโยบายในการจดัการ

กองทรสัต ์

 ระบบและขันตอนการพิจารณาและคัดเลือกการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์(อยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบของฝ่ายการตลาด

และพฒันาธุรกจิ และการกํากับดแูลของฝ่ายกํากบัตรวจสอบ 

บรหิาร และจดัการความเสยีง) 
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ระบบหลกังานหลกั ระบบงานย่อย 

 ระบบและขนัตอนการสอบทานรายงานการประเมินมูลค่า

อสังห าริม ท รัพ ย์  (Appraisal Report) (อยู่ ภ าย ใต้ ความ

รบัผดิชอบของฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกจิ และการกํากบั

ดแูลของฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง) 

 การให้ความร่วมมอืแก่ทรสัต ี(อยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบของ

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการ

กํากบัดูแลของฝ่ายกํากบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความ

เสยีง) 

ระบบการบรหิารและจดัการความเสยีงที

เกยีวขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต์ 

 ระบบการตดิตาม วเิคราะห์ และประเมนิความเสยีงทเีกยีวกบั

การลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ (อยู่ภายใต้ความ

รบัผดิชอบของฝ่ายกํากบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความ

เสยีง) 

 ระบบการควบคุมดูแลทรพัย์สนิ (อยู่ภายใต้ความรบัผิดชอบ

ของฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกจิ และการกาํกบัดแูลของฝ่าย

กาํกบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง) 

- ระบบการควบคมุดแูลทรพัยส์นิของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

- ระบบการควบคมุดแูลทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

ระบ บการจัดการความขัดแย้งท าง

ผลประโยชน์ทเีกยีวขอ้ง 

 การเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

 การทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือ

บคุคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 การทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัทรสัตหีรอืบุคคลทีเกยีว

โยงกนักบัทรสัต ี

 การติดตามประเดน็เกยีวกบัความเป็นอสิระในการทําหน้าที

ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 การเปิดเผยส่วนได้เสยีหรือการได้รบัประโยชน์จากบริษัท/

บคุคลทเีป็นคูค่า้กบักองทรสัต์  

 การตดิตามประเดน็เกยีวกบัการแขง่ขนัทางธรุกจิ 

(อยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของฝ่ายกํากบัตรวจสอบ บรหิาร และ

จดัการความเสยีง) 

ระบบการคดัเลอืกบุคลากรของผู้จดัการ

กองทรสัต์และผู้รบัมอบหมายในงานที

 ระบบและขันตอนการพิจารณ าและคัด เลือกผู้บ ริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์(อยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบของฝ่ายการตลาด
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ระบบหลกังานหลกั ระบบงานย่อย 

เกี ย วข้ อ งกับ ก ารดํ า เนิ น ง าน ข อ ง

กองทรสัต ์(ถา้ม)ี 

 

และพฒันาธุรกจิ และการกํากบัดแูลของฝ่ายกํากบัตรวจสอบ 

บรหิาร และจดัการความเสยีง) 

 ระบบและขันตอนการพิจารณา คัดเลือกผู้ประเมินมูลค่า

ทรพัย์สนิ (อยู่ภายใต้ความรบัผิดชอบของฝ่ายการตลาดและ

พัฒนาธุรกิจ และการกํากับดูแลของฝ่ายกํากับตรวจสอบ 

บรหิาร และจดัการความเสยีง) 

 ระบบและขนัตอนการพจิารณา คดัเลอืกและว่าจา้งผูเ้ชยีวชาญ

ดา้นต่าง ๆ ทีเกียวข้องกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ (อยู่

ภายใต้ความรบัผิดชอบของฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

และ/หรือฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการปฏิบตัิงาน 

(แล้วแต่กรณี) และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของฝ่ายกํากับ

ตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง) 

- กรณคีดัเลอืกผูส้อบบญัช ีหรอืทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ 

- กรณคีดัเลอืกผูเ้ชยีวชาญดา้นอนื 

 ระบบและขนัตอนการคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์และ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการกํากบัดูแลของฝ่ายกํากับ

ตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง) 

ระบบการกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของ

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ และบุคลากรของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ระบบและขนัตอนการตดิตาม ควบคุม ประเมนิผล และกํากบั

ดแูลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

 ระบบและขนัตอนการตดิตาม ควบคุม ประเมนิผล และกํากบั

ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรของผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

(กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์) 

 ระบบและขนัตอนการตดิตาม ควบคุม ประเมนิผล และกํากบั

ดแูลการปฏบิตัหิน้าทตีามฝ่ายงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์  

(อยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของฝ่ายกํากบัตรวจสอบ บรหิาร และ

จดัการความเสยีง) 

ระบบรองรับการเปิดเผยข้อมูลของ

กองทรสัต ์

 ระบบการจดัทําและเปิดเผยขอ้มูลเกยีวกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

และกองทรสัต ์ตามสญัญาต่าง ๆ และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง (อยู่

ภายใตค้วามรบัผดิชอบของฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุน

การปฏิบัติงาน และการกํากบัดูแลของฝ่ายกํากับตรวจสอบ 

บรหิาร และจดัการความเสยีง) 
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- ขอ้มูลของผูจ้ดัการกองทรสัต์ (บรษิัท ภิรชั รที แมนเนจ

เมน้ท์ จาํกดั) 

- ข้ อมู ล ขอ งท ร ัส ต์ เพื อ ก า รล งทุ น ใน สิท ธิ ก า ร เช่ า

อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

- กระบวนการจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลทีสําค ัญของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และกองทรสัต ์

 ขอ้มูลสาํคญัทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ ต้องดาํเนินการเอง 

(อยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบของฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์

และสนับสนุนการปฏบิตัิงาน และการกาํกบัดแูลของ

ฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง) 

 ข้อมู ลอืน ใด (มอบหมายให้ผู้บ ริการภายน อก 

(Outsource) เป็นผู้ดําเนินการ และกํากับดูแลโดย

ฝ่ายกํากบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง 

และฝ่ ายนั กล งทุ น สัม พันธ์และส นับ ส นุน การ

ปฏบิตังิาน) 

ระบบการปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุน 

(Back Office) 

 ระบบการควบคุมและดูแลงานทีได้มีการมอบหมายให้

ดํ า เนิ น ก า ร โด ย ผู้ ให้ บ ริก า ร ภ าย น อ ก  (Outsourcing) 

(อยู่ภายใต้ความรบัผิดชอบของฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์และ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการกํากบัดูแลของฝ่ายกํากับ

ตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง) 

ระบบการตรวจสอบและควบคมุภายใน 

 

 ระบบควบคมุภายในและการดาํเนินงาน  

- ระบบการจัดทําบัญชีและงบการเงิน (มอบหมายให ้

ผู้บรกิารภายนอก (Outsource) เป็นผู้ดําเนินการ และ

กํากบัดูแลโดยฝ่ายกํากบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการ

ความเสยีง) 

- ระบบการจดัทาํงบประมาณรายรบัรายจ่ายของกองทรสัต ์

(อยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบของฝ่ายการตลาดและพฒันา

ธุรกิจ และ/หรืออาจมอบหมายให้ผู้บริการภายนอก 

(Outsource) เป็นผู้ดําเนินการ (แล้วแต่กรณี) ทงันี อยู่

ภายใต้การกํากบัดูแลของฝ่ายกํากบัตรวจสอบ บรหิาร 

และจดัการความเสยีง) 

- ระบบการพจิารณาและอนุมตัิรายจ่ายพเิศษหรอืรายจ่าย
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นอกงบประมาณ (อยู่ภายใต้ความรบัผิดชอบของฝ่าย

กาํกบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง) 

- ระบบการจดัซอืจดัจา้ง (มอบหมายใหผู้บ้รกิารภายนอก 

(Outsource) เป็นผู้ดําเนินการ และกํากบัดูแลโดยฝ่าย

กาํกบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง) 

- ระบบการควบคมุการปฏบิตัิการเงนิสด (อยูภ่ายใต้ความ

รบัผิดชอบของฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุนการ

ปฏิบตังิาน และการกํากบัดูแลของฝ่ายกํากบัตรวจสอบ 

บรหิาร และจดัการความเสยีง) 

- ระบบการจดัเก็บข้อมูล เอกสารและหลกัฐานเกียวกับ

กองทรสัต์ (อยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบของฝ่ายนักลงทุน

สมัพนัธแ์ละสนับสนุนการปฏบิตังิาน และการกาํกบัดแูล

ของฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง) 

- ระบบการตดิตามการจดัเกบ็รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร

โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(อยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบ

ของฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกจิ และการกํากบัดูแล

ของฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง) 

- ระบบการติดตามและประเมินค่าใช้จ่ายทเีรยีกเก็บจาก

กองทรสัต์โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(อยูภ่ายใตค้วาม

รบัผิดชอบของการดูแลของฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์และ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการกํากับดูแลของฝ่าย

กาํกบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสยีง)  

 ระบบควบคุมการปฏิบัติหน้าทีของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์

ตามขอ้กําหนดในสญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (อยู่

ภายใต้ความรบัผิดชอบของฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

และการกาํกบัดแูลของฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการ

ความเสยีง) 

ระบบการติดต่อสอืสารและการจดัการขอ้

รอ้งเรยีนของผู้ลงทุนและผู้เช่าทรพัย์สนิ

ของกองทรสัต์ และการจัดประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ 

 ระบบการติดต่อสอืสารกบัผูล้งทุนหรอืผู้เช่าทใีชป้ระโยชน์ใน

ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ และการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผู้

ลงทุนหรอืผูเ้ช่าทใีชป้ระโยชน์ในทรพัย์สนิของกองทรสัต์ (อยู่

ภายใตค้วามรบัผดิชอบของฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์และสนับสนุน

การปฏิบัติงาน และการกํากบัดูแลของฝ่ายกํากับตรวจสอบ 
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บรหิาร และจดัการความเสยีง) 

- เรืองร้องเรียนทีไม่มีนัยสําคญัหรอืไม่อาจกลายเป็นข้อ

พพิาททรีา้ยแรง 

- เรอืงทมีนียัสาํคญัหรอือาจกลายเป็นขอ้พพิาททรีา้ยแรง 

 ระบบการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ (อยู่ภายใต้ความ

รับผิดชอบของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการ

ปฏบิตังิาน และการกาํกบัดแูลของฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร 

และจดัการความเสยีง) 

ระบบการจัดการกับข้อพิพ าทท าง

กฎหมาย 

 ระบบการจดัการกับขอ้พพิาททางกฎหมาย (อยู่ภายใต้ความ

รับผิดชอบของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการ

ปฏบิตังิาน และการกาํกบัดแูลของฝ่ายกาํกบัตรวจสอบ บรหิาร 

และจดัการความเสยีง) 

- เรืองร้องเรียนทีไม่มีนัยสําคญัหรอืไม่อาจกลายเป็นข้อ

พพิาททรีา้ยแรง 

- เรอืงทมีนียัสาํคญัหรอือาจกลายเป็นขอ้พพิาททรีา้ยแรง 

8.6 กระบวน การและปัจจัย ทีใช้ พิจารณ าตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ สิทธิก ารเช่า

อสงัหาริมทรพัยเ์พิมเติม และการบริหารจดัการกองทรสัต ์

1)  หลกัเกณฑ ์ในการลงทุนเพมิเตมิในอนาคต หากกองทรสัต์จะมกีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิาร

เช่าอสังหาริมทรัพย์เพิมเติม และมีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่ า

อสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมกีารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

1.1) ทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัตจ์ะลงทุนอาจจะตงัอยูใ่นประเทศไทยหรอืในต่างประเทศกไ็ด ้โดยกองทรสัต์

จะเน้นการลงทุนในทรพัยส์นิประเภทอาคารสํานักงาน พนืทสีํานักงานให้เช่า และอาคารพาณิชย ์

อนื ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม ทังนีกองทรสัต์อาจพจิารณาลงทุนเพมิเติมในทรพัย์สิน

ประเภทอนืนอกจากทรพัย์สนิประเภทอาคารสาํนักงาน พนืทสีาํนักงานให้เช่า และอาคารพาณิชย ์

หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดด้าํเนินการศกึษา รวมถงึประเมนิปัจจยัต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง และเหน็ว่าการ

ลงทุนเพมิเตมิดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

1.2) การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์สามารถลงทุนเพอืไดม้าซงึกรรมสทิธ ิหรอืสทิธกิารเช่าระยะยาว อยา่ง

ใดอยา่งหนึงหรอื หรอืทงั 2 อยา่งกไ็ด ้
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1.3) อสงัหารมิทรพัย์ทไีดม้าต้องไม่อยู่ในบังคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอืมีข้อพพิาทใด ๆ เวน้แต่ผู้จดัการ

กองทรสัต์และทรสัตีได้พจิารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บังคบัแห่ง

ทรพัยสทิธหิรอืการมขีอ้พพิาทนันไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอยา่งมี

นยัสาํคญั และเงอืนไขการไดม้าซงึอสงัหารมิทรพัยน์นัยงัเป็นประโยชน์แกผู่ถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

1.4) นอกจากนี กองทรสัต์ยงัอาจทําการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์โดยทางออ้ม โดยเป็นการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ผ่านการถือหุ้นในบรษิัททีจดัตงัขนึโดยมีวตัถุประสงค์เพอืดําเนินการใน

ลกัษณะเดยีวกนักบักองทรสัต์ โดยการลงทุนดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดโดยประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทเีกยีวขอ้ง และสญัญากอ่ตงัทรสัต ์

1.5) การทําสญัญาเพือให้ไดม้าซงึอสงัหารมิทรพัย์ต้องไม่มีขอ้ตกลงหรอืข้อผูกพนัใด ๆ ทีอาจมีผลให้

กองทรสัต์ไม่สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรพัย์ในราคายุติธรรม (ในขณะทีมีการจําหน่าย) เช่น 

ขอ้ตกลงทใีหส้ทิธแิก่คู่สญัญาในการซืออสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ได้ก่อนบุคคลอนื โดยมีการ

กาํหนดราคาไวแ้น่นอนล่วงหน้า เป็นตน้ หรอือาจมผีลใหก้องทรสัต์มหีน้าทมีากกว่าหน้าทปีกตทิผีู้

เช่าพงึมเีมอืสญัญาเช่าสนิสดุลง 

1.6) อสงัหารมิทรพัยท์ไีดม้าตอ้งพรอ้มจะนําไปจดัหาประโยชน์คดิเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละเจด็

สบิหา้ของมูลคา่หน่วยทรสัต์ทขีออนุญาตเสนอขายเพมิเตมิรวมกบัจาํนวนเงนิกูย้มื (ถา้ม)ี  

ทงันี กองทรสัต์อาจลงทุนในโครงการทกี่อสรา้งยงัไม่แลว้เสรจ็ได ้โดยมูลค่าของเงนิลงทุนทจีะทําให้

ไดม้าและใชพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ล้วเสรจ็ต้องไม่เกนิรอ้ยละสบิ ( ) ของมูลค่าทรพัยส์นิรวม

ของกองทรสัต์ (ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์) และต้องแสดงไดว้่าจะมเีงนิทุนหมุนเวยีน

เพยีงพอเพอืการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบความอยูร่อดของกองทรสัตด์ว้ย 

1.7) ผา่นการประเมนิมลูคา่ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

 (ก)   เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสทิธิและเป็นไปเพือ

วตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทนุ เป็นเวลาไม่เกนิหกเดอืนก่อนวนัยนื

คาํขอ โดยผูป้ระเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิอย่างน้อยสองราย และ 

 (ข)   ผูป้ระเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิตาม (ก) ตอ้งเป็นผูป้ระเมนิมูลคา่ทรพัย์สนิทไีดร้บัความเหน็ชอบ

จากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยเ์กยีวกบัการให้ความเหน็ชอบบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิและผูป้ระเมินหลกั 

กรณีอสงัหารมิทรพัยท์ลีงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผูป้ระเมินมูลค่าทรพัย์สนิอาจเป็นบุคคลที

อยู่ในบญัชรีายชอืของบุคคลซงึทางการหรอืหน่วยงานกํากบัดแูลของประเทศอนัเป็นทีตงั
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ของอสงัหารมิทรพัยก์ําหนดใหส้ามารถทําหน้าทีประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน ๆ ได ้

ทงันี ในกรณีทไีม่ปรากฏบญัชรีายชอืดงักล่าว ผูท้ทีําหน้าทปีระเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิตอ้งเขา้

ลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัต่อไปนี 

  1.   เป็นผู้ประกอบวชิาชพีเกียวกบัการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ ซึงมีผลงานเป็นที

ยอมรบัอยา่งแพรห่ลายในประเทศอนัเป็นทตีงัของอสงัหารมิทรพัยน์นั 

  2.   เป็นบุคคลทีมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมินมูลค่า

ทรพัยส์นิทเีป็นสากล 

  3.   เป็นผูป้ระเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิทมีเีครอืข่ายกวา้งขวางในระดบัสากล (international 

firm) 

 2) วธิกีารไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์เพมิเตมิของกองทรสัต์ 

 2.1)  ก่อนการไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัแต่ละครงั จะดาํเนินการดงัต่อไปนี (ก)   ตรวจสอบหรอื

สอบทาน (การทาํ Due Diligence) ขอ้มลูและสญัญาต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ (ถา้ม)ี เชน่ ขอ้มลู

ดา้นการเงนิและกฎหมาย สภาพของอสงัหารมิทรพัยท์จีะลงทุนและความสามารถของคูส่ญัญาในการเขา้ทาํนิตกิรรม 

เป็นตน้ เพอืประกอบการตดัสนิใจลงทนุและการเปิดเผยขอ้มลูทถีกูตอ้ง โดยในกรณทีเีจา้ของผูใ้หเ้ช่า หรอืผูโ้อนสทิธิ

การเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นบคุคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้ทีปีรกึษาทางการ

เงนิใหค้วามเหน็เกยีวกบัการวเิคราะหข์อ้มลูดงักลา่วดว้ย 

 (ข)   ประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทรพัยส์นิหลกัและอปุกรณ์ 

 2.2) การไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัเพมิเตมิ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปน ี

  (ก)   ในดา้นสาระของรายการ เป็นธรุกรรมทเีขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี 

 เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 เป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีุดของกองทรสัต ์

 มคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม 

 คา่ใชจ่้ายในการเขา้ทําธุรกรรมทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัต์ (ถา้ม)ี อยูใ่นอตัราทเีป็นธรรม

และเหมาะสม 

 ผูท้มีสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจเขา้ทํา

ธุรกรรมนัน 

  (ข)   ในดา้นระบบในการอนุมตั ิตอ้งผา่นการดาํเนินการดงัต่อไปนี 
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 ได้รบัความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรสัต์และกฎหมายที

เกยีวขอ้งแลว้  

 ในกรณีทเีป็นการไดม้าซงึทรพัย์สนิหลกัทมีีมูลคา่ตงัแต่รอ้ยละสบิขนึไปของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของ

กองทรสัตต์อ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

 ในกรณีทเีป็นการไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัทมีมีูลคา่ตงัแต่รอ้ยละสามสบิขนึไปของมูลค่าทรพัยส์นิรวม

ของกองทรสัต์ ตอ้งไดร้บัมตขิองทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีอง

จาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

  การคาํนวณมลูค่าของทรพัยส์นิหลกัขา้งตน้ จะคํานวณตามมูลค่าการไดม้าซงึทรพัยส์นิทงัหมดของ

แต่ละโครงการททีาํใหก้องทรสัตพ์รอ้มจะหารายได ้ซงึรวมถงึทรพัยส์นิทเีกยีวเนืองกบัโครงการนันดว้ย 

  (ค)   กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรือการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ต้อง

กาํหนดหน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัตดีงัต่อไปนี 

 หน้าทขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการจดัใหม้เีอกสารขอความเหน็ชอบหรอืหนังสอื

เชญิประชุม แลว้แต่กรณี ซึงแสดงความเหน็ของตนเกยีวกบัลกัษณะธุรกรรมการ

ไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัเพมิเตมิ พรอ้มทงัเหตุผลและขอ้มลูประกอบทชีดัเจน 

หน้าทขีองทรสัตีในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์เพอืให้ความเห็นเกยีวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเดน็ว่า

เป็นไปสญัญากอ่ตงัทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้งหรอืไม่ 

8.7 การติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

ผู้จดัการกองทรสัต์มีวตัถุประสงค์หลักทีจะทําให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้รบัผลประโยชน์จากการลงทุนอย่าง

สมําเสมอและต่อเนืองในระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชน์ทีได้รบัต่อการพัฒนาและเพิมคุณภาพของ

อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์เขา้ลงทุน โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะมแีนวทางและระบบในการตดิตามและดแูล

ผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน ดงัต่อไปนี 

(1) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ และทรสัตีจะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ในแต่ละปี โดยการ

เปรยีบเทยีบกบังบประมาณประจาํปี รวมถงึผลประกอบการของกองทรสัต์ในปีทผีา่นมา เพอืใหก้าร

ประกอบการของอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์เขา้ลงทุนไดร้บัผลกาํไร และในกรณีทผีลประกอบการ

ของอสงัหารมิทรพัย์ทีกองทรสัต์เข้าลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีคาดไว ้ผู้จดัการกองทรสัต ์

และทรสัตีจะดําเนินการวเิคราะห์อย่างละเอยีดเพอืหาสาเหตุ และจะดําเนินการร่วมกบัผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งใกลช้ดิในการพฒันาแผนงานในการดาํเนินงาน เพอืปรบัปรุงผลการดาํเนินงาน

ของอสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์เขา้ลงทุน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรอืทคีาดการณ์ไว ้
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(2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะร่วมกนัในการสรา้งความเจรญิเตบิโตทางธุรกจิ

และพฒันาความสมัพนัธ์ทดีกีบัลกูคา้รายต่าง ๆ พรอ้มทงับรหิารจดัการใหอ้ตัราการเช่าและอตัราคา่

เช่า และ/หรอื ค่าบรกิารพนืทอียู่ในระดบัทกี่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่กองทรสัต์ ในขณะเดยีวกนั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะร่วมกนัควบคุมและบรหิารตน้ทุนดา้นการตลาด

และความเสยีงเกยีวกบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

(3) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะร่วมมือกบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ในการเพิมประสทิธภิาพในการบรหิาร

จดัการทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน พรอ้มทงัมกีารควบคมุและบรหิารคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

โดยจะไม่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อคณุภาพของการใหบ้รกิาร 

(4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะทํางานกนัอย่างใกล้ชดิ เพอืเพมิศกัยภาพของ

อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ ซงึการดาํเนินการดงักลา่วจะรวมถงึ 

 การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของอสงัหาริมทรพัย์ทีกองทรสัต์เข้าลงทุน โดยมีการ

ปรบัเปลยีนกลยุทธ์ทางการตลาด ระดบัการใหบ้รกิาร และมีการกําหนดราคาค่าเช่าและ

คา่บรกิารพนืทใีหม้คีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ในกลุ่มเป้าหมายทกีาํหนด 

 การดแูลและบํารุงรกัษาพนืทขีองทรพัยส์นิทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน เช่น การปรบัปรุงพนืที

สาธารณะและพนืทสีว่นกลาง และการปรบัปรุงพนืทเีฉพาะสว่นใหม้คีวามเหมาะสมกบัการ

ใชง้าน 

 การปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของทรพัย์สินทกีองทรสัต์เขา้ลงทุน การบํารุงรกัษาทรพัย์สนิ

ดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน และการซ่อมแซมทรพัย์สินทีกองทรสัต์เข้าลงทุนให้มีความ

เหมาะสมกบัการใชง้าน เพอืสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

(5) กองทรสัต์และผู้จัดการกองทรสัต์ มีนโยบายทีจะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิที

กองทรสัต์เขา้ลงทุน โดยการนําพนืทขีองทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่า รวมถงึใหบ้รกิารต่าง 

ๆ ทีจําเป็นและเกยีวเนืองกบัการเช่า โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละผู้จดัการกองทรสัต์ จะเป็น

ผูด้ําเนินการจัดหาผู้สนใจทจีะเช่าพนืทขีองทรพัยส์นิทีกองทรสัต์เขา้ลงทุน เพอืเพมิอตัราการเช่า

พนืทโีดยการโฆษณาผ่านสอื Internet และช่องทางการจดัจาํหน่ายทเีกยีวขอ้ง รวมถงึการใหเ้ขา้ชม

สถานทขีองโครงการ และการเจรจากบัผูท้สีนใจจะเช่าพนืทโีดยตรง โดยเอกสารโฆษณาทรพัยส์นิที

กองทรสัต์เขา้ลงทุนจะมกีารปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ และมกีารเผยแพรท่างสอืต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสม 

(6) ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะจดัใหม้กีารประกนัภยัอยา่งน้อยดงัต่อไปนี 
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 การประกันภัยอย่าง เพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทรัสต์ทีมีต่อ

อสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ลีงทุน เพอืคุม้ครองความเสยีหายทอีาจ

เกิดขนึกบักองทรสัต์อนัเนืองมาจากการเกดิวินาศภัยต่ออสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว โดย

กาํหนดใหผู้ใ้ห้กูเ้ป็นผูร้บัผลประโยชน์ร่วมในกรณีกองทรสัต์กูย้มืเงนิ หรอืระบุใหท้รสัตใีน

นามของกองทรสัตเ์ป็นผูร้บัประโยชน์สาํหรบักรณีทกีองทรสัต์ไม่ไดกู้ย้มืเงนิ (แลว้แต่กรณี) 

ทงันี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ี

 การประกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจไดร้บัความเสยีหายจากความชํารุด

บกพร่องของอาคาร โรงเรอืน หรอืสงิปลูกสรา้ง ทงันี ในกรณีทผีู้ใหเ้ช่าหรอืผู้ให้สทิธใิน

อสงัหารมิทรพัย์ แก่กองทรสัต์ หรอืผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์จากกองทรสัต์ ไดท้ําประกนัภยั

นนัไวแ้ลว้ ใหก้องทรสัต ์โดยทรสัตทีาํประกนัภยัความรบัผดิเฉพาะกรณทีกีองทรสัตอ์าจถูก

ไล่เบยีใหต้อ้งรบัผดิ 

 การทําประกนัภยัประเภทต่าง ๆ ของกองทรสัต์ ใหม้กีารเอาประกนัภยัตลอดระยะเวลาที

กองทรสัตโ์ดยทรสัตมีกีรรมสทิธหิรอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัยน์นั ๆ 

(7) การทาํธรุกรรมกบับคุคลทเีกยีวโยงกนั จะมกีารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

 ในการทําธุรกรรมกบับุคคลทเีกยีวโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะดําเนินการใหเ้ป็นไป

ตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทีเกียวข้อง และเป็นไปเพอืประโยชน์ทีดทีีสุดของ

กองทรสัต ์

 ธรุกรรมกบับคุคลทเีกยีวโยงกนัจะตอ้งเป็นธุรกรรมทใีชร้าคาทมีคีวามสมเหตุสมผลและเป็น

ธรรม 

 บุคคลทีมีส่วนไดเ้สยีกบัการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มจะต้องไม่เขา้มามสี่วน

รว่มในการพจิารณาและตดัสนิใจเขา้ทาํธรุกรรม 

การคดิค่าใชจ้่ายทเีกดิจากการเขา้ทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกยีวโยงกนัตอ้งใชร้าคาและอตัราทเีป็นธรรมและมี

ความสมเหตุสมผล 

8.8 ค่าตอบแทนผู้จดัการกองทรสัต ์

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไดร้บัค่าธรรมเนียมในการบรหิารจดัการ

กองทรสัต์ในอตัราไม่เกนิ . % ต่อปี ของราคาทุนของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ รวมกบัมูลค่าตามบญัชขีองเงนิ

ลงทุนในตราสารทางการเง ิน และ/หรอืเง ินฝากสถาบันการเงิน ทังนี ในกรณีทีมีการจาหน่ายทรพัย์สนิหลกัของ

กองทรสัต์ ใหค้ํานวณจากราคาทุนของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์หกัออกด้วยจานวนเงนิลดทุนจากการจาหน่าย



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตด์งักล่าว โดยราคาทุนของทรพัยส์นิหลกัประเภทสทิธกิารเชา่ (Leasehold) ทนํีามาคาํนวณ

คา่ธรรมเนียมจะคดิเฉพาะช่วงระยะเวลาทสีทิธกิารเช่ายงัมผีลบงัคบัใชเ้ท่านนั 

8.9 วิธีการและเงือนไขในการเปลียนตวัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1. เหตุในการเปลยีนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 เหตุในการเปลียนแปลงผู้จ ัดการกองทรสัต์มีดังต่อไปนี อย่างไรก็ดีการเปลียนแปลงผู้จ ัดการ

กองทรสัต์โดยชอบไม่เป็นเหตุให้ผู้จดัการกองทรสัต์เกดิสทิธิเรยีกรอ้งต่อทรสัตีเพือความเสยีหาย 

ใด ๆ 

 1.1 ผู้จดัการกองทรสัต์ลาออกตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต์ หรอืสญัญา

แต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 1.2 ผู้จดัการกองทรสัต์ถูกถอดถอนจากการทําหน้าท ีตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในสญัญา

กอ่ตงั ทรสัต ์หรอืสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 1.3 สาํนักงาน ก.ล.ต.สงัเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืสงัพกัการ

ปฏิบัติหน้าทีของผู้จ ัดการกองทรสัต์เป็นเวลาเกินกว่า 90 วนั ทังนี ตามประกาศ สช. 

29/2555 

 1.4 ผูจ้ดัการกองทรสัต์สนิสภาพนิตบุิคคล หรอืชําระบญัช ีหรอืถูกพทิักษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็น

คาํสงัพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่กต็าม 

 1.5 ทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในส ี(  ใน ) ของจํานวน

เสยีงทงัหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงใหเ้ปลยีนแปลงผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

 2. การถอดถอนจากการทาํหน้าท ี

 2.1 เมือปรากฏว่าผู้จดัการกองทรสัต์มิไดบ้รหิารจดัการกองทรสัต์ตามหน้าทีให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรสัต์และสญัญาแต่งตังผู้จ ัดการกองทรสัต ์

พระราชบญัญตัทิรสัต์หรอืประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืประกาศทเีกยีวขอ้งอนืใด และ

การไม่ปฏิบัติหน้าทีนันทรสัตีเห็นว่าเป็นการก่อหรอือาจก่อให้เกิดความเสยีหายอย่าง

รา้ยแรงต่อกองทรสัต์และ/หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และไม่สามารถเยยีวยาความเสยีหายนันได้

ภายในระยะเวลาอนัสมควร 
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 2.2 ปรากฏขอ้เท็จจรงิต่อทรสัตีว่าผู้จัดการกองทรสัต์มีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ใน

หมวด  หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในหมวด  ตามประกาศสช. /  

และไม่ปฏบิตัติามคาํสงัของสาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืปฏบิตัติามคาํสงัแต่ไม่สามารถแกไ้ขได้

ภายในระยะเวลาทสีาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

 2.3 ปรากฎขอ้เท็จจรงิว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของสํานักงาน ก.ล.ต.

สนิสุดลงและผู้จดัการกองทรสัต์ไม่ไดร้บัการต่ออายุการให้ความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. 

 การถอดถอนจากการทาํหน้าทผีูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ตดัสทิธขิองกองทรสัตใ์นการทจีะไดร้บัชดใช้

คา่เสยีหาย คา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ อนัเกดิขนึจากการทผีูจ้ดัการกองทรสัตผ์ดิสญัญา 

 3. การลาออก และหน้าทภีายหลงัการลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

  3.1 การลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงคท์จีะลาออก ใหแ้จง้การลาออกเป็นหนงัสอืใหผู้ร้บัประโยชน์ 

และทรสัตทีราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึงรอ้ยยสีบิ ( ) วนัก่อนวนัทกีาํหนดใหก้ารลาออก

มีผลใช้บงัคบั ทงันี ต้องไม่ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้รบัประโยชน์และต่อทรสัต ีและใน

ระหว่างทกีารลาออกยงัไม่มผีลใช้บงัคบันัน ให้ผู้จดัการกองทรสัต์ใหค้วามช่วยเหลอืตาม

สมควรแก่ทรสัตีในการแต่งตังบุคคลใหม่ซึงมีคุณสมบัติและได้รบัความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรสัต์แทนทีผู้จดัการกองทรสัต์รายเดมิ โดยใน

ระหว่างทีทรสัตีย ังไม่สามารถแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้นัน ให้ผู้จ ัดการ

กองทรสัต์รายเดมิทําหน้าทตี่อไปจนกว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่จะสามารถเขา้ปฏิบตัิ

หน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ยา่งสมบรูณ์ตามสญัญากอ่ตงักองทรสัต ์

  3.2 หน้าทภีายหลงัการลาออก 

 ภายหลังจากทีผู้จัดการกองทรสัต์ยนืหนังสอืลาออกแล้ว ให้ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าที

ดงัต่อไปนี 

(ก) สง่มอบงาน ระบบงาน รายชอืลกูคา้ บญัช ีเอกสาร และขอ้มูลใด ๆ ทเีกยีวกบัการ

ปฏบิตัหิน้าทเีป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลความลบัทางการคา้หรอืไม่

กต็ามให้แก่ทรสัตแีละ/หรอืผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ 

ตามทีทรสัตีร้องขอตามสมควรเพือให้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่สามารถเข้า

ปฏิบัติหน้าทีเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ได้อย่างต่อเนืองเพอืประโยชน์สูงสุดของ

กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 
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(ข) ไม่ดาํเนินการหรอืประกอบธรุกจิทมีลีกัษณะเหมอืนหรอืคลา้ยกบั หรอืทมีลีกัษณะ

เป็นการแขง่ขนักนักบัธุรกจิของกองทรสัต์เป็นระยะเวลา  (สอง) ปี อนึง หน้าที

ในข้อนีใหร้วมถงึการไม่ชกัชวน ติดต่อ หรอืดําเนินการใด ๆ โดยมวีตัถุประสงค์

หรอืเป็นผลใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ทลีาออกหรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ในกรณีทสีญัญา

ก่อตงัทรสัต์สนิสุดลงมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัลูกคา้ปัจจุบนัของกองทรสัต์ใน

ลกัษณะทเีป็นการแขง่ขนักบัธุรกจิของกองทรสัต ์

(ค) เกบ็รกัษาความลบัทางการคา้ของกองทรสัต์โดยไม่เผยแพร่ขอ้มูล แบบร่าง บญัชี

รายชือลูกค้า และเอกสารอืนใดทีมีสาระสําค ัญเป็นความลับทางการค้าของ

กองทรสัต์ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รบัความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากทรัสตีเสียก่อน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตาม

ขอ้กําหนดของกฎหมาย หรอืการเปิดเผยขอ้มลูทเีป็นสาธารณะอยูใ่นขณะทมีกีาร

เปิดเผยหรอืเผยแพร่ เวน้แต่เป็นกรณีทไีดร้ะบุไว้ในสญัญาก่อตงัทรสัต์ หรอืจะ

ได้รบัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรสัตี หรอืเป็นกรณีทตี้องปฏิบัติตาม

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย ์ประกาศ สาํนักงาน ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอนืใด หรอื

กฎ หรอืระเบียบ หรอืคําสงัใด ๆ ทีออกโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอืกรณีทีต้อง

ปฏบิตัติามคาํสงัของหน่วยงานใด ๆทเีกยีวขอ้ง 

(ง) ดําเนินการอืนใดตามสมควรเพอืให้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่สามารถปฏิบัติ

หน้าทไีดอ้ย่างต่อเนืองตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์

4. วธิกีารแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

ใหท้รสัตขีอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พอืแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายในหกสบิ ( ) วนันับแต่วนัที

ปรากฏเหตุตาม . และแต่งตงับุคคลทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตเิหน็ชอบภายในสามสบิวนันับแต่วนัที

ไดร้บัมต ิทงันีในกรณีทีขอมตแิลว้ แต่ไม่ไดร้บัมต ิใหท้รสัตดีาํเนินการแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ราย

ใหม่ไดเ้องโดยคาํนงึถงึประโยชน์ทดีทีสีดุของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 

8.10 การบริหารจดัการกองทรสัตอื์น 

ในปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ไดม้ ีการบรหิารจดัการกองทรสัต์อนืแต่อย่างใด ทงันี ในการปฏิบตัิหน้าที

ของทรสัตีและผู้จดัการกองทรสัต์ตามสญัญาก่อตังทรสัต์และสญัญาอนื ๆทีเกยีวข้อง ทรสัตีและผู้จัดการ

กองทรสัต์มหีน้าทใีชค้วามระมดัระวงัตามสมควรในการดาํเนินการเพอืป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยใหม้กีารดาํเนินการดงัต่อไปนี 
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1. ผูจ้ดัการกองทรสัต์มสีทิธทิจีดัตงั และ/หรอื บรหิารกองทรสัตอ์นืไดต้ามกฏหมาย และตามหลกัเกณฑ์

ทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

2. ในกรณีทีผู้จดัการกองทรสัต์มีการจดัการกองทรสัต์อนือยู่ด้วย ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ทีขอ

อนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์ ตอ้งไม่เป็นประเภทเดยีวกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์อนืนันเวน้แต่

กองทรสัต์อืนนันเป็นกองทรัสต์ทีแปลงมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ตามหลักเกณฑ์ที

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3. กองทรสัตจ์ะไม่เขา้ทํารายการใดทอีาจสง่ผลใหท้รสัตไีม่สามารถทาํหน้าทไีดอ้ยา่งเป็นอสิระ เช่น การ

ซืออสงัหารมิทรพัย์จากบุคคลทีเกยีวโยงกนักบัทรสัตีซงึอาจทําให้ทรสัตีไม่สามารถให้ความเห็น

เกยีวกบัการตรวจสอบและสอบทาน รวมถงึการทํา Due Diligence ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดอ้ย่าง

เป็นอสิระ 
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9. ทรสัตี 

9.1 ข้อมลูทวัไป 

ชือ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จาํกดั 

สถานทีตังสํานักงาน

ใหญ่ 

/  อาคารธนาคารกสกิรไทย ชนั  และชนั  ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสน

ใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ  

ประเภทธรุกิจ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุและทรสัต ี

โทรศพัท ์ 0-2673-3999 

โทรสาร 0-2673-3900 

Homepage www.kasikornasset.com 

9.2 ใบอนุญาตทีเกียวข้อง 

ทรสัตไีดร้บัใบอนุญาตการประกอบธุรกจิทรสัตจีากสาํนักงาน ก.ล.ต. ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2556 

9.3 หน้าทีและความรบัผิดชอบในการเป็นทรสัตี  

ทรสัตมีหีน้าทใีนการจดัการกองทรสัตด์ว้ยความซอืสตัยส์จุรติและระมดัระวงัเยยีงผูม้วีชิาชพี รวมทงัดว้ยความ

ชํานาญ โดยปฏิบัติต่อผู้ร ับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพือประโยชน์สูงสุดของผู้รบัประโยชน์ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและความเป็นอสิระ และเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรสัต์ ตลอดจนกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และข้อ

ผกูพนัทไีดใ้หไ้วเ้พมิเตมิแก่ผูล้งทุน (ถ้าม)ี หน้าททีสีาํคญัของทรสัตตีามทไีดก้ําหนดไวใ้นร่างสญัญาก่อตงัท

รสัต ์ไดแ้ก ่

.   ตดิตาม ดแูลและตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์บรหิารจดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงั 

ทรสัตแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

.   รายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดจนดาํเนินการแกไ้ข ยบัยงั หรอืเยยีวยาความ

เสยีหายทเีกดิขนึแก่กองทรสัต์ตามทเีหน็สมควร กรณีทผีูจ้ดัการกองทรสัต์กระทําการ หรอืงดเวน้

กระทําการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทรสัต์ หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญาและกฎหมายที

เกยีวขอ้ง 

.   เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ทุกครงั โดยหากต้องมีการขอมติทีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ ทรสัตีจะต้องตอบขอ้ซกัถามและให้ความเหน็เกยีวกบัการดําเนินการว่าเป็นไปตาม

สญัญาก่อตงัทรสัต์หรอืกฏหมายทเีกยีวขอ้งหรอืไม่ รวมทงัทกัท้วงและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบ
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ว่าการดาํเนินการดงักลา่วไม่สามารถกระทําได ้หากไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์หรอืกฎหมายที

เกยีวขอ้ง 

.   จดัการกองทรสัต์ตามความจําเป็นเพอืป้องกนั ยบัยงั หรอืจาํกดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง

ต่อประโยชน์ของกองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวมกรณทีผีูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏบิตัิ

หน้าทไีด ้รวมทงัมอีาํนาจในการจดัใหม้ผีูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

.   จดัทํารายงานเสนอต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์พรอ้มกบัรายงานประจาํปีของกองทรสัต์ โดยระบุว่าทรสัตมีี

ความเห็นเกียวกบัการปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรสัต์ในการบรหิารจัดการกองทรสัต์ว่าเป็น

อย่างไร สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดแห่งสญัญาก่อตงัทรสัต์ รวมทงักฎหมายประกาศและขอ้กําหนดอนื 

ๆทเีกยีวขอ้งหรอืไม่  

ทงันี ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถดูรายละเอยีดเกยีวกบัขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบ

ของทรสัตใีนสญัญากอ่ตงัทรสัต ์

9.4 ค่าธรรมเนียมทีได้รบัจากการทาํหน้าทีเป็นทรสัตี 

เป็นไปตามทกีาํหนดในสว่นท ี  ขอ้  “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทเีรยีกเกบ็จากกองทรสัต”์
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10. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

10.1 เพดาน และรายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์ 

10.1.1 เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

1. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย

ทงัหมดทจี่ายเป็นประจํา ซงึ

ไม่รวมถงึคา่ธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายทงัหมดทจ่ีายราย

ครงั (เมอืมกีารเพมิทนุหรอื

ไดม้าซงึทรพัยส์นิ) 

15.0% ตอ่ปี   

2. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย

ทงัหมดทจี่ายรายครงั (เมอืมี

การเพมิทนุ ได้มาหรอื

จําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิ) 

12.0% ตอ่ครงั   
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10.1.2  รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทรสัต์ 

1) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทงัหมดของกองทรสัต์ในการจดัตงัครงัแรก และทจี่ายเป็นประจาํ โดยเพดานของ

คา่ธรรมเนียมจะแสดงเป็นรอ้ยละต่อปี ยกเวน้แต่จะระบเุป็นอยา่งอนื  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

1. ค่าธรรมเนียมในการบรหิาร

จดัการกองทรสัต ์ 

0.75% ไม่เกนิ . % ตอ่ปี ของ

ราคาทนุของทรพัยส์นิหลกั

ของกองทรสัต ์รวมกบัมูลค่า

ตามบญัชขีองเงนิลงทนุใน

ตราสารทางการเงนิ และ/หรอื

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ ทงันี 

ในกรณีทมีกีารจําหน่าย

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

ใหค้าํนวณจากราคาทุนของ

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์

หกัออกดว้ยจํานวนเงนิลดทุน

จากการจําหน่ายทรพัยส์นิ

หลกัของกองทรสัต์ดงักล่าว 

โดยราคาทุนของทรพัยส์นิ

หลกัประเภทสทิธกิารเช่า 

(Leasehold) ทนํีามาคํานวณ

ค่าธรรมเนียมจะคดิเฉพาะ

ชว่งระยะเวลาทสีทิธกิารเช่า

ยงัมผีลบงัคบัใชเ้ท่านัน 

รายเดอืน 

2. ค่าธรรมเนียมทรสัต ีและ 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ 

1.0% ไม่เกนิ . % ตอ่ปีของมูลคา่

สนิทรพัยร์วม 

รายเดอืน 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

4. ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์(ตามสญัญา

แต่งตงัผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย)์ 

3.0% ตามทกีาํหนดในสญัญา

แต่งตงัผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์

รายเดอืน 

5. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย

ในการดํารงสถานะเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย ์

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

6. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย

ในการสอบบญัชแีละการ

ตรวจสอบภายใน 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายปี 

7. ค่าธรรมเนียม และ/หรอื 

ค่าใชจ่้ายในการประเมนิค่า 

และ/หรอื สอบทานการ

ประเมินคา่ทรพัยส์นิและ

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ

ภาพรวมตลาด และ/หรอืการ

ประเมินมูลค่าหุน้ของบรษิทั

ทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

ไม่เกนิ 0.075% ต่อปีของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

8. ค่าธรรมเนียม และ/หรอื 

ค่าใชจ่้ายในการประเมนิ

ระบบวศิวกรรม คา่ตรวจสอบ

อาคาร ค่าใชจ้่ายจดัทํา

รายงาน หรอืบทวจิยัที

เกยีวขอ้งกบัการดงักลา่ว 

รวมถงึค่าตรวจสอบทรพัยส์นิ 

ค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง และ

ค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งในการ

ปฏบิตัหิน้าทตีรวจสอบ

ทรพัยส์นิ  

ไม่เกนิ 0.1% ต่อปีของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

9. ดอกเบยี ค่าใชจ้่าย และ

ค่าธรรมเนียมจากการกูย้มื

เงนิจากธนาคารพาณิชย ์

สถาบนัการเงนิ บรษิทั

ประกนัภยั และ/หรอืนิติ

บคุคลประเภทอนื 

ค่าธรรมเนียมในการจดัหา

เงนิกูย้มืหรอืการออกตราสาร

ทมีลีกัษณะเดยีวกนั 

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าที

ปรกึษาในการจดัหาเงนิกูย้มื

หรอืการออกตราสารทมีี

ลกัษณะเดยีวกนั

ค่าธรรมเนียมการกูย้มืจาก

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ ตามทสีญัญากาํหนด 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

ธนาคารพาณิชย ์สถาบนั

การเงนิ บรษิทัประกนัภยั 

และ/หรอืนิตบุิคคลประเภท

อนืเพอืชําระคนืหนีเดมิ และ 

ค่าธรรมเนียมในการ

ดาํเนินการดา้นหลกัประกนั

รวมถงึค่าจดจํานองและ

ค่าใชจ่้ายอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

10. ค่าธรรมเนียมทปีรกึษา

ทางการเงนิ 

ตามทจี่ายจรงิ 

 

1.0% ของ NAV ณ วนัที

กองทรสัต์เขา้ลงทนุใน

ทรพัยส์นิหลกัครงัแรก หรอื 

NAV ณ วนัทกีองทรสัต์เขา้

ลงทนุในทรพัยส์นิหลกัครงั

แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยส์นิหลกัสว่นเพมิทนุ ณ 

วนัทกีองทรสัต์เขา้ลงทนุ

เพมิเตมิ (ถ้าม)ี ต่อครงั 

รายครงั 

11. ค่าธรรมเนียมทปีรกึษาด้าน

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

เชน่ กรณกีองทรสัตล์งทนุใน

ต่างประเทศ เป็นตน้ 

ตามทจี่ายจรงิ 2.5% ของ NAV ณ วนัที

กองทรสัต์เขา้ลงทนุใน

ทรพัยส์นิหลกัครงัแรก หรอื 

NAV ณ วนัทกีองทรสัต์เขา้

ลงทนุในทรพัยส์นิหลกัครงั

แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยส์นิหลกัสว่นเพมิทนุ ณ 

วนัทกีองทรสัต์เขา้ลงทนุ

เพมิเตมิ (ถ้าม)ี ต่อครงั 

รายครงั 

12. ค่าธรรมเนียมทปีรกึษาอืน ๆ 

เชน่ ค่าธรรมเนยีม และ/หรอื 

ค่าใชจ่้ายในการประเมนิค่า 

และ/หรอื สอบทานการ

ประเมินคา่ทรพัยส์นิ และ

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ

ภาพรวมตลาด  

ตามทจี่ายจรงิ 1.0% ของ NAV ณ วนัที

กองทรสัต์เขา้ลงทนุใน

ทรพัยส์นิหลกัครงัแรก หรอื 

NAV ณ วนัทกีองทรสัต์เขา้

ลงทนุในทรพัยส์นิหลกัครงั

แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยส์นิหลกัสว่นเพมิทนุ ณ 

วนัทกีองทรสัต์เขา้ลงทนุ

เพมิเตมิ (ถ้าม)ี ต่อครงั 

รายครงั 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

13. ค่าธรรมเนียมการจดัจําหน่าย

หน่วยทรสัต์ 

ตามทจ่ีายจรงิ  ไม่เกนิ . % ของมูลค่า

หน่วยทรสัต์ทเีสนอขาย ต่อ

ครงั 

รายครงั 

14. ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ ์กรณทีมีกีาร

ระดมทนุ ค่าใชจ่้ายด้าน

การตลาด การโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ ์และการ

ส่งเสรมิการขายทเีกยีวขอ้ง

กบัทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

เชน่ ค่าวางแผน ค่าออกแบบ 

ค่าจดัทาํ และค่าเผยแพร่สอื

โฆษณา การจดักจิกรรมและ

งานอเีวน้ท ์การตกแต่งเนือง

ในงานเทศกาลตามความ

เหมาะสม การจดักจิกรรม

เพอืสงัคม การจดักจิกรรม

ตามวนัประเพณี การจดังาน

แถลงข่าว รวมถงึค่าใชจ่้ายที

เกดิขนึจากการใชบ้รกิาร 

ผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

ตามทจ่ีายจรงิ  1.0% ของ NAV ณ วนัที

กองทรสัต์เขา้ลงทนุใน

ทรพัยส์นิหลกัครงัแรก หรอื 

NAV ณ วนัทกีองทรสัต์เขา้

ลงทนุในทรพัยส์นิหลกัครงั

แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยส์นิหลกัสว่นเพมิทนุ ณ 

วนัทกีองทรสัต์เขา้ลงทนุ

เพมิเตมิ (ถ้าม)ี ต่อครงั 

รายครงั 

15. ค่าใชจ่้ายในการประชุมผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ ค่าจดัทาํและ

จดัพมิพร์ายงานประจําปี เชน่ 

ค่าพธิกีร คา่สถานท ี

ค่าบรกิารลงทะเบยีนและนบั

คะแนน และเอกสารอนื ๆ ที

เกยีวเนอืงกบัผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ ตลอดจน ค่า

แปลและจดัส่งเอกสาร

ดงักล่าว 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ  รายครงั 

16. ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ

นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

17. ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ 

จดัพมิพ ์และจดัส่งหนังสอื

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

บอกกล่าว หนงัสอืตอบโต ้

เอกสาร ขา่วสาร ประกาศ

และรายงานต่าง ๆ ถงึผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ รวมถงึการลง

ประกาศหนังสอืพมิพ ์

18. ค่าใชจ่้ายหรอืค่าธรรมเนียม

ในการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์การ

เพมิทนุ และ/หรอื ลดทนุ 

เชน่ ค่าธรรมเนยีมธนาคาร 

ค่าอากรแสตมป์ ค่าบรกิารที

นายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ค่า

ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์

ค่าโทรสาร คา่ใชจ้่ายในการ

ตดิตามสถานะเชค็คงคา้ง 

เป็นตน้ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

19. ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ ค่าเอกสารการ

ลงบญัชกีองทรสัต ์คา่ใชจ้่าย

ทเีกยีวเนอืงกบังานทะเบยีน 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

20. ค่าใชจ่้าย คา่ทปีรกึษา 

ต่าง ๆ และคา่ธรรมเนียม 

อนื ๆ ทเีกดิขนึโดยชอบโดย

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื 

ทรสัต ีตามหน้าท ีเพอื

ประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ 

เชน่คา่ทปีรกึษา และ/หรอื

ตวัแทนประกนัภยั 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

21. ค่าใชจ่้ายอนัเกยีวเนืองจาก

การเปลยีนแปลงแกไ้ข

เพมิเตมิสญัญากอ่ตงัทรสัต ์

และ/หรอื ทเีกดิขนึจากการ

ปฏบิตัติามกฎหมาย และ/

หรอื ประกาศของ

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. 

และ/หรอื กฎหมายอืน ที

เกยีวขอ้ง 

22. ค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึจากการ

ตดิตามทวงถามหรอืการ

ดาํเนินการตามกฎหมายเพอื

การรบัชําระหนีใด ๆ หรอื

ค่าใชจ่้ายด้านกฎหมายใน

การดําเนินคดใีนศาล เพอื

รกัษาสทิธขิองผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ ผู้จดัการ

กองทรสัต์ หรอืทรสัต ีซงึ

เกยีวขอ้งกบักองทรสัต์ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

23. ค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย

รวมถงึค่าใชจ้่ายในการ

ดาํเนินคดทีางศาลทเีกยีวกบั

การดําเนินงานและการ

บรหิารทรพัยส์นิของ

กองทรสัต์ เช่น คา่ใชจ่้ายใน

การดําเนินคด ีค่าใช้จ่ายใน

การยดึทรพัยส์นิ ค่าสนิไหม

ทดแทนความเสยีหายจาก

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พอื

ประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยทรสัต์โดยรวม 

ค่าใชจ่้ายด้านกฎหมายใน

การดําเนินคดทีางศาล 

ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสนิไหม

ทดแทนความเสยีหายแก่

บคุคลภายนอก ค่าจดจํานอง 

ค่าปลดจํานอง คา่ใชจ้่ายใน

ดา้นนติกิรรม คา่ใชจ่้ายใน

การแกไ้ขสญัญา เป็นตน้ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

24. ค่าใชจ่้ายในการดําเนนิคดี

ของ ทรสัตทีฟ้ีองรอ้งให้

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ฏบิตัิ

ตามหน้าท ีหรอืเรยีกคา่

สนิไหมทดแทนความ

เสยีหายจากผูจ้ดัการ

กองทรสัต์เพอืประโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์งัปวงหรอื

เมอืไดร้บัคาํสงัจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก .ล.ต.  

25. ค่าสนิไหมทดแทนแก่

บคุคลภายนอกสาํหรบัความ

เสยีหายทเีกดิขนึอนั

เนอืงมาจากการดําเนินงาน

ของกองทรสัต ์ในสว่นทเีกนิ

จากค่าสนิไหมทดแทนที

กองทรสัต์ได้รบัภายใต้

กรมธรรมป์ระกนัภยั 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

26. ค่าธรรมเนียม และ/หรอื 

ค่าใชจ่้ายในการเลกิ

กองทรสัต์หรอืเปลยีนแปลง

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื 

ทรสัต ี

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

27. ค่าตอบแทนผูช้าํระบญัชใีน

ระหว่างการชําระบญัชี

กองทรสัต์ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

28. ค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบั

ชอ่งทางสอืสารออนไลน์ 

ต่าง ๆ เช่น Facebook 

Instagram เป็นต้น 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

29. ค่าออกแบบ อพัเดตขอ้มูล

เพมิเตมิ และดแูลบํารุงรกัษา

เวบไซต ์ซงึหมายรวมถงึ 

เวบไซต์ของกองทรสัต ์

และเวบไซต์ของทรพัยส์นิที

กองทรสัต์เขา้ลงทนุ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

30. ค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบัการ

สนบัสนุนการกุศลต่าง ๆ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

31. ค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบัการ

รบัรองลกูคา้ วทิยากร 

หน่วยงานราชการ ตวัแทน 

(Agent) และ/หรอืเจ้าหน้าที

ทมีาตดิต่ออาคาร 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

32. ค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบั

ของขวญัและของกํานัล เนือง

ในโอกาสและวนัสาํคญัต่าง ๆ 

ใหก้บัลกูคา้ ผูเ้ช่า ตวัแทน 

(Agent) สํานกังานจราจร 

สํานกังานตํารวจ สํานกังาน

เขต และ/หรอืหน่วยงาน

ราชการ เชน่ ของขวญัวนัขนึ

ปีใหม่ กระเชา้ดอกไมแ้สดง

ความยนิด ีเป็นต้น 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

33. ค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบั

พธิกีรรมทางศาสนาและสงิ

ศกัดสิทิธ ิเชน่ การ

สกัการะบูชาศาลพระภูม ิ

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

34. ค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบังาน

ทาํบุญอาคารประจําปี 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35. ค่าธรรมเนียม และ/หรอื 

ค่าใชจ่้ายอนื ๆ อนัเกยีวเนือง

กบัการดําเนินงานของ

กองทรสัต์ 

   

35.1 ค่าใชจ่้ายในการ

ซอ่มแซมและ

บํารุงรกัษา

อสงัหารมิทรพัย ์

สงัหารมิทรพัย ์และ

วสัดุสนิเปลอืงที

เกยีวขอ้ง รวมถงึคา่

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

บํารุงรกัษาทางเชอืม 

บทีเีอส (ถ้าม)ี 

ค่าตอบแทน และ/

หรอืค่าธรรมเนียมการ

ใชส้่วนเชอืมต่อ

รถไฟฟ้า (ถ้าม)ี 

35.2 ค่าใชจ่้ายในการ

บรหิาร ควบคมุงาน 

ซอ่มแซม ดแูล 

บํารุงรกัษา จดัซอื

จดัหา และ/หรอื

กอ่สรา้งเพมิเตมิเพอื

ปรบัปรุง พฒันา 

ทดแทน ทาํให้

เทยีบเทา่ เพมิมลูค่า

ทรพัยส์นิทเีกยีวขอ้งที

กองทรสัต์ลงทนุ และ/

หรอืปรบัแบบภมูทิศัน์

หรอืภมูสิถาปัตย์

อสงัหารมิทรพัย ์ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35.3 ค่าใชจ่้ายในการดแูล 

บํารุงรกัษา

อสงัหารมิทรพัย ์เพอื

ดาํรงสถานะอาคาร

อนุรกัษพ์ลงังาน 

ค่าใชจ่้ายในการขอ

อนุมตั ิและ/หรอืต่อ

อายใุบรบัรอง LEED 

รวมถงึค่าใชจ้่ายเพอื

ปรบัปรุงและพฒันา

เพอืดํารงสถานะ

อาคารอนุรกัษ์

พลงังาน  

เป็นตน้ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35.4 ค่าใชจ่้ายในการรบั

บรกิารพนืทสีว่นกลาง

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

ของโครงการ เชน่ 

การบรกิารจราจรบน

ถนนรอบอาคาร การ

บรกิารรกัษาความ

ปลอดภยั การบรกิาร

รกัษาความสะอาด 

การปรบัแบบภมูทิศัน์

หรอืค่าทาํสวน คา่

บรหิารทจีอดรถ เป็น

ตน้ 

35.5 ค่าใชจ่้ายในการ

โฆษณา

ประชาสมัพนัธท์วัไป  

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35.6 ค่าคอมมชิชนั ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35.7 ค่าเบยีประกนั ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35.8 ค่าบรกิารและ/หรอื

ค่าใชจ่้ายในการ

ซอ่มแซม บํารุงรกัษา

อุปกรณ์รกัษาความ

ปลอดภยั เช่น กลอ้ง 

CCTV บตัรสมาชกิ

อาคาร บตัร Visitor 

เพอืเขา้-ออกอาคาร 

และอุปกรณ์อนืที

เกยีวขอ้งกบัการ

รกัษาความปลอดภยั 

เป็นตน้ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35.9 ค่าป้องกนัและกําจดั

แมลง 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35.10 ค่ากาํจดัขยะ รวมถงึ

ค่ากาํจดัไขมนัของ

ระบบบําบดันําเสยี 

ค่าใชจ่้ายในการ

วเิคราะห์นําด ีนําเสยี

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

ของบ่อบําบดันําเสยี 

เป็นตน้ 

35.11 ค่าบรกิารและ/หรอื

ค่าใชจ่้ายในการ

ซอ่มแซม บํารุงรกัษา

อุปกรณ์ดูแลรกัษาทาํ

ความสะอาด รวมถงึ

ค่าทาํความสะอาด

กระจกภายนอก

โดยรอบอาคาร

สํานกังาน และวสัดุ

สนิเปลอืงในการทาํ

ความสะอาด เป็นตน้ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35.12 ค่าบรกิารและ/หรอื

ค่าใชจ่้ายในการ

ซอ่มแซม บํารุงรกัษา

อุปกรณ์ รวมถงึวสัดุ

สนิเปลอืงของระบบ

สาธารณูปโภค เช่น 

ค่านํามนัเชอืเพลงิของ

เครอืงกําเนิดไฟฟ้า 

(Generator) ค่าเดนิ

สายไฟฟ้า รวมถงึค่า

ตดิตงัอุปกรณ์

โทรศพัท ์Internet 

และ/หรอื อุปกรณ์ 

wifi 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35.13 ค่าระบบทจีอดรถ 

รวมถงึค่าใชจ้่าย

สําหรบัวสัดสุนิเปลอืง

ทเีกยีวขอ้งกบัการ

บรหิารพนืทจีอดรถ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35.14 ค่าเช่าพนืทอีาคาร

รายปี / ค่าเชา่ทดีนิ

รายปี 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

35.15 ค่าใชจ่้ายและคา่

อุปกรณ์ทเีกยีวขอ้ง

กบัการป้องกนั

อคัคภียั การเตรยีม

ความพรอ้ม และการ

อพยพหนไีฟ รวมถงึ

การอบรมดบัเพลงิ

ประจําปี การอบรม

การปฐมพยาบาล

เบอืงตน้ การอบรม

เพอืรกัษามาตรฐาน 

ค่าใชจ่้ายในการขอ

ใบอนุญาตทเีกยีวขอ้ง 

เป็นตน้ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35.16 ค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้ง

กบัการจดัทาํป้ายชอื

และป้ายบอกทาง 

ต่าง ๆ ในอาคาร 

รวมถงึการผลติและ

ปรบัปรุงขอ้มูลของ 

VDO Wall บรเิวณล็

อบบขีองอาคาร 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35.17 ค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้ง

กบัการจดักจิกรรม 

ต่าง ๆ และการ

ประดบัตกแต่งเพอื

ส่งเสรมิภาพลกัษณ์

ของอสงัหารมิทรพัย ์

เชน่ ค่าใชจ้่ายที

เกยีวขอ้งกบัการจดั

กจิกรรมเพอืสงัคม, 

กจิกรรมส่งเสรมิ

แนวความคดิอนุรกัษ์

พลงังาน, กจิกรรม

ตามวนัประเพณี และ

ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

สถานทตีามวนัสําคญั

ต่าง ๆ เป็นตน้ 

รวมถงึค่าใชจ้่ายทเีกดิ

จากการใชบ้รกิารผู้

ใหบ้รกิารภายนอก 

(Outsource) 

35.18 ค่าใชจ่้ายในการยนืขอ 

ตอ่อาย ุและ/หรอืเพอื

รกัษาการบรหิารงาน

และการปฏบิตั ิ

ดาํเนินการใหไ้ด้

มาตรฐานระบบ

บรหิารงานคณุภาพ 

(ISO) และ/หรอื

มาตรฐานระบบการ

จดัการอาชวีอนามยั

และความปลอดภยั 

และสงิแวดลอ้ม เช่น 

ค่าใชจ่้ายขอ

คําปรกึษา ค่าใชจ่้าย

ในการฝึกอบรม

พนกังาน  

เป็นตน้ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35.19 ค่าภาษโีรงเรอืน ค่า

ภาษป้ีาย และ/หรอืคา่

ภาษอีนื ๆ ที

เกยีวขอ้งกบัทรพัยส์นิ

ทกีองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

เป็นตน้ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

35.20 ค่าใชจ่้ายอนืใดที

เกยีวขอ้งกบัการ

จดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์เชน่ 

ค่าไปรษณีย ์ 

ค่าเดนิทางตดิต่อ

ราชการ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

ค่าวสัดุอปุกรณ์

สํานกังาน วสัดุ

สนิเปลอืงอนื ๆ  

เป็นตน้ 

 

2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทงัหมดทจีา่ยเป็นรายครงัเมอืมกีารเพมิทุน หรอืไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซงึทรพัยส์นิ 

โดยเพดานของคา่ธรรมเนียมจะแสดงเป็นรอ้ยละต่อครงั 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

1. ค่าธรรมเนียมในการไดม้าซงึ

ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(Acquisition fee)  

กรณีทรพัยส์นิของบุคคลทเีกยีวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

- ไม่เกนิ . % ของมูลค่าทรพัยส์นิทไีดม้า

ของกองทรสัต ์ 

กรณีทรพัยส์นิอนื 

- ไม่เกนิ . % ของมูลค่าทรพัยส์นิทไีดม้า

ของกองทรสัต ์

ตามทจี่ายจรงิ 

 

รายครงั 

2. ค่าธรรมเนียมในการจําหน่าย

ไปซงึทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

(Disposal Fee) 

ไม่เกนิ . % ของมูลคา่ทรพัยส์นิทไีด้

จําหน่ายไปของกองทรสัต์ 

ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

3. ค่าใชจ่้าย และ/หรอื 

ค่าธรรมเนียมทเีกยีวขอ้งใน

การจดัตงัและ/หรอืเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ 

เชน่ ค่าธรรมเนยีมยนืแบบ

แสดงรายการขอ้มูลการ

เสนอขายหน่วยทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมยนืคําขอเสนอ

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ กรณีการจดัตงักองทรสัต ์

เพมิทนุ หรอืได้มาหรอื 

จําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิ 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

ขายหน่วยทรสัต์

ค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบยีนหน่วยทรสัตเ์ป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และ

ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมและ

จดัทําเอกสารสญัญา 

ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัการ

เปิดเผยขอ้มูล เช่น 

dataroom ค่าธรรมเนียมที

ปรกึษาทางดา้นภาษ ี

กฎหมาย การเงนิ วศิวกรรม 

การรงัวดัทดีนิ เป็นต้น 

4. ค่าธรรมเนียมผูแ้ทนหรอื

ตวัแทน (Agent or Property 

Broker) (ถา้ม)ี ในการซอื 

จดัหา จําหน่าย หรอืโอน

สทิธ ิ

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

5. ค่าธรรมเนียม หรอืคา่ใชจ้่าย

เพอืการจดัหา ไดม้า 

จําหน่าย จ่าย โอนสนิทรพัย ์

ทรพัยส์นิ หลกัทรพัยข์อง

กองทรสัต ์เชน่ ค่าใชจ่้ายใน

การตรวจสอบวเิคราะห ์และ

ศกึษาความเป็นไปไดแ้ละ

ความเหมาะสมในการซอื 

เชา่ หรอื จาํหน่าย

อสงัหารมิทรพัย ์โอน และรบั

โอนสทิธกิารเชา่

อสงัหารมิทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมการโอน เป็น

ตน้ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

6. ค่าภาษหีรอืค่าธรรมเนียม

และอากรแสตมป์ใด ๆ ที

เกยีวกบัการซอืขาย

หลกัทรพัย ์อสงัหารมิทรพัย ์

หรอืทรพัยส์นิอนืของ

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 
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สว่นท ี -  หน้า  จาก  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

กองทรสัต์ เชน่ คา่นายหน้า

ซอืขายหลกัทรพัย ์และจะ

ถูกหกัจากค่าขายหลกัทรพัย์

เมอืมกีารขายหลกัทรพัย ์

ค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบัการ

ซอืหรอืขายอสงัหารมิทรพัย ์

ค่าใชจ่้ายในการโอน

หลกัทรพัย ์หรอื 

อสงัหารมิทรพัย ์ 

เป็นตน้ 

7. ค่าธรรมเนียม และ/หรอื 

ค่าใชจ่้ายในการประเมนิค่า

ทรพัยส์นิ และ/หรอืการ

ประเมนิมูลค่าหุน้ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

8. ค่าธรรมเนียม และ/หรอื 

ค่าใชจ่้ายในการประเมนิ

ระบบวศิวกรรม คา่

ตรวจสอบอาคาร 

ค่าธรรมเนียมทปีรกึษาทาง

กฎหมาย คา่ธรรมเนียมที

ปรกึษาทางภาษี 

ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชตี่อ

การตรวจสอบประมาณการ

งบกําไรขาดทุน คา่ใชจ้่าย

จดัทํารายงาน หรอืบทวจิยั 

และค่าใชจ่้ายในการสํารวจ

ภาพรวมตลาด  

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

9. ค่าจดัทาํ จดัพมิพ ์ใบจองซอื

หน่วยทรสัต์ ใบทรสัต์ 

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบกาํกบัภาษ ี

และแบบฟอรม์อนื ๆ ที

เกยีวขอ้งกบักองทรสัต์ และ

ค่าใชจ่้ายในการจดัเตรยีม

และจดัสง่เอกสารดงักล่าว

ใหแ้ก่ 

ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย

ของกองทรสัต์ 

เพดาน% ของ NAV ณ วนัทีกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครงัแรก หรือ NAV 

ณ วนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัครงัแรกบวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์น

หลกัส่วนเพิมทนุ ณ วนัทีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุนเพิมเติม )ถา้มี(  

อตัราทีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม) 

รอบและระยะเวลาที

เรียกเกบ็ 

10. ค่าจดัทาํและจดัพมิพห์นงัสอื

ชชีวน ตลอดจน ค่าแปลและ

จดัส่งเอกสารดงักล่าว 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

11. ค่าธรรมเนียมทปีรกึษา

ทางการเงนิ 

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

12. ค่าธรรมเนียมทปีรกึษาอนื ๆ ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

13. ค่าธรรมเนียมการจดั

จําหน่ายหน่วยทรสัต์ 

ตามทจี่ายจรงิ ไม่เกนิ 3.0% ของมูลคา่

หน่วยทรสัต์ทเีสนอขาย 

รายครงั 

14. ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธก์ารเสนอขาย

และทเีกยีวเนอืงกบัการขาย

หน่วยทรสัต์ เชน่ ค่าเลยีง

รบัรอง คา่วางแผน คา่

ออกแบบ จดัทาํ และ

เผยแพร่สอืโฆษณา เวบไซต ์

งานอเีวน้ท ์งานโรดโชว ์งาน

แถลงขา่ว การเยยีมชม

ทรพัยส์นิ โฆษณาขอบคณุ

การสนับสนุนการจองซอื  

อเีวนทฉ์ลองความสาํเรจ็

ภายหลงัการจองซือ ค่าของ

ชําร่วยในงาน (ถา้ม)ี ฯลฯ  

ตามทจี่ายจรงิ 2.0% รายครงั 

15. ค่าใชจ่้ายในการประชมุผูถ้อื

หน่วยทรสัต์  

ตามทจี่ายจรงิ ตามทจี่ายจรงิ รายครงั 

หมายเหต ุ: คา่ใชจ่้ายบางรายการไม่ไดค้ดิเป็นอตัราร้อยละของ NAV ดงันัน เพดานค่าใชจ่้ายนีจงึเป็นเพยีงประมาณการเพือคํานวณเป็น

อตัรารอ้ยละของ NAV เทา่นนั โดยสามารถดอูตัราทเีรยีกเกบ็จรงิไดใ้นหวัขอ้ "อตัราทคีาดวา่จะเรยีกเกบ็" 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากผู้จองซือหรือผู้ถือหน่วยทรสัต ์

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จาก 

ผู้จองซือ หรือผู้ถือหน่วยทรสัต ์

อตัราทีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

 

 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยทรสัต ์ ไม่ม ี
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จาก 

ผู้จองซือ หรือผู้ถือหน่วยทรสัต ์

อตัราทีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

 

 คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิ ตามอตัราทธีนาคารพาณชิยก์าํหนด (ถา้ม)ี 

 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยทรสัต ์ ตามอตัราทบีรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

กาํหนด (ถา้ม)ี 

 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใิน

หน่วยทรสัต์ 

ตามอตัราทบีรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

กาํหนด (ถา้ม)ี 

 อนื ๆ  อตัราคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเกบ็จากผูส้งัซอื หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ดงักลา่วขา้งตน้ เป็นอตัราทรีวมภาษมีลูคา่เพมิ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 

หรอืภาษอีนืใดทาํนองเดยีวกนัแลว้ 
 

10.2 การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(1)  การเปลยีนแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายภายใตอ้ตัราทรีะบุไวใ้นขอ้ .  

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการเพมิ/ลด/ยกเวน้จํานวนคา่ธรรมเนียมภายใตอ้ตัราทรีะบุไวต้าม

ขอ้ .  โดยหากจํานวนค่าธรรมเนียมภายหลงัการเพมิ/ลด/ยกเวน้ คดิเป็นอตัราไม่เกนิตามทรีะบุ

ไว ้

(2)  การเปลยีนแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้าย 

ในกรณีเพมิอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเกนิกว่าทีระบุในขอ้ .  ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะกระทําเมอืไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดว้ยมตไิม่น้อยกวา่  ใน  ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีาประชุมและ

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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11. นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคตและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต์ 

ในการลงทุนในทรพัย์สนิทลีงทุนครงัแรก กองทรสัต์มีนโยบายในการกู้ยมืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยส์นิหลกัที

ลงทุนครงัแรกตามทรีะบุไวใ้นสว่นท ี  ขอ้ .  “การกูย้มืเงนิ” 

อย่างไรก็ด ีในอนาคต กองทรสัต์อาจกู้ยมืเงนิเพมิเติมโดยการขอสนิเชอืจากสถาบันการเงนิ หรอืออกตราสารหรือ

หลกัทรพัย ์หรอืเขา้ทําสญัญาทมีลีกัษณะเป็นการกูย้มื รวมถงึก่อภาระผูกพนัแก่ทรพ้ย์สนิของกองทรสัต์ เพอืนําเงนิที

ไดม้าลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์เพมิเตมิ ปรบัปรุงทรพัยส์นิหลกัทกีองทรสัตล์งทุนแลว้ หรอืเพอืวตัถุประสงค์

อนืใดทเีป็นประโยชน์ในทางธุรกจิของกองทรสัต ์โดยอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดดงัต่อไปนี 

11.1 มลูคา่การกู้ยืม 

 การกูย้มืเงนิของกองทรสัต์ จะมขีอ้จํากดัใหมู้ลค่าการกู้ยมืไม่เกนิอตัราสว่นอย่างใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี เวน้

แต่การเกนิอตัราส่วนดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิเพมิเตมิ 

  (1) รอ้ยละสามสบิหา้ของมูลคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

 (2)   รอ้ยละหกสบิของมูลคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์ในกรณีทกีองทรสัตม์อีนัดบัความน่าเชอืถอือยูใ่น

อนัดบัทสีามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซงึเป็นอนัดบัความน่าเชอืถอืครงัล่าสดุทไีดร้บัการจดั

อนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชอืถอืทไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ไม่เกนิ

หนึงปีกอ่นวนักูย้มืเงนิ 

การกูย้มืเงนิขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถงึการออกตราสารหรอืหลกัทรพัย ์หรอืเขา้ทาํสญัญาไม่วา่ในรปูแบบ

ใดทมีคีวามมุ่งหมายหรอืเนือหาสาระทแีทจ้รงิ (Substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงนิ 

11.2 การก่อภาระผกูพนัแก่ทร้พยสิ์นของกองทรสัต์ 

 การก่อภาระผกูพนัของกองทรสัต์ จาํกดัเฉพาะกรณีทจีาํเป็นและเกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของ

กองทรสัตด์งัต่อไปนี 

 (1)   การก่อภาระผูกพนัซงึเกยีวเนืองกบัการทําขอ้ตกลงหลกัทกีองทรสัต์สามารถกระทําได ้เช่น การนํา

ทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนัการชาํระเงนิกูย้มืตามขอ้ .  ขา้งตน้ 

 (2)   การก่อภาระผูกพนัทเีป็นเรอืงปกตใินทางพาณิชย์หรอืเป็นเรอืงปกติในการทําธุรกรรมประเภทนัน 
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12. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจาํกดั 

นโยบายการจ่ายประโยชน์ของกองทรสัต์จะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

12.1 ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละเกา้สบิของกําไรสทุธทิี

ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ีโดยประโยชน์ตอบแทนทจีะจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์นันไดแ้ก่ประโยชน์ตอบ

แทนสําหรบัรอบปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนสําหรบัแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี (ถ้ามี) ทังนี ผู้จ ัดการ

กองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่เกิน  ครงัต่อรอบปีบัญชี เว้นแต่กรณีที

กองทรสัต์มกีารเพมิทุน กองทรสัต์อาจมกีารจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกนิกว่า  ครงัต่อรอบบญัชกีไ็ด ้เพอื

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ 

 กาํไรสุทธทิปีรบัปรงุแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถงึกาํไรสทุธทิอีา้งองิสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ซงึไดร้วมการชาํระ

คนืเงนิตน้ตามทรีะบุในสญัญาเงนิกู ้(ถา้ม)ี แลว้ 

12.2 ในกรณีทีกองทรสัต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ 

12.3 ในกรณีทมีกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีผู้จดัการกองทรสัต์

จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์และปิดสมุดทะเบียนเพอืระบุชอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีี

สทิธไิดร้บัผลประโยชน์ตอบแทน และจะดาํเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์

ภายในกาํหนดเวลาดงันี 

1. ในกรณีเป็นประโยชน์ตอบแทนสําหรบัรอบปีบญัช ีผู้จดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน

สาํหรบัรอบปีบญัช ีภายในเกา้สบิ (90) วนันับแต่วนัสนิรอบปีบญัช ีโดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่

เกนิสามสบิ (30) วนันับแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืกําหนดสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีี

สทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทน 

เงือนไขเพิมเติม: 

สาํหรบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรบังวดปีบญัชแีรก ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน

รายปี การกําหนดอตัราจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขนึอยู่กบัดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซงึหาก

ประโยชน์ตอบแทนทจีะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์ระหวา่งรอบปีใดมมีูลคา่ตาํกว่าหรอืเท่ากบั .  

(ศูนยจ์ุดหนึงศูนย)์ บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิจีะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครงันัน 

และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วเพอืนําไปจา่ยรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทจีะใหม้กีารจ่ายใน

งวดถดัไป ทงันีเงอืนไขขา้งตน้ตอ้งไม่ขดักบัขอ้ .  
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2. ในกรณีเป็นประโยชน์ตอบแทนสาํหรบัแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ี(หากมี) ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนสําหรับแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีภายในเก้าสิบ (90) วนันับแต่วนัสินรอบ

ระยะเวลาบญัชสีําหรบัไตรมาสลา่สดุก่อนจา่ยประโยชน์ตอบแทน โดยจะจา่ยภายในระยะเวลาไม่เกนิ

สามสบิ (30) วนันับแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืกําหนดสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีสีทิธิ

ไดร้บัประโยชน์ตอบแทน 

ทงันี ในกรณีทีผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแจง้ใหส้านักงาน ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

หากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดภ้ายในระยะเวลา

ทไีดป้ระกาศกาํหนดอนัเนืองมาจากความผดิพลาดของผูจ้ดัการกองทรสัต์เอง ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ

ชาํระดอกเบยีดว้ยเงนิของตนเองในอตัรารอ้ยละเจด็ครงึ (7.5) ต่อปี นับแต่วนัทคีรบกําหนดเวลานัน

จนถงึวนัทผีูจ้ดัการกองทรสัตจ่์ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์  

เงือนไขเพิมเติม:  

ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล การกาํหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะ

ขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จ ัดการกองทรัสต์ ซึงหากประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อ

หน่วยทรสัต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมมีูลคา่ตาํกว่าหรอืเท่ากบัศนูยจุ์ดหนึงศูนย ์(0.10) บาท ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครงันัน และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทน

ดงักลา่วเพอืนําไปจา่ยรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทจีะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป  

สาํหรบันโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามที

ระบุไวใ้นสญัญานี เวน้แต่กรณทีสีาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอนืใดทมีอีาํนาจตามกฏหมาย

ไดม้กีารแกไ้ขเปลยีนแปลง เพมิเตมิ ประกาศ กาํหนด สงัการ เหน็ชอบ และ/หรอื ผ่อนผนัเป็นอยา่ง

อนื ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนนั 

12.4 ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีีสทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนตอ้งเป็นผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทมีีชอืปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยทรสัต์เพอืการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตาม

สดัส่วนการถือครองหน่วยทรสัต์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัใดถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เกนิกว่าอตัราทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรอื

กลุ่มบุคคลเดยีวกนันันจะไม่มีสทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนทีถือหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราที

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
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13. ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์ 

เนืองจากกองทรสัต์ยงัไม่ไดจ้ดัตัง ดงันันจงึยงัไม่มีผลการดําเนินงาน สําหรบัขอ้มูลผลการดําเนินงานในอดตีของ

ทรพัยส์นิทกีองทรสัต์ลงทุนครงัแรกไดแ้สดงไวใ้นสว่นท ี  ขอ้ . .  “ผลการดาํเนินงานของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท

เอม็ควอเทยีร ์กอ่นการลงทุนโดยกองทรสัต”์ 
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14. นโยบายการลงทนุในอนาคต 

ในอนาคต กองทรสัต์อาจทําการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์นืเพมิเติมนอกจากทรพัยส์นิหลกัทลีงทุนครงัแรก โดยการ

ลงทุนของกองทรสัตใ์นอนาคตจะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

14.1  การเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์

1.           อสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัต์จะลงทุนเพมิเติมในอนาคตอาจเป็นทรพัย์สนิทีตงัอยู่ในประเทศไทยหรอืใน

ต่างประเทศกไ็ด ้โดยกองทรสัตจ์ะเน้นการลงทนุในทรพัยส์นิประเภทอาคารสาํนักงาน พนืทสีาํนักงานใหเ้ช่า 

และพนืทีคา้ปลีก  ทงันีกองทรสัต์อาจพิจารณาลงทุนเพมิเติมในทรพัย์สนิประเภทอนืนอกจากทรพัย์สนิ

ประเภทอาคารสาํนักงาน พนืทสีาํนักงานให้เช่า และพนืทคีา้ปลกี โดยอาจเป็นอาคารประเภทอนื ๆ เช่น 

ศนูยแ์สดงสนิคา้ สถานทจีดังานนิทรรศการ หา้งสรรพสนิคา้ และโรงแรมหากผู้จดัการกองทรสัต์ไดด้ําเนิน

การศกึษา รวมถงึประเมนิปัจจยัต่าง ๆทเีกยีวขอ้ง และเหน็ว่าการลงทุนเพมิเตมิดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

2.           กองทรสัต์อาจลงทุนในโครงการทีก่อสรา้งยงัไม่แลว้เสรจ็ได ้โดยมูลคา่ของเงนิลงทุนทจีะทําใหไ้ดม้าและใช้

พฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์สงัหารมิทรพัย์ใหแ้ลว้เสรจ็ต้องไม่เกนิรอ้ยละสบิ ( ) ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของ

กองทรสัต์ (ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอเพอื

การพฒันาดงักลา่ว โดยไม่กระทบความอยูร่อดของกองทรสัต์ดว้ย 

3.           นอกจากนี กองทรสัต์อาจลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ผ่านการถอืหุน้ในบรษิทัทจีดัตงัขนึโดยมวีตัถุประสงคเ์พอื

ดําเนินการในลกัษณะเดยีวกันกับกองทรสัต์ ทงันีเป็นไปตามเงอืนไขทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด 

4.           ทงันี ในการเขา้ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์ด ๆ เพมิเตมิ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการศกึษาความเป็นไป

ได้และความเหมาะสมในการเข้าลงทุน รวมถึงประเมินความเสยีงในการเข้าลงทุนรวมถึงปัจจยัอนื ๆที

เกยีวขอ้ง เพอืใหม้นัใจไดว้า่การเขา้ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พมิเตมิจะสรา้งผลประโยชน์ตอบแทนในระยะ

ยาวในระดบัทีเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยในการเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ใด ๆ เพิมเติม 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไดป้ฏบิตัติามกฏเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดในสญัญาทีเกยีวขอ้ง รวมถงึมกีารเปิดเผยขอ้มูล

ทีถูกต้องและเพยีงพอให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ เพอืใช้พิจารณาอนุมตัิให้กองทรสัต์เขา้ทํารายการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยเ์พมิเตมิ 

14.2 การลงทุนหรอืมีไว้ซึงทรพัยสิ์นอืนนอกเหนือจากการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์

ในกรณีทกีองทรสัต์มสีภาพคล่องส่วนเกนิ (Excess Liquidity) กองทรสัต์อาจลงทุนในทรพัยส์นิอนื นอกเหนือจากการ

ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทเีป็นอสงัหารมิทรพัยก์ไ็ด ้ซงึจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดทมีสีาระสาํคญัดงัต่อไปน ี
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1. ทรพัยส์นิอนื นอกเหนอืจากทรพัยส์นิหลกัมขีอบเขตประเภททรพัยส์นิดงัต่อไปนี 

 (ก)   พนัธบตัรรฐับาล 

 (ข)   ตวัเงนิคลงั 

(ค)   พันธบัตรหรือหุ้นกู้ทีรฐัวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขนึเป็นผู้ออก และมี

กระทรวงการคลงัเป็นผูค้าํประกนัตน้เงนิและดอกเบยีเตม็จาํนวนแบบไม่มเีงอืนไข 

 (ง)   เงนิฝากในธนาคาร หรอืบรรษทัตลาดรองสนิเชอืทอียูอ่าศยั 

 (จ)   บตัรเงนิฝากทธีนาคารหรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก โดยไม่มลีกัษณะของสญัญาซอืขายลว่งหน้าแฝง 

 (ฉ)   ตวัแลกเงนิหรอืตวัสญัญาใชเ้งนิทธีนาคาร บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิัทเครดติฟองซเิอร์ เป็นผูอ้อก ผู้

รบัรอง ผูร้บัอาวลั หรอืผูค้าํประกนั โดยไม่มลีกัษณะของสญัญาซอืขายล่วงหน้าแฝง ทงันีการรบัรอง 

รบัอาวลั หรอืคาํประกนั แลว้แต่กรณี ตาม (ฉ) ตอ้งเป็นการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทงัจาํนวน หรอื

คาํประกนัตน้เงนิและดอกเบยีเตม็จาํนวนอยา่งไมม่เีงอืนไข  

 (ช)   หน่วยลงทุนหรอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรอืกองทุน

รวมอนืทีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนีหรอืเงินฝาก ทงันีในกรณีทีเป็นหน่วยลงทุนของ

ต่างประเทศ ตอ้งเป็นไปตามเงอืนไขดงัต่อไปนี 

1. เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของหน่วยงาน

กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีเป็นสมาชิกสามัญของ

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรอืเป็นหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีการซอืขายในตลาดซอืขายหลกัทรพัยท์ีเป็นสมาชกิของ

World Federation of Exchanges (WFE) 

2. กองทุนรวมต่างประเทศนันมีนโยบายการลงทุนในทรพัย์สนิประเภทและชนิดเดยีวกับ

ทรพัยส์นิทกีองทรสัตส์ามารถลงทุนหรอืมไีวไ้ด ้และ 

3. กองทุนรวมต่างประเทศนนัจดัตงัขนึเพอืผูล้งทุนทวัไป 

(ซ)   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ หรอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์อนืทงันี เฉพาะทจีดั

ตงัขนึตามกฎหมายไทย 

(ฌ)   ตราสารของ Real Estate Investment Trust ทจีดัตงัตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่ากองทรสัต์นัน

จะจดัตงัในรปูบรษิทั กองทรสัต ์หรอืรปูแบบอนืใด ทงันี ตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี 



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี -  หน้า  จาก  

 1. Real Estate Investment Trust นนัจดัตงัขนึสาํหรบัผูล้งทุนทวัไป และอยูภ่ายใตก้ารกํากบั

ดแูลของหน่วยงานกํากบัดูแลดา้นหลักทรพัย์และตลาดซอืขายหลกัทรพัย์ทเีป็นสมาชกิ

สามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

 2. มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หุ้นสามญัของบรษิทัทีมีรายชอือยู่ใน

หมวดพัฒนาอสังหาริมทร ัพย์ในตลาดซือขายหลักทรพัย์ทีเป็นสมาชิกของ World 

Federation of Exchanges (WFE) หรอืหุ้นสามญัของบรษิัททมีีลักษณะธุรกจิเทียบเคยีง

ไดก้บัหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 3. มีการซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์ที เป็ นสมาชิกของ World Federation of 

Exchanges (WFE) หรอืมกีารรบัซอืคนืโดยผูอ้อกตราสาร 

(ญ)   สญัญาซือขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีทีทําสญัญาโดยมีวตัถุประสงค์เพือป้องกันความเสยีงของ

กองทรสัต ์

2. อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิอนืจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทกีําหนดไวใ้นประกาศเกยีวกบัอตัราส่วนการ

ลงทุนในทรพัยส์นิของกองทุนรวมทวัไปทอีอกตามมาตรา  และมาตรา ( ) แห่งพ.ร.บ.หลกัทรพัย ์

3. ในกรณีทลีูกหนีตามตราสารทกีองทรสัต์ลงทุนผดินัดชําระหนี หรอืมพีฤตกิารณ์วา่จะไม่สามารถชําระหนีได ้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะดาํเนินการตามหลกัเกณฑใ์นเรอืงเดยีวกนัทกีาํหนดไวส้าํหรบักองทุนรวมทวัไปทอีอก

ตามมาตรา  แห่งพ.ร.บ.หลกัทรพัย ์

14.3 การลงทุนในหุ้นของนิติบคุคลซึงเป็นผู้เช่าทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

กองทรสัตอ์าจลงทุนในหุน้ของนิตบิุคคลซงึเป็นผูเ้ชา่ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตไ์ด ้ตามเงอืนไขดงัต่อไปนี 

1. สญัญาเช่ากาํหนดคา่เชา่โดยอา้งองิกบัผลประกอบการของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ และ 

2. เป็นการลงทุนในหุน้ทใีหส้ทิธพิเิศษเพอืประโยชน์ในการอนุมตักิารดาํเนินงานบางประการของนิตบิุคคล 

(Golden Share) ตามทไีดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลนัน ไม่เกนิหนึงหุน้
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15. ข้อมลูอืนทีเกียวข้อง 

ไม่ม ี
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ส่วนที  

ข้อมลูเกยีวกบัการเสนอหน่วยทรสัต ์

1. รายละเอียดของหน่วยทรสัต์ทีเสนอขาย 

การเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ (Bhiraj Office 

Leasehold Real Estate Investment Trust หรอื BOFFICE) ต่อนกัลงทุนโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ : บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประเภทหลกัทรพัยท์เีสนอขาย : ใบทรสัตท์แีสดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะผูร้บัประโยชน์ในกองทรสัต ์ 

  (หน่วยทรสัต)์ 

ประเภทการลงทนุ : ลงทุนในสทิธกิารเช่าพนืทีระยะยาวในโครงการภิรชัทาวเวอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์และกรรมสทิธใินสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการภิ

รชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

คณุสมบตัขิองหน่วยทรสัต ์ : ประเภทระบุชือผู้ถือและชําระเต็มมูลค่าทังหมด รวมทังไม่มี

ข้อจํากัดการโอนหน่วยทรสัต์ เว้นแต่ข้อจํากัดทีเป็นไปตาม

กฎหมายตามทไีดร้ะบุไวใ้นสญัญากอ่ตงัทรสัต ์

จาํนวนทอีอกและเสนอขาย : ไม่เกนิ , ,  หน่วย 

มลูคา่ทตีราไวต้่อหน่วย : 10.00 บาท ต่อหน่วย 

ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ : 10.00 บาท ต่อหน่วย 

มลูคา่รวมของหน่วยทรสัต์ทเีสนอขาย : ไม่เกนิ 5,153,100,000 บาท  

จาํนวนหน่วยจองซอืขนัตาํ : 2,000 หน่วย และเพมิเป็นทวคีณูของ 100 หน่วย 

เงอืนไขการจองซอื : ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธิ

ในการปิดรบัจองซอืหน่วยทรสัต์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการ

จองซือ กรณีหากยอดการจองซือหน่วยทรสัต์ครบตามกําหนด

แลว้ 

การจดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ทีออกและเสนอขายในครงันีเป็นการจดัจําหน่ายแบบรบัประกันการจําหน่าย 

(Firm Underwriting) โดยในกรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัต์ตามทีระบุไวใ้นข้อ 2.4.4   ผู้จดั

จาํหน่ายหน่วยทรสัต์จะดาํเนินการส่งมอบเงนิค่าจองซอืหน่วยทรสัต์ตามทรีะบไุวใ้นขอ้ 2.4.4 
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2. การจอง การจดัจาํหน่ายและการจดัสรร 

สรปุข้อมลูการจองและการจดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ 

ประเภทนักลงทุน การจองซือ การชาํระเงิน 

ภริชับุร ีและกลุ่ม

บคุคลเดยีวกนัของภิ

รชับุร ี

จองซือได้ทีสํานักงานของผู้จัดการการ

จดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย 

ตังแต่เวลา .  น. – 1 .  น. ของ

วนัท ี8 – 11 มกราคม 2561 

- หากทําการจองซือในวนัท ี8 – 9 มกราคม 2561 เวลา 

9.00 น. – 16.00 น. และในวันที  มกราคม 2561 

ก่อนเวลา 12.00 น. สามารถชําระเงนิค่าจองซือโดย

ชําระเป็น (1) เงนิสด การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่าน

ระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื 

ดร๊าฟท ์

- หากทําการจองซือหลังเวลา 12.00 น. ของวันที 10 

มกราคม 2561 ต้องชําระค่าจองซือด้วยเงนิสด การโอน

เงินหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

เทา่นนั 

ผูม้อีุปการคณุของ 

ภริชับุร ี

จองซือได้ทีสํานักงานและสาขาของ

ผูจ้ ัดการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจําห น่ าย หรือจองซือผ่ านทาง

โทรศพัท์บนัทกึเทปของผูจ้ดัการการจดั

จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย 

 วันที 8 – 10 มกราคม 2561 ตังแต่

เวลา .  น. หรือเวลาเปิดทําการ

ของสํานักงานและสาขาของผูจ้ดัการ

การจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่าย ถงึเวลา .  น. หรอืเวลา

ปิดทําการของสํานักงานและสาขา

ของผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกนัการจําหน่าย 

 วนัที 11 มกราคม 2561 ตงัแต่เวลา 

9.  น. หรือเวลาเปิดทําการของ

สํานักงานและสาขาของผูจ้ัดการการ

จัด จํ าห น่ ายแ ละรับ ป ร ะกัน ก าร

จําหน่าย ถงึเวลา .  น. 

- หากทําการจองซือ ในวันที 8 – 9 มกราคม  2561 

ระหว่างเวลาเปิดทําการ และในวนัท ี10 มกราคม 2561 

ก่อนเวลา 12.00 น. สามารถชําระเงินค่าจองซือโดย

ชําระเป็น (1) เงนิสด การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่าน

ระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) การโอนเงนิผ่านระบบ

การโอนอตัโนมตัิ (ATS) ( ) การหกัเงนิฝากในบญัชซีอื

ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ ( ) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื 

ดร๊าฟท ์

- หากทําการจองซือหลังเวลา 12.00 น. ของวันที 10 

มกราคม 2561 ต้องชําระคา่จองซอืด้วย ( ) เงนิสด การ

โอ น เงิน ห รื อ ก าร โอ น เงิน ผ่ าน ร ะบ บ บ าท เน ต 

(BAHTNET) ( ) ก ารโอน เงิน ผ่ าน ร ะบ บ ก ารโอ น

อัตโนมัติ (ATS) ( ) การหักเงินฝากในบัญชีซือขาย

หลกัทรพัยข์องผูจ้องซอื  เทา่นนั 

นกัลงทนุสถาบนั จองซือได้ทีสํานักงานของผู้จัดการการ

จดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย 

ตังแต่เวลา .  น. – 1 .  น. ของ

วนัท ี8 – 11 มกราคม 2561  

- หากทําการจองซือในวนัท ี8 – 9 มกราคม 2561 เวลา 

9.  น. – 16.  น. และในวันที 10 มกราคม 2561 

ก่อนเวลา .  น. สามารถชําระเงนิค่าจองซือโดย

ชําระเป็น ( ) เงนิสด การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่าน

ระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรื

อดรา๊ฟท ์
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ประเภทนักลงทุน การจองซือ การชาํระเงิน 

- หากทําการจองซือหลังเวลา .  น. ของวันที 10 

มกราคม 2561 ต้องชําระค่าจองซอืด้วยเงนิสด การโอน

เงินหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

เทา่นนั 

บคุคลตามดุลพนิิจ

ของผูจ้ดัการการจดั

จําหน่ายและ

รบัประกนัการ

จําหน่าย 

จองซือได้ทีสํานักงานและสาขาของ

ผูจ้ ัดการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจําห น่ าย หรือจองซือผ่ านทาง

โทรศพัท์บนัทกึเทปของผูจ้ดัการการจดั

จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย  

 วันที 8 – 10 มกราคม 2561 ตังแต่

เวลา .  น. หรือเวลาเปิดทําการ

ของสํานักงานและสาขาของผูจ้ดัการ

การจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่าย  ถึงเวลา .  น . หรือ

เวลาปิดทําการของสํานักงานและ

สาขาของผู้จัดการการจัดจําหน่าย

และรบัประกนัการจําหน่าย  

 วนัที 11 มกราคม 2561 ตงัแต่เวลา 

9.  น. หรือเวลาเปิดทําการของ

สํานักงานและสาขาของผูจ้ัดการการ

จัด จํ าห น่ ายแ ละรับ ป ร ะกัน ก าร

จําหน่าย ถงึเวลา .  น. 

-     หากทําการจองซือ ในวันที  8 – 9 มกราคม  2561 

ระหว่างเวลาเปิดทําการ และในวนัท ี10 มกราคม 2561 

ก่อนเวลา .  น. สามารถชําระเป็น (1) เงนิสด หรอื

เงินโอน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัต ิ

(Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) การหัก

เงนิฝากในบญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซอื (4) เชค็ 

แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดราฟท ์

- หากทาํการจองซอืหลงั .  น. ของวนัท ี10 มกราคม 

2561 ชําระเป็น (1) เงนิสด หรือเงนิโอน (2) การโอน

เงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer 

System หรอื ATS) (3) การหกัเงนิฝากในบญัชซีอืขาย

หลกัทรพัยข์องผูจ้องซอื เท่านนั 

2.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

การเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพือการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภิรชัออฟฟิศ 

(Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust) นี เป็นการเสนอขายผา่นผูจ้ดัการการจดั

จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี โดยเป็นการจดัจําหน่ายแบบ

รบัประกนัการจําหน่าย (Firm Commitment) โดยในกรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  ผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์จะดาํเนินการส่งมอบเงนิค่าจองซอืหน่วยทรสัต์

ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ 2.4.4 

2.1.1 ทีมาของการกาํหนดราคาหลกัทรพัยที์เสนอขาย 

วธิีการกําหนดมูลค่ารวมของหน่วยทรสัต์ทีเสนอขายในครงันี จะอ้างอิงจากราคาประเมินของ

ทรพัย์สนิทีจดัทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิอสิระทไีด้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
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ตลอดจนการพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทมีีความเกยีวขอ้งในช่วงทีมีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

ไดแ้ก ่

(1) ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วงทมีกีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์

(2) อตัราผลตอบแทนในระดบัทีเหมาะสมทีนักลงทุนจะได้รบั ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของ

ทรพัยส์นิ 

(3) อตัราดอกเบยีทงัในประเทศและในตลาดโลก 

(4) อตัราผลตอบแทนทีจะได้จากการลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี 

รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอนื ๆ 

(5) ผลการสาํรวจความตอ้งการของนักลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) 

(6) การกาํหนดราคาลงทุนของสนิทรพัยป์ระเภทเดยีวกนัในตลาด 

2.1.2 สดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

สดัสว่นในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในเบอืงตน้เป็นดงัต่อไปนี 

ประเภทนักลงทุน จาํนวนหน่วยทรสัตที์เสนอขาย (หน่วย) 

(1) ภริชับรุ ีและกลุม่บคุคลเดยีวกนัของภริชับรุ ี ประมาณ 157,000,000 – 161,000,000 หน่วย  

(คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 30.5 – 31.2 ของจํานวนหน่วยทรสัต์

สูงสดุทจีะออกและเสนอขายไม่เกนิ , ,  หน่วย) 

โดยจํานวนหน่วยทรสัต์ทจีะจดัสรรใหแ้กภ่ริชับุรแีละกลุม่บคุคล

เดยีวกนัของภริชับุรจีะคดิเป็นสดัสว่นไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของ

จํานวนหน่วยทรสัตท์อีอกและเสนอขายจรงิไดท้งัหมด และเมอื

รวมส่วนของกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิร้อยละ  ของจํานวน

หน่วยทรสัต์ทอีอกและเสนอขายจรงิไดท้งัหมดหลงัจากปิดการ

เสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครงันี 

(2) ผูม้อีุปการคณุของภริชับรุ ี ประมาณ 9,000,000 – 18,000,000 หน่วย 

(คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.7 – 3.5 ของจํานวนหน่วยทรสัตสู์งสดุ

ทจีะออกและเสนอขายไม่เกนิ , ,  หน่วย) 

(3) นกัลงทนุสถาบนั ประมาณ 220,000,000 – 240,000,000 หน่วย 

(คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 42.7 – 46.6 ของจํานวนหน่วยทรสัต์

สูงสดุทจีะออกและเสนอขายไม่เกนิ , ,  หน่วย) 
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ประเภทนักลงทุน จาํนวนหน่วยทรสัตที์เสนอขาย (หน่วย) 

(4) บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัด

จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย 

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

(คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 21.3 – 23.3 ของจํานวนหน่วยทรสัต์

สูงสดุทจีะออกและเสนอขายไม่เกนิ , ,  หน่วย) 

ทงันี สดัส่วนในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ขา้งตน้เป็นสดัส่วนเบอืงตน้ ในกรณีทเีกดิปัญหา อุปสรรค 

หรอืขอ้จํากดัในการดาํเนินการ เพอือํานวยความสะดวกใหแ้ก่นักลงทุนอยา่งเป็นธรรม และ เพอืให้

การเสนอขายหน่วยทรสัต์ครงันีประสบความสําเรจ็ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ

จําหน่าย ขอสงวนสทิธิในการใช้ดุลพนิิจในการเปลียนแปลงจํานวนหน่วยทรสัต์ทีเสนอขายต่อผู้

ลงทุนแต่ละประเภท (Claw back/ Claw forward) ตามทีระบุไว้ข้างต้นตามความเหมาะสมโดย

พจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ปรมิาณความตอ้งการซอืหน่วยทรสัต์ของผูล้งทุนแต่ละประเภท เป็น

ตน้ เพอืใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครงันีประสบความสาํเรจ็ในการขายสูงสุด ทงันี โดยไม่ขดัต่อ 

พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

ในการพจิารณาประเภทของผูล้งทุนใหย้ดึตามนิยามทกีาํหนด ดงัต่อไปนี 

“กลุ่มบคุคลเดียวกนั” หมายถงึ บุคคลดงัต่อไปนี 

(1) คูส่มรสและบตุรทยีงัไม่บรรลนุิตภิาวะ 

(2) นิตบุิคคล และผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นของนิตบิุคคลนันซงึถอืหุน้หรอืเป็นหุน้สว่นใน

นิตบุิคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละห้าสบิของจํานวนหุน้ที

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทงัหมด 

(3) กองทุนสว่นบุคคลของบุคคลตาม ( ) หรอื ( ) แต่ทงันี มใิหร้วมถงึกองทุนสาํรองเลยีง

ชพี 

ภริชับุรแีละกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุรจีะต้องจองซือหน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  ตามวธิทีรีะบุไวใ้นขอ้ . .  

โดยการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ภริชับุรแีละกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุรจีะเป็นไปตาม

วธิกีารทรีะบไุวใ้นขอ้ . .   

“ผู้มอีปุการคณุของภิรชับรีุ” หมายถงึ บุคคลดงัต่อไปนี 

(1) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิติบุคคล ทมีีความสมัพนัธ์อนัดกีบัภริชับุรแีละ/หรอื กลุ่ม

บุคคลเดยีวกนัของภริชับุร ีเช่น ผูท้มีีความสมัพนัธ์ทางการคา้ ลูกคา้ เจา้หนีการคา้ 

พนกังาน และทปีรกึษา เป็นตน้ 
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(2) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคล ทีภริชับุรแีละ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุร ี

ตอ้งการชกัชวนใหเ้ป็นลูกคา้หรอืคู่คา้ในอนาคต 

(3) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบุิคคล ทภีริชับุรแีละ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุร ี

พจิารณาแล้วว่าสามารถใหค้วามช่วยเหลอืภิรชับุรแีละ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ 

ภริชับรุ ีในการประกอบธรุกจิทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

(4) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคล ทมีคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัผูบ้รหิารของภริชับุร ีและ/

หรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัของภริชับรุ ี

ผู้มีอุปการคุณของภิรชับุรจีะต้องจองซอืหน่วยทรสัต์ผ่านผู้จัดการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจําหน่าย ตามทีระบุไวใ้นข้อ . .  ตามวธิทีีระบุไว้ในขอ้ . .  โดยการ

จดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของภิรชับุรจีะเป็นไปตามวิธีการทีระบุไว้ในข้อ 

2.5.2  

นอกจากนี ผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะไม่มีการจัดสรร

หน่วยทรสัต์ทอีอกและเสนอขายในคราวนีใหแ้ก่บุคคลทถีูกหา้มมใิหจ้ดัสรรหน่วยทรสัต์ให ้

ตามข้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที  ทธ. 27/2559 เรือง 

หลกัเกณฑ ์เงอืนไข และวธิกีารในการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์ลงวนัท ี8 กรกฎาคม 2559 

(รวมถงึทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) และทจ. /  เรอืง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์

ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัท ี  พฤศจกิายน  (รวมถงึทมีกีาร

แกไ้ขเพมิเตมิ) 

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอาํนาจควบคมุ” “บริษทัใหญ่” “บริษทัย่อย” ใหม้คีวามหมายเช่นเดยีวกบั

บทนิยามของคําดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์วา่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามใน

ประกาศเกยีวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ทงันี โดยใหพ้จิารณาจากผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็น

สาํคญั 

“นักลงทนุสถาบนั” หมายถงึ 

ผูล้งทุนสถาบนั ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ที กจ. /  เรอืง การกําหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่พเิศษ และผู้

ลงทุนรายใหญ่ ทีจองซือหน่วยทรสัต์ผ่านผู้จดัการการจัดจําหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่ายตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  ทมีลีกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัน ี

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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(2) ธนาคารพาณชิย ์

(3) ธนาคารทมีกีฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึ 

(4) บรษิทัเงนิทุน 

(5) บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

(6) บรษิทัหลกัทรพัย ์

(7) บรษิทัประกนัวนิาศภยั 

(8) บรษิทัประกนัชวีติ 

(9) กองทุนรวม 

(10) กองทุนส่วนบุคคลซึงบรษิัทหลกัทรพัย์รบัจัดการเงนิทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่

พเิศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูล้งทุนตาม ( ) ถงึ ( ) หรอื ( ) ถงึ ( )  

(11) กองทุนสาํรองเลยีงชพี 

(12) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(13) กองทุนประกนัสงัคม 

(14) กองทุนการออมแหง่ชาต ิ

(15) กองทุนเพอืการฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 

(16) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือขาย

ลว่งหน้า 

(17) ผูป้ระกอบธรุกจิการซอืขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยการซอืขายสนิคา้เกษตร

ลว่งหน้า 

(18) สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ 

(19) สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 

(20) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(21) นิตบิุคคลประเภทบรรษทั 



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี  หน้า  จาก 44 

 

(22) นิติบุคคลซึงมีบุคคลตาม ( ) ถึง ( ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ  ของ

จาํนวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมด 

(23) ผูล้งทุนต่างประเทศซงึมลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตาม ( ) ถงึ ( ) 

(24) ผู้จดัการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้า ตามประกาศ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกยีวกบับุคลากรใน

ธรุกจิตลาดทุน 

(25) ผูล้งทุนอนืใดตามทสีาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

นักลงทุนสถาบันดงักล่าวจะต้องจองซือหน่วยทรสัต์ผ่านผู้จดัการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกนัการจําหน่าย ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  เท่านัน โดยนักลงทุนสถาบนัสามารถซอื

หน่วยทรสัต์ได้ตามวธิีการทีระบุไวใ้นข้อ . .  และในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่นัก

ลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลพินิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย

ดงักลา่ว ตามวธิกีารทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  

นอกจากนี ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ที

ออกและเสนอขายในคราวนีให้แก่บุคคลทีถูกห้ามมิให้จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตาม

ขอ้กําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท ีทธ. 27/2559 เรอืง หลกัเกณฑ ์

เงอืนไข และวธิกีารในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ลงวนัท ี8 กรกฎาคม 2559 (รวมถงึทีมี

การแกไ้ขเพมิเติม) และทจ. /  เรอืง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์

เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ลงวนัที  พฤศจกิายน  (รวมถึงทีมีการแก้ไข

เพมิเตมิ) 

“บคุคลตามดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย” หมายถงึ 

บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบุิคคลทมีใิช่นักลงทุนสถาบนัตามทรีะบุไวข้า้งตน้ ซงึเป็นลกูคา้

หรอืผู้ทคีาดว่าจะเป็นลูกคา้ คู่สญัญา บรษิทัคูค่้า ผู้ทมีคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ หรอืผูม้อีุป

การคณุ ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  

บุคคลตามดลุพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย สามารถจองซอื

หน่วยทรสัต์ผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  ตามวธิกีารทรีะบุไวใ้น

ขอ้ . .  โดยวธิีการจดัสรรหน่วยทรสัต์สําหรบับุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายจะเป็นไปตามวธิกีารทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  
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นอกจากนี ผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะไม่มีการจัดสรร

หน่วยทรสัต์ทอีอกและเสนอขายในคราวนีใหแ้ก่บุคคลทถีูกหา้มมใิหจ้ดัสรรหน่วยทรสัต์ให ้

ตามข้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ. /  เรือง 

หลกัเกณฑ ์เงอืนไข และวธิกีารในการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ ลงวนัท ี  กรกฎาคม  

(รวมถงึทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) และทจ. /  เรอืง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์

ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัท ี  พฤศจกิายน  (รวมถงึทมีกีาร

แกไ้ขเพมิเตมิ) 

ทงันี การเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงันี มิได้เป็นการเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อนักลงทนุราย

ยอ่ยหรือประชาชนเป็นการทวัไป เนืองจากความต้องการจากกลุ่มนักลงทุนข้างต้นเพียงพอ

ต่อมลูค่าการเสนอขายรวมในครงันีแล้ว และสามารถกระจายหน่วยทรสัตใ์นวงกว้างได้อยา่ง

เพียงพอ 

2.1.3 ผู้จดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์

ผู้จดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 

- ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

เลขท ี400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชนั  

ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร  

โทรศพัท ์(02) 562 – 6429 

โทรสาร (02) 273 – 2277 

- บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จาํกดั 

/  อาคารทสิโกท้าวเวอร ์ชนั  ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร  

โทรศพัท ์(02) 633 – 6999  

โทรสาร (02) 633 - 6500 

 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) และบรษิัทหลกัทรพัย์ ทิสโก้ จํากดั ในฐานะผู้จดัการการจดั

จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย รวมเรยีกว่า “ผู้จดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่าย” 
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2.1.4 ค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ตามทีระบุไวใ้นขอ้ . .  จะไดร้บัค่าตอบแทนการจดัจําหน่าย (ไม่รวม

ภาษมีูลคา่เพมิ) โดยจะชําระตามจํานวนและวธิกีารทตีกลงไวใ้นสญัญาทเีกยีวขอ้ง ไม่เกนิรอ้ยละ .  

ของมลูคา่หน่วยทรสัตท์เีสนอขาย 

2.1.5 ตลาดรองของหลกัทรพัยที์เสนอขาย 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะนําหน่วยทรสัต์ทีออกและเสนอขายทังหมดในครงันีไปจดทะเบียนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(SET) อย่างไรกต็าม การเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงันี

ไดด้ําเนินการก่อนทจีะได้รบัทราบผลการพจิารณาอนุมตัิใหนํ้าหน่วยทรสัต์เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(SET) ซงึเป็นตลาดรองสาํหรบัการซอืขายหน่วยทรสัต์ ดงันัน ผูล้งทุน

จงึอาจมคีวามเสยีงในเรอืงสภาพคล่องและการไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการขายหน่วยทรสัต์ตามที

คาดการณ์ไว ้หากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย ์(SET) ใหร้บัหน่วยทรสัต์

เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (SET) ซึงจะส่งผลให้หน่วยทรสัต์ไม่มีตลาดรอง

สาํหรบัการซอืขาย 

อยา่งไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในฐานะผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ไดด้าํเนินการยนืคาํขออนุญาตให้

รบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้เมอืวนัท ี9 สงิหาคม  ซึง

ขณะนีตลาดหลกัทรพัยอ์ยู่ระหวา่งการพจิารณารบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ทงันี ที

ปรกึษาทางการเงนิได้พจิารณาคณุสมบตัขิองหน่วยทรสัต์ในเบืองต้นแลว้ และพบว่าหน่วยทรสัต์มี

คณุสมบตัคิรบถว้นทจีะสามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เรอืง การรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอื

การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ พ.ศ. 2558 ลงวันที 11 พฤษภาคม 2558 (รวมถึงทีมีการแก้ไข

เพมิเตมิ) แต่ยกเวน้คุณสมบตัเิรอืงการกระจายการถอืหน่วยทรสัต์ใหผู้้ลงทุนรายย่อยทีกําหนดให้

ตอ้งมผีูถ้อืหน่วยทรสัต์รายยอ่ยถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ของจาํนวนหน่วยทรสัต์

ทเีสนอขายทงัหมด โดยทปีรกึษาทางการเงนิคาดว่าภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงันีแลว้

เสรจ็ กองทรสัต์จะมคีุณสมบตัเิกยีวกบัการกระจายการถอืหน่วยทรสัต์ใหผู้ล้งทุนรายย่อยครบถ้วน

ตามเกณฑท์กีาํหนดดงักลา่วขา้งตน้ 

ผู้จ ัดการกองทรสัต์ในฐานะผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์จะดําเนินการเพอืให้หน่วยทรสัต์ทีออกใหม่

สามารถเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนไดภ้ายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ตาม

หลกัเกณฑ์ทีกําหนดในทจ. /  เรอืง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอืการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัท ี  พฤศจกิายน  (รวมถงึทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 
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2.2 วิธีการขอรบัหนังสือชีชวน และใบจองซือหน่วยทรสัต ์

ผูจ้องซอืสามารถติดต่อขอรบัหนังสอืชชีวนและใบจองซอืหน่วยทรสัต์ไดท้สีาํนักงานและสาขาของ

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  ตงัแต่วนัทหีนังสอืชชีวน

มผีลบงัคบัใชใ้นวนัท ี26 ธนัวาคม 2560 ภายในวนัและเวลาทําการของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่าย จนถงึวนัสนิสดุการจองซอืในวนัท ี11 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.   

ทงันี ผู้จองซอืสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชชีวนทมีีขอ้มูลไม่แตกต่างไปจากหนังสอืชี

ชวนทียนืต่อสํานักงาน ก.ล.ต. จาก เวบ็ไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที http://www.sec.or.th เพือ

ศกึษารายละเอยีดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงันีไดก้่อนทําการจองซอืหน่วยทรสัต ์

2.3 วนัและวิธีการจองซือหน่วยทรสัตแ์ละการชาํระเงินค่าจองซือหน่วยทรสัต ์

รายละเอยีดวธิกีารจองและการชาํระเงนิคา่จองซอืหน่วยทรสัต์ มดีงัต่อไปนี 

2.3.1 สาํหรบัภิรชับรีุ และกลุ่มบคุคลเดียวกนัของภิรชับรีุ 

(ก) ภริชับุร ีและกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุรจีะตอ้งจองซอืหน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย เป็นจาํนวนหน่วยทรสัต์ขนัตํา ,  หน่วย และเพมิ

เป็นทวคีูณของ  หน่วย โดยผูจ้องซอืจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซอืในใบจองซอื

หน่วยทรสัต์ใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชอื และหากผูจ้องซอืเป็นนิติ

บุคคลจะตอ้งลงนามโดยผูม้อีาํนาจของนิตบุิคคลนัน พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล 

(ถ้ามี) และต้องนําส่งใบจองซือให้แก่ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย

เพอืเป็นเอกสารประกอบการจองซอื ทงันี ผูจ้องซอืจะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซอื

ดงัต่อไปนี 

 ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

ทยีงัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยลายมอืชอืนันจะตอ้งตรง

กบัลายมอืชอืทลีงนามในเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการจองซอืทุกฉบบั หรอืในกรณีที

ไม่มบีตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทมีีเลขประจําตวั

ประชาชน 13 หลกั หรอืสาํเนาเอกสารทางราชการอนืทมีเีลขประจําตวัประชาชน 

13 หลกั และเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงการเปลยีนชอืหรอืนามสกุล (ถ้าม)ี พรอ้ม

ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซอืเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบคาํยนิยอมของ

ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู้ปกครองทีผู้ปกครองลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง และสําเนา

ทะเบยีนบา้นทผีูเ้ยาวอ์าศยัอยูพ่รอ้มใหผู้ป้กครองลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง)  
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 ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว: สาํเนาใบต่างดา้วหรอืสาํเนา

หนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยลายมอืชอื

นนัจะตอ้งตรงกบัลายมอืชอืทลีงนามในเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการจองซอืทุกฉบบั  

 ผู้จองซือประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือทีจดทะเบียนในประเทศ

ไทย: สาํเนาหนังสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล หรอืสาํเนาหนงัสอืรบัรองทอีอกโดย

กระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ พรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบุิคคลนัน และประทบัตราสาํคญัของ

นิตบุิคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอื

หนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิคุคลดงักล่าว พรอ้ม

รบัรองสําเนาถูกต้อง โดยลายมือชือนันจะต้องตรงกับลายมือชือทีลงนามใน

เอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการจองซอืทกุฉบบั 

 ผู้จองซือประเภทนิติบคุคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สาํเนาหนังสอืแสดง

ความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) หรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริษัท 

(Certificate of Incorporation) หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัและหนังสอืรบัรองที

ออกไม่เกิน  เดือนก่อนวนัจองซือ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี

อาํนาจลงนามของนิตบิุคคลนนั และประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี พรอ้ม

แนบสําเนาบตัรประชาชน หรอืสําเนาบตัรขา้ราชการ หรอืสําเนาบตัรพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ ทยีงัไม่หมดอายุของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคล (ใน

กรณีทีสําเนาบัตรข้าราชการหรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุ

หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน ใหแ้นบสําเนาทะเบียนบ้านทีมีเลขประจําตวั

ประชาชน  หลกั พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) ในกรณทีกีรรมการผู้

มอีาํนาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลเป็นบุคคลทไีม่ใช่สญัชาตไิทย ใหใ้ชส้าํเนาใบต่าง

ดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีาํนาจลง

นามของนิติบุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้อง สําเนาเอกสารประกอบ

ข้างต้นทังหมดทีลงลายมือชือรบัรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบัการรับรอง

ลายมือชือโดยเจ้าหน้าที Notary Public และรบัรองโดยเจ้าหน้าทขีองสถานทูต

ไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทเีอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทําหรอืรบัรองความ

ถกูตอ้ง และมอีายไุม่เกนิ  เดอืน กอ่นวนัจองซอื  

 ผู้จองซือประเภทนิติบุคคลทีมอบอํานาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ 

(Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการจองซือแทน : สาํเนาหนังสอืมอบอาํนาจจากผู้

จองซอืมอบอาํนาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ดาํเนินการจองซือแทน พรอ้มแนบ
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สาํเนาเอกสารของผูม้อบอาํนาจ ทงันี เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของ

ผูจ้องซือทรีะบุไวข้า้งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกต้องโดยผูม้ีอํานาจลงนามแทนผู้จองซอืหรอืผูดู้แลรกัษาผลประโยชน์ 

(แล้วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบัตร

ประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่

กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 

กรณีผู้จองซือเป็นผู้ทีเปิดบัญชีอนื ๆ กับผู้จัดการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการ

จําหน่าย และไดผ้่านขนัตอนการรูจ้ ักลูกค้าและตรวจสอบเพอืทราบข้อเท็จจริงเกยีวกบั

ลู ก ค้ า  (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) แ ล ะ ไ ด้

ดาํเนินการจดัทําแบบประเมนิระดบัความเสยีงในการลงทุนทเีหมาะสม (Suitability Test) 

กบัผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ดงักล่าวแลว้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปี ผูจ้องซอืดงักล่าวไม่

จาํเป็นตอ้งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซอื ทงันี หากไม่เป็นไป

ตามเงือนไขทีกล่าวข้างต้น ผู้จองซือจะต้องผ่านขันตอนการ KYC/CDD และแนบ 

Suitability Test ทกีรอกรายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชอืผูจ้อง

ซอืใหแ้กผู่จ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตเ์พอืเป็นเอกสารประกอบใบจองซอื 

นอกจากนี ในกรณีทผีู้จองซอืประสงค์ทีจะฝากหลกัทรพัย์ในบญัชขีองผู้ออกหลกัทรพัย์

สมาชกิเลขท ี  สาํหรบัผู้จองซอืประเภทบุคคลธรรมดา ต้องกรอกขอ้มูลเพมิเตมิในใบ

จองซือในส่วน “สําหรบัผู้ทีประสงค์นําหลกัทรพัย์ฝากเข้าบัญชีบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์

สมาชกิเลขท ี  (Issuer Account)” สาํหรบัผูจ้องซือประเภทนิตบุิคคล ต้องกรอกขอ้มูล

เพมิเติมในใบจองซอืในส่วน “สาํหรบัผูท้ปีระสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิัทผูอ้อก

หลกัทรพัยส์มาชกิเลขท ี  (Issuer Account)” และในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามสาํหรบั

ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” พร้อมลงนามรบัรอง

ความถูกตอ้งของขอ้มูล เพอืเป็นเอกสารประกอบการจองซอื โดยหากผูจ้องซอืดงักล่าวไม่

กรอกขอ้มูลตามทกีาํหนด ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออกใบทรสัต์ในนามของ

ผูจ้องซอืใหแ้กผู่จ้องซอืแทน 

(ข) ผู้จองซือสามารถจองซือไดท้ีสํานักงานของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ

จําหน่าย ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  เท่านัน ภายในระยะเวลาการจองซือ คอื ตงัแต่เวลา 

.  น. – .  น. ของวนัท ี8 – 11 มกราคม 2561 

ในกรณีทปีรากฏวา่มผีูจ้องซอืจองซอืหน่วยทรสัต์ครบตามจํานวนหน่วยทรสัต์ทเีสนอขาย

กอ่นครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย
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ขอสงวนสทิธใินการปิดรบัการจองซอืก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื แต่ทงันี ไม่

เป็นการตดัสทิธผิูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายในการรบัชาํระเงนิค่า

จองซอืหน่วยทรสัตจ์ากผูจ้องซอืไดจ้นถงึวนัครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื 

(ค) ผูจ้องซอืตอ้งชาํระเงนิคา่จองซอืหน่วยทรสัต์ตามจาํนวนทจีองซอื ณ วนัจองซอื ดงันี 

(1) หากทําการจองซอืในวนัท ี8 – 9 มกราคม 2561 เวลา .  น. – .  น. หรอื

ก่อนเวลา .  น. ของวนัที  มกราคม 2561 ผูจ้องซอืสามารถชําระเงนิค่า

จองซอืโดยชาํระเป็น ( ) เงนิสด การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต 

(BAHTNET) ( ) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทเีรยีกว่า “เช็คธนาคาร”) หรอื ดร๊าฟท ์

โดยเช็ค แคชเชยีร์เช็ค ดร๊าฟท์ นันๆ จะต้องลงวนัทไีม่เกินวนัที  มกราคม 

2561 และสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสาํนักงานหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครได้

ภายใน  วนัทําการเท่านัน ทงันี การชําระเงนิค่าจองซือเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีร์

เช็ค หรอื ดร๊าฟท์ ให้ขดีคร่อมสงัจ่ายบญัชรีบัจองซอืทผีู้จดัการการจดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจําหน่าย ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  กําหนด พรอ้มทงัเขยีนชอื 

นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

(2) หากทําการจองซือหลงัเวลา .  น. ของวนัที  มกราคม 2561 ผู้จองซือ

จะต้องชําระค่าจองซอืดว้ยเงนิสด การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาท

เนต (BAHTNET) เท่านัน 

ทงันี ผูจ้องซอืเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ่้าย คา่ธรรมเนียมธนาคาร หรอืค่าธรรมเนียมอนืใดทเีกดิ

จากการทําธุรกรรมโอนเงนิทังหมด (ถ้ามี) ต่างหากจากจํานวนเงนิค่าจองซอืหน่วยทรสัต ์

(จาํนวนเงนิทผีูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจอง

ซอืเตม็จาํนวน) 

ทังนี รายละเอียดวิธีการจองซือและรบัชําระเงินทีผู้จัดจําหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละราย

กําหนด อาจมีความแตกต่างกัน ผู้จองซือจึงต้องปฎิบัติตามเง ือนไขทีผู้จ ัดจําหน่าย

หน่วยทรสัตแ์ต่ละรายจะกาํหนด (ง) ผู้จองซือทีชําระเงินค่าจองซือด้วยเงนิสด การโอน

เงนิ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็คแคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ ให้โอน

เงนิค่าจองซอื หรอืขดีคร่อมและสงัจ่ายเช็คเขา้บญัชจีองซือหน่วยทรสัต์ทีผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  กาํหนด ซงึผูจ้องซอืสามารถ

สอบถามชอืและเลขทบีญัชไีดจ้ากผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย โดย

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะเป็นผูท้ําการโอนเงนิของยอดจองซือ

รวมในสว่นของตนใหก้บับญัชขีองกองทรสัต์ทเีปิดโดยทรสัตตี่อไป 
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(จ) ในกรณีทีผู้จองซือมีบ ัญชีซือขายหลกัทรพัย์อยู่และต้องการนําหน่วยทรสัต์ท ีได้รบัการ

จดัสรรฝากเขา้บญัชซีือขายหลกัทรพัยด์งักล่าว ชอืผูจ้องซอืจะต้องเป็นชอืเดยีวกนักบัชอื

ของเจา้ของบญัชซีอืขายหลกัทรพัยเ์ท่านนั โดยหากในกรณีทผีูจ้องซอืมไิดร้ะบุรายละเอยีด

เกยีวกบับญัชหีลกัทรพัย ์หรอืรายละเอยีดทรีะบุไวไ้ม่ถูกต้อง หรอืชอืเจ้าของบญัชซีอืขาย

หลกัทรพัยท์ผีูจ้องซอืประสงคท์จีะฝากหน่วยทรสัต์ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยด์งักลา่ว

ไม่ตรงกบัชอืผู้จองซือในใบจองซือ ผู้จดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจะดําเนินการออก

ใบทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้องซอืรายดงักล่าวตามขอ้ .  (ก) หรอื ดาํเนินการนําหน่วยทรสัต์ทผีูจ้อง

ซอืได้รบัการจดัสรรเขา้บญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท ี600 ตามขอ้ 2.7 

(ค) แทน ทงันี จะเป็นไปตามดุลพนิิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดั

จาํหน่าย 

(ฉ) ผูจ้องซอืตอ้งนําใบจองซอืและเอกสารประกอบการจองซอืในขอ้ (ก) พรอ้มเงนิคา่จองซอืใน

ข้อ (ค) หรือหลักฐานทีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซือหน่วยทรัสต์ และแบบสอบถาม 

Suitability Test (แบบประเมินระดับความเสียงในการลงทุนทีเหมาะสม) ตามทีผู้จ ัด

จําหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละรายกําหนด มายนืความจํานงขอจองซือและชําระเงินได้ที

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  ตงัแต่เวลา 

.  น. – .  น. ของวนัที 8 – 11 มกราคม 2561 โดยในการจองซือ หากผู้จองซือ

ประสงคจ์ะรบัหลกัฐานการจองซือ เจ้าหน้าทีทรีบัจองซอืจะลงลายมอืชอืรบัจองเพอืเป็น

หลกัฐานในการรบัจองซอืหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซอื 

(ช) ผูจ้องซอืทยีนืความจํานงในการจองซอืและชําระค่าจองซอืหน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลิก

การจองซือและขอเงนิคนืไม่ได ้เวน้แต่เป็นกรณีทมีีการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์

ตามขอ้ . .   

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายมสีทิธยิกเลกิการจองซอืของผูจ้องซอืที

ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก)-(ฉ) ขา้งตน้ได ้

2.3.2 สาํหรบัผู้มีอปุการคณุของภิรชับรีุ 

(ก) ผูจ้องซอืจะตอ้งจองซอืหน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย 

โดยจะต้องจองซือหน่วยทรสัต์ขนัตําจํานวน ,  หน่วย และเพมิเป็นทวคีูณของ  

หน่วย โดยผูจ้องซอืสามารถทาํการจองซอืได ้  วธิ ี

(1) การจองซือโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ (Hard Copy) ผูจ้องซอืจะตอ้ง

กรอกรายละเอยีดการจองซอืในใบจองซอืหน่วยทรสัต์ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน 

พรอ้มลงลายมอืชอื และหากผูจ้องซอืเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผูม้อีาํนาจของ
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นิตบิุคคลนัน พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคลนัน (ถ้าม)ี และต้องนําส่งใบจอง

ซือหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายเพอืเป็น

เอกสารประกอบการจองซือ ทงันี ผู้จองซือจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ

ดงัต่อไปนี 

 ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนที

ยงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง โดยลายมอืชอืนันจะตอ้งตรงกบั

ลายมอืชอืทลีงนามในเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการจองซอืทุกฉบบั หรอืในกรณีทไีม่

มีบัตรประจําตัวประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทีมีเลขประจําตัว

ประชาชน 13 หลกั หรอืสาํเนาเอกสารทางราชการอนืทมีเีลขประจําตวัประชาชน 

13 หลกั และเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงการเปลยีนชอืหรอืนามสกุล (ถ้าม)ี พรอ้ม

ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณผีูจ้องซอืเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบคาํยนิยอมของ

ผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

ของผูป้กครองทผีูป้กครองลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และสาํเนาทะเบยีนบา้นที

ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง)  

 ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว: สาํเนาใบต่างดา้วหรอืสาํเนา

หนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยลายมอืชอื

นนัจะตอ้งตรงกบัลายมอืชอืทลีงนามในเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการจองซอืทุกฉบบั  

 ผู้จองซือประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือทีจดทะเบียนในประเทศ

ไทย: สาํเนาหนังสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล หรอืสาํเนาหนงัสอืรบัรองทอีอกโดย

กระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ พรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบุิคคลนัน และประทบัตราสาํคญัของ

นิตบุิคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอื

หนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิคุคลดงักล่าว พรอ้ม

รบัรองสําเนาถูกต้อง โดยลายมือชือนันจะต้องตรงกับลายมือชือทีลงนามใน

เอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการจองซอืทกุฉบบั 

ทงันี หากผูจ้องซอืเป็นส่วนราชการ องคก์รของรฐับาล รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงาน

อนืของรฐั ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและผูร้บัประกนัการจําหน่ายอาจรอ้งขอให้ผู้

จองซอืต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการจองซอืเพมิเตมิจากเอกสารทรีะบุไว้

ขา้งตน้ เพอืประกอบการจองซอื 
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 ผู้จองซือประเภทนิติบคุคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สาํเนาหนังสอืแสดง

ความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) หรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริษัท 

(Certificate of Incorporation) หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัและหนังสอืรบัรองที

ออกไม่เกิน  เดือนก่อนวนัจองซือ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี

อาํนาจลงนามของนิตบิุคคลนนั และประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี พรอ้ม

แนบสําเนาบตัรประชาชน หรอืสําเนาบตัรขา้ราชการ หรอืสําเนาบตัรพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ ทยีงัไม่หมดอายุของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคล (ใน

กรณีทีสําเนาบัตรข้าราชการหรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุ

หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน ใหแ้นบสําเนาทะเบียนบ้านทีมีเลขประจําตวั

ประชาชน  หลกั พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) ในกรณทีกีรรมการผู้

มอีาํนาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลเป็นบุคคลทไีม่ใช่สญัชาตไิทย ใหใ้ชส้าํเนาใบต่าง

ดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีาํนาจลง

นามของนิติบุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้อง สําเนาเอกสารประกอบ

ข้างต้นทังหมดทีลงลายมือชือรบัรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบัการรับรอง

ลายมือชือโดยเจ้าหน้าที Notary Public และรบัรองโดยเจ้าหน้าทขีองสถานทูต

ไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทเีอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทําหรอืรบัรองความ

ถกูตอ้ง และมอีายไุม่เกนิ  เดอืนกอ่นวนัจองซอื  

 ผู้จองซือประเภทนิติบุคคลทีมอบอํานาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ 

(Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการจองซือแทน : สาํเนาหนังสอืมอบอาํนาจจากผู้

จองซอืมอบอาํนาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ดาํเนินการจองซือแทน พรอ้มแนบ

สาํเนาเอกสารของผูม้อบอาํนาจ ทงันี เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของ

ผูจ้องซือทรีะบุไวข้า้งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกต้องโดยผูม้ีอํานาจลงนามแทนผู้จองซอืหรอืผูดู้แลรกัษาผลประโยชน์ 

(แล้วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบัตร

ประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่

กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 

กรณีผูจ้องซอืเป็นผูท้เีปิดบญัชอีนื ๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ

จําหน่าย และได้ผ่านขนัตอนการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริง

เกียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) 

และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินระดับความเสียงในการลงทุนทีเหมาะสม 

(Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ดงักล่าวแลว้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 
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ปี ผูจ้องซอืดงักล่าวไม่จําเป็นตอ้งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ

จองซอื ทงันี หากไม่เป็นไปตามเงอืนไขทกีล่าวขา้งต้น ผูจ้องซือจะต้องผ่านขนัตอน

การ KYC/CDD และแนบ Suitability Test ทกีรอกรายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถ้วน และ

ชดัเจนพรอ้มลงลายมือชอืผูจ้องซือให้แก่ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์เพอืเป็นเอกสาร

ประกอบใบจองซอื  

(2)    การจองซือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ผูจ้องซอืสามารถจองซอืผ่านผูแ้นะนําการ

ลงทุนของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย ตามทีระบุไวใ้นข้อ 

. .  ทมีีระบบการรบัจองซอืผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป (เฉพาะบรษิทัหลกัทรพัย ์

ทสิโก ้จาํกดั) โดยผูจ้องซอืจะต้องเป็นผูท้มีบีญัชซีอืขายหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภท

อนืๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายนัน ซงึผ่านขนัตอนการ

รูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพอืทราบขอ้เท็จจรงิเกยีวกบัลูกคา้ (Know Your Customer 

& Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมิน

ระดับความเสียงในการลงทุนทีเหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จ ัดการการจัด

จาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายนนัแลว้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ  ปีก่อนการจอง

ซือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการ

จําหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปทีรดักุม

เพยีงพอ และผูจ้องซอืตอ้งยนืยนัว่าไดศ้กึษาขอ้มลูเกยีวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์

ในหนังสอืชชีวน หรอืเอกสารสรุปขอ้มูลสําคญัของหน่วยทรสัต์ (Fact Sheet) และ

ยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืชชีวนของดงักล่าว โดยผูจ้องซือไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ 

ประกอบการจองซอื โดยในการรบัจองซอืผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์จะตอ้งปฏบิตัติาม

แนวทางดงัต่อไปน ี

- ผูแ้นะนําการลงทุนของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายต้อง

แจ้งการจดัสรรจํานวนหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้องซอืผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปโดย

ระบุจาํนวนหน่วยทรสัต์ทจีดัสรร ราคาทเีสนอขาย จาํนวนเงนิทตีอ้งชาํระ การฝาก

หน่วยทรสัต ์วธิกีารและวนัทตีอ้งชําระราคา และแจง้ใหท้ราบว่าผูจ้องซอืสามารถ

ศึกษาข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในหนังสือชชีวนผ่านเว็บไซต ์

(Website) www.sec.or.th 

- ผูแ้นะนําการลงทุนของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายต้อง

ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจําตัว

ประชาชน วนัเดือนปี เกิด ธนาคารทีใช้ชําระโดยวิธีเงนิโอนอัตโนมัติ (หรือที

เร ีย ก ว่ า  “Automatic Transfer System” ห รือ  “ATS”) กั บ ผู้ จ ั ด จํ า ห น่ า ย

หน่วยทรสัต ์หรอืชอืผูแ้นะนําการลงทุน เป็นตน้ 
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- ผู้จองซือต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกียวกับการเสนอขาย

หน่วยทรสัตใ์นหนังสอืชชีวนและยนิยอมผกูพนัตามหนงัสอืชชีวนดงักล่าว 

- ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายเมอืรบั

คาํยนืยนัพรอ้มรายละเอยีดการจองซือผ่านทางโทรศัพท์บันทกึเทปต้องบนัทึก

คาํสงัการจองซอืผ่านระบบทีผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์จดัเตรยีมใหโ้ดยระบบจะ

แสดงขอ้มูลการจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ชอืผูแ้นะนําการลงทุน วนัและ

เวลาบนัทกึการจองซอืผา่นระบบ 

นอกจากนี ในกรณีทผีู้จองซอืประสงค์ทีจะฝากหลกัทรพัย์ในบญัชขีองผู้ออกหลกัทรพัย์

สมาชกิเลขที 600 สาํหรบัผูจ้องซือประเภทบุคคลธรรมดา ต้องกรอกขอ้มูลเพมิเติมในใบ

จองซือในส่วน “สําหรบัผู้ทีประสงค์นําหลกัทรพัย์ฝากเข้าบัญชีบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์

สมาชกิเลขท ี  (Issuer Account)” สาํหรบัผูจ้องซือประเภทนิตบุิคคล ต้องกรอกขอ้มูล

เพมิเติมในใบจองซอืในส่วน “สาํหรบัผูท้ปีระสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิัทผูอ้อก

หลกัทรพัยส์มาชกิเลขท ี  (Issuer Account)” และในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามสาํหรบั

ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” พร้อมลงนามรบัรอง

ความถูกตอ้งของขอ้มูล เพอืเป็นเอกสารประกอบการจองซอื โดยหากผูจ้องซอืดงักล่าวไม่

กรอกขอ้มูลตามทกีาํหนด ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออกใบทรสัต์ในนามของ

ผูจ้องซอืใหแ้กผู่จ้องซอืแทน 

 (ข) ผูจ้องซอืสามารถจองซอืไดท้สีาํนักงานและสาขาของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนั

การจําหน่าย หรอืจองซือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่าย ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  เท่านนั ภายในระยะเวลาการจองซอื  

- กรณีการจองซอืผ่านการกรอกรายละเอยีดในใบจองซอื (Hard Copy) จะสามารถจอง

ซอืตงัแต่เวลา .  น. – .  น. (หรอืในเวลาเปิดทําการของสํานักงานและสาขา

ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย) ของวนัท ี8 – 10 มกราคม 

2561 และตงัแต่เวลา .  น. หรอืเวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 16.  น. ของวนัท ี11 

มกราคม 2561 

- กรณีการจองซอืทางโทรศพัท์บนัทกึเทป จะสามารถจองซอืไดต้งัแต่เวลา .  น. – 

.  น. ของวนัที 8 – 10 มกราคม 2561 และ .  น. – 16.  น. ของวนัที 11 

มกราคม 2561 

ในกรณีทปีรากฏวา่มผีูจ้องซอืจองซอืหน่วยทรสัต์ครบตามจํานวนหน่วยทรสัต์ทเีสนอขาย

กอ่นครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย

ขอสงวนสทิธใินการปิดรบัการจองซอืก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื แต่ทงันี ไม่
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เป็นการตดัสทิธผิูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายในการรบัชาํระเงนิค่า

จองซอืหน่วยทรสัตจ์ากผูจ้องซอืไดจ้นถงึวนัครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื 

(ค) ผูจ้องซอืตอ้งชาํระเงนิคา่จองซอืหน่วยทรสัตต์ามจาํนวนทจีองซอื ณ วนัจองซอื ดงันี 

 (1) กรณีการจองซือผา่นการกรอกรายละเอียดในใบจองซือ (Hard Copy) 

(1.1) หากทําการจองซอืในวนัท ี8 – 9 มกราคม 2561 ตงัแต่เวลา .  น. หรอืเวลา

เปิดทําการของสาํนักงานและสาขาของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จําหน่าย ถึงเวลา 16.00 น. หรือเวลาปิดทําการของสํานักงานและสาขาของ

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย และตงัแต่เวลา 9.00 น. หรอื

เวลาเปิดทําการของสํานักงานและสาขาของผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกนัการจําหน่ายถงึก่อนเวลา 12.00 น. ของวนัท ี10 มกราคม 2561 ผูจ้อง

ซอืสามารถชําระเงนิคา่จองซอืโดยชําระเป็น ( ) เงนิสด การโอนเงนิ หรอืการโอน

เงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ( ) การโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ

(Automatic Transfer System) หรือ ATS (3) การหักเงินฝากในบัญชีซือขาย

หลกัทรพัย์ของผู้จองซอื ( ) เช็ค แคชเชยีร์เช็ค (หรือทีเรยีกว่า “เช็คธนาคาร”) 

หรอื ดร๊าฟท์ โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ดร๊าฟท ์นัน ๆ จะตอ้งลงวนัทไีม่เกนิวนัท ี10 

มกราคม  2561 และสามารถ เรียก เก็บ เงิน ได้จากสํานักงานหักบัญชีใน

กรุงเทพมหานครไดภ้ายใน  วนัทําการเท่านัน และชอืเจ้าของเช็คต้องเป็นชอื

เดยีวกบัผูจ้องซอืเท่านนั ทงันี การชําระเงนิคา่จองซอืเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ 

หรอืดร๊าฟท์ ให้ขดีคร่อมสงัจ่ายบัญชรีบัจองซือทีผู้จดัการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ในข้อ . .  กําหนด พร้อมทังเขียนชือ 

นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

(1.2) หากทําการจองซือหลงัเวลา .  น. ของวนัที 10 มกราคม 2561 ผู้จองซือ

จะต้องชําระค่าจองซอืดว้ย ( ) เงนิสด การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบ

บาทเนต (BAHTNET) ( ) การโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic 

Transfer System) หรอื ATS (3) การหกัเงนิฝากในบญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องผู้

จองซอื เท่านนั 

(2) กรณีการจองซือทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป 

ผูจ้องซอืสามารถชําระเงนิค่าจองซอืหน่วยทรสัต์ตามจํานวนทจีองซอืตงัแต่เวลา 

9:00 น. ของวนัท ี8 มกราคม 2561 จนถงึเวลา 16:00 น. ของวนัท ี11 มกราคม 
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2561 ดว้ยการ ( ) การโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer 

System) หรอื ATS (2) การหกัเงนิฝากในบญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซอื 

สาํหรบัวธิกีารชําระเงนิค่าจองซอืโดยการโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic 

Transfer System หรือ ATS) จะกระทําได้เฉพาะผู้จองซือทีได้เปิดบัญชีเพือซือขาย

หลกัทรพัย์กับผู้จัดจําหน่ายหน่วยทรสัต์ทีจะทําการจองซือ ทไีด้ดําเนินการแจ้งความ

ประสงคใ์หโ้อนเงนิเพอืชําระค่าภาระผูกพนัโดยอตัโนมตั ิและระบบการโอนเงนิอตัโนมตัิ

ดงักลา่วมผีลบงัคบัใชแ้ลว้ในวนัจองซอื 

ทงันี ผูจ้องซอืเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ่้าย คา่ธรรมเนียมธนาคาร หรอืคา่ธรรมเนียมอนืใดทเีกดิ

จากการทําธุรกรรมโอนเงนิทงัหมด (ถ้าม)ี ต่างหากจากจํานวนเงนิค่าจองซอืหน่วยทรสัต์ 

(จาํนวนเงนิทผีูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจอง

ซอืเตม็จาํนวน)  

ทังนี รายละเอยีดวิธีการจองซือและรบัชําระเงินทีผู้จ ัดจําหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละราย

กําหนด อาจมีความแตกต่างกัน ผู้จองซือจึงต้องปฎิบัติตามเงือนไขทีผู้จ ัดจําหน่าย

หน่วยทรสัตแ์ต่ละรายจะกาํหนด  

(ง) ผู้จองซือทีชําระเงินค่าจองซือด้วยเงนิสด การโอนเงนิ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต 

(BAHTNET) เช็ค แคชเชยีร์เช็ค หรอืดร๊าฟท์ ให้โอนเงนิค่าจองซือ หรอืขดีคร่อมและสงั

จา่ยเชค็ เขา้บญัชจีองซอืหน่วยทรสัต์ทผีูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 

ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  กําหนด ซงึผูจ้องซอืสามารถสอบถามชอืและเลขทบีญัชไีดจ้าก

ผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย โดยผู้จดัการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกนัการจําหน่ายจะเป็นผูท้ําการโอนเงนิของยอดจองซือรวมในส่วนของตนให้กบั

บญัชขีองกองทรสัตท์เีปิดโดยทรสัตตี่อไป 

(จ) ในกรณีทีผู้จองซือมีบ ัญชีซือขายหลกัทรพัย์อยู่และต้องการนําหน่วยทรสัต์ท ีได้รบัการ

จดัสรรฝากเขา้บญัชซีือขายหลกัทรพัยด์งักล่าว ชอืผูจ้องซอืจะต้องเป็นชอืเดยีวกนักบัชอื

ของเจา้ของบญัชซีอืขายหลกัทรพัยเ์ท่านนั โดยหากในกรณีทผีูจ้องซอืมไิดร้ะบุรายละเอยีด

เกยีวกบับญัชหีลกัทรพัย ์หรอืรายละเอยีดทรีะบุไวไ้ม่ถูกต้อง หรอืชอืเจ้าของบญัชซีอืขาย

หลกัทรพัยท์ผีูจ้องซอืประสงคท์จีะฝากหน่วยทรสัต์ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยด์งักลา่ว

ไม่ตรงกบัชอืผู้จองซือในใบจองซือ ผู้จดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจะดําเนินการออก

ใบทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้องซอืรายดงักล่าวตามขอ้ .  (ก) หรอื ดาํเนินการนําหน่วยทรสัต์ทผีูจ้อง

ซอืได้รบัการจดัสรรเขา้บญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท ี600 ตามขอ้ 2.7 
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(ค) แทน ทงันี จะเป็นไปตามดุลพนิิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดั

จาํหน่าย 

(ฉ) ผูจ้องซอืตอ้งนําใบจองซอืและเอกสารประกอบการจองซอืในขอ้ (ก) พรอ้มเงนิคา่จองซอืใน

ข้อ (ค) หรือหลักฐานทีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซือหน่วยทรัสต์ และแบบสอบถาม 

Suitability Test (แบบประเมินระดับความเสียงในการลงทุนทีเหมาะสม) ตามทีผู้จ ัด

จําหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละรายกําหนด มายนืความจํานงขอจองซือและชําระเงินได้ที

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  ตงัแต่เวลา 

.  น. – .  น. ของวนัที 8 – 11 มกราคม 2561 โดยในการจองซือ หากผู้จองซือ

ประสงคจ์ะรบัหลกัฐานการจองซือ เจ้าหน้าทีทรีบัจองซอืจะลงลายมอืชอืรบัจองเพอืเป็น

หลกัฐานในการรบัจองซอืหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซอื 

(ช) ผูจ้องซอืทยีนืความจํานงในการจองซอืและชําระค่าจองซอืหน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลิก

การจองซือและขอเงนิคนืไม่ได ้เวน้แต่เป็นกรณีทมีีการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์

ตามขอ้ . .  

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายมสีทิธยิกเลกิการจองซอืของผูจ้องซอืที

ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) - (ฉ) ขา้งตน้ได ้ 

2.3.3 สาํหรบันักลงทุนสถาบนั 

(ก) ผูจ้องซอืจะตอ้งจองซอืหน่วยทรสัต์ขนัตาํจํานวน ,  หน่วย และตอ้งเพมิเป็นทวคีณูของ 

 หน่วย โดยผู้จองซอืจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซอืในใบจองซอืหน่วยทรสัต์ให้

ถูกตอ้ง ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชอื และจะต้องลงนามโดยผูม้อีํานาจลงนาม

ของนิติบุคคลนัน พร้อมประทับตราสําคญัของบรษิัท (ถ้ามี) และต้องนําส่งใบจองซือ

หน่วยทรสัต์ทีให้แก่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายเพอืเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซอื ทงันี ผูจ้องซอืจะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซอืดงัต่อไปนี 

 ผู้จองซือประเภทนิติบคุคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย : สาํเนาหนังสอืแสดง

ความเป็นนิตบิุคคลหรอืสาํเนาหนงัสอืรบัรองทอีอกโดยกระทรวงพาณิชยท์อีอกไม่

เกิน 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลง

นามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบ

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืหนังสอืเดนิทาง (แล้วแต่

กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรบัรองสําเนาถูกต้อง 

โดยลายมอืชอืนันจะต้องตรงกบัลายมอืชอืทลีงนามในเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการ

จองซอืทุกฉบบั 
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ทงันี หากผูจ้องซอืเป็นส่วนราชการ องคก์รของรฐับาล รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงาน

อนืของรฐั ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและผูร้บัประกนัการจําหน่ายอาจรอ้งขอให้ผู้

จองซอืต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการจองซอืเพมิเตมิจากเอกสารทรีะบุไว้

ขา้งตน้ เพอืประกอบการจองซอื 

 ผู้จองซือประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ : สาํเนาหนังสอืแสดง

ความเป็นนิติบุคคล สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริษัท (Certificate of 

Incorporation) หนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้บงัคบัและสาํเนาหนังสอืรบัรองทีออกไม่

เกิน  เดอืนก่อนวนัจองซือ พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอีํานาจลง

นามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชน หร ือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ ทยีงัไม่หมดอายุของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคล (ใน

กรณีทีสําเนาบัตรข้าราชการหรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุ

หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน ใหแ้นบสําเนาทะเบียนบ้านทีมีเลขประจําตวั

ประชาชน  หลกั พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) ในกรณทีกีรรมการผู้

มอีาํนาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลเป็นบุคคลทไีม่ใช่สญัชาตไิทย ใหใ้ชส้าํเนาใบต่าง

ดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีาํนาจลง

นามของนิติบุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้อง สําเนาเอกสารประกอบ

ข้างต้นทังหมดทีลงลายมือชือรบัรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบัการรับรอง

ลายมือชือโดยเจ้าหน้าที Notary Public และรบัรองโดยเจ้าหน้าทขีองสถานทูต

ไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทเีอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทําหรอืรบัรองความ

ถกูตอ้ง และมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืนกอ่นวนัจองซอื  

 ผู้จองซือประเภทนิติบุคคลทีมอบอํานาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ 

(Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการจองซือแทน : สาํเนาหนังสอืมอบอาํนาจจากผู้

จองซอืมอบอาํนาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ดาํเนินการจองซอืแทน พรอ้มแนบ

สาํเนาเอกสารของผูม้อบอาํนาจ ทงันี เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของ

ผูจ้องซือทรีะบุไวข้า้งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรอง

สํ า เน าถู กต้ อ งโดยผู้ มี อํ าน าจลงน าม แท น ผู้ จ อ งซื อห รือผู้ ดู แ ล รักษ า

ผลประโยชน์(แลว้แต่กรณ)ี และประทบัตราสาํคญันิตบิุคคล (ถา้ม)ี และแนบสาํเนา

บัตรประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรอืสําเนาหนังสือเดนิทางทียงัไม่หมดอาย ุ

(แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) พรอ้ม

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
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นอกจากนี ในกรณีทผีูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายแต่ละรายรอ้งขอ   

ผู้จองซอืต้องแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินระดบัความเสียงในการ

ลงทุนทเีหมาะสม) ซงึลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผูจ้องซอื และในกรณีทผีูจ้องซอื

ประสงคท์จีะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผู้ออกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขท ี  สาํหรบัผูจ้อง

ซือประเภทบุคคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพิมเติมในใบจองซือในส่วน “สําหรบัผู้ที

ประสงค์นําหลกัทรพัย์ฝากเข้าบัญชีบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชิกเลขท ี  (Issuer 

Account)” สาํหรบัผูจ้องซอืประเภทนิตบุิคคล ตอ้งกรอกขอ้มลูเพมิเตมิในใบจองซอืในส่วน 

“สาํหรบัผูท้ปีระสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขท ี  

(Issuer Account)” และในแบบฟอร์ม “แบบสอบถามสําหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA 

(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” พรอ้มลงนามรบัรองความถูกต้องของขอ้มูล เพอื

เป็นเอกสารประกอบการจองซือ โดยหากผู้จองซือดงักล่าวไม่กรอกขอ้มูลตามทีกําหนด 

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซอืใหแ้กผู่จ้องซอืแทน 

(ข) ผู้จองซือสามารถจองซือไดท้ีสํานักงานของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ

จําหน่าย ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  เท่านัน ภายในระยะเวลาการจองซือ คอื ตงัแต่เวลา 

.  น. – .  น. ของวนัท ี8 – 11 มกราคม 2561   

ในกรณีทปีรากฏวา่มผีูจ้องซอืจองซอืหน่วยทรสัต์ครบตามจํานวนหน่วยทรสัต์ทเีสนอขาย

กอ่นครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย

ขอสงวนสทิธใินการปิดรบัการจองซอืก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื แต่ทงันี ไม่

เป็นการตดัสทิธผิูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายในการรบัชาํระเงนิค่า

จองซอืหน่วยทรสัตจ์ากผูจ้องซอืไดจ้นถงึวนัครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื 

(ค) ผูจ้องซอืตอ้งชาํระเงนิคา่จองซอืหน่วยทรสัตต์ามจาํนวนทจีองซอื ณ วนัจองซอื ดงันี 

(1) หากทําการจองซอืในวนัท ี8 –  มกราคม 2561 เวลา .  น. – .  น. หรอื

ก่อนเวลา .  น. ของวนัที  มกราคม 2561 ผูจ้องซอืสามารถชําระเงนิค่า

จองซอืโดยชาํระเป็น ( ) เงนิสด การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต 

(BAHTNET) ( ) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทเีรยีกว่า “เช็คธนาคาร”) หรอื ดร๊าฟท ์

โดยเช็ค แคชเชยีร์เช็ค ดร๊าฟท์ นัน ๆ จะต้องลงวนัทีไม่เกนิวนัที  มกราคม 

2561 และสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสาํนักงานหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครได้

ภายใน  วนัทําการเท่านัน ทงันี การชําระเงนิค่าจองซือเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีร์

เช็ค หรอื ดร๊าฟท์ ให้ขดีคร่อมสงัจ่ายบญัชรีบัจองซอืทผีู้จดัการการจดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจําหน่าย ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  กําหนด พรอ้มทงัเขยีนชอื 

นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั 
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(2) หากทําการจองซือหลงัเวลา :  น. ของวนัที  มกราคม 2561 ผู้จองซือ

จะต้องชําระค่าจองซอืดว้ยการเงนิสด โอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาท

เนต (BAHTNET) เท่านัน  

ทงันี ผูจ้องซอืเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ่้าย คา่ธรรมเนียมธนาคาร หรอืคา่ธรรมเนียมอนืใดทเีกดิ

จากการทําธุรกรรมโอนเงนิทงัหมด (ถ้าม)ี ต่างหากจากจํานวนเงนิค่าจองซอืหน่วยทรสัต์ 

(จาํนวนเงนิทผีูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจอง

ซอืเตม็จาํนวน)  

ทังนี รายละเอยีดวิธีการจองซือและรบัชําระเงินทีผู้จ ัดจําหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละราย

กําหนด อาจมีความแตกต่างกัน ผู้จองซือจึงต้องปฎิบัติตามเงือนไขทีผู้จ ัดจําหน่าย

หน่วยทรสัตแ์ต่ละรายจะกาํหนด 

(ง) ผู้จองซือทีชําระเงินค่าจองซือด้วยเงนิสด การโอนเงนิ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต 

(BAHTNET) เชค็แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ ใหโ้อนเงนิค่าจองซอื หรอืขดีครอ่มและสงัจ่าย

เช็ค เขา้บญัชีจองซือหน่วยทรสัต์ทีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่าย

ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  กําหนด ซงึผูจ้องซอืสามารถสอบถามชอืและเลขทบีญัชจีองซอืได้

จากผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย โดยผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจําหน่ายจะเป็นผู้ทําการโอนเงนิของยอดจองซอืรวมในส่วนของตนให้กบั 

บญัชขีองกองทรสัตท์เีปิดโดยทรสัตตี่อไป 

(จ) ผูจ้องซอืตอ้งนําใบจองซอืและเอกสารประกอบการจองซอืในขอ้ (ก) พรอ้มเงนิคา่จองซอืใน

ข้อ (ค) หรือหลักฐานทีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซือหน่วยทรัสต์และแบบสอบถาม 

Suitability Test (แบบประเมินระดับความเสียงในการลงทุนทีเหมาะสม) ตามทีผู้จ ัด

จําหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละรายกําหนด มายนืความจํานงขอจองซือและชําระเงินได้ที

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  ตงัแต่เวลา 

.  น. - .  น. ของวนัที 8 – 11 มกราคม 2561  โดยในการจองซือ หากผู้จองซือ

ประสงค์จะรบัหลกัฐานการจองซือ เจ้าหน้าททีรีบัจองซอืจะลงลายมอืชอื รบัจองเพอืเป็น

หลกัฐานในการรบัจองซอืหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซอื 

(ฉ) ผูจ้องซอืทยีนืความจํานงในการจองซอืและชําระค่าจองซอืหน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลิก

การจองซือและขอเงนิคนืไม่ได ้เวน้แต่เป็นกรณีทมีีการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์

ตามขอ้ . .  

ทงันี ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายมสีทิธยิกเลกิการจองซอืของผูจ้อง

ซอืทดีาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) - (จ) ขา้งตน้ ได ้ 
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2.3.4 สาํหรบับคุคลตามดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 

(ก) ผูจ้องซอืจะตอ้งจองซอืหน่วยทรสัต์ขนัตาํจาํนวน ,  หน่วย และตอ้งเพมิเป็นทวคีณูของ 

100 หน่วย โดยผูจ้องซอืสามารถทาํการจองซอืได ้  วธิคีอื 

( )   การจองซือโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ (Hard Copy) โดยผู้จองซือ

จะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซอืในใบจองซอืหน่วยทรสัต์ใหถู้กต้อง ครบถว้นและ

ชดัเจน พร้อมลงลายมือชอื และหากผู้จองซือเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มี

อาํนาจลงนามของนิตบิุคคลนัน พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคลนัน (ถา้ม)ี และ

ต้องนําส่งใบจองซือหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์เพือเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซอื ทงันี ผูจ้องซอืจะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซอืดงัต่อไปนี 

 ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

ทยีงัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยลายมอืชอืนันจะตอ้งตรง

กบัลายมอืชอืทลีงนามในเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการจองซอืทุกฉบบั หรอืในกรณีที

ไม่มบีตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทมีีเลขประจําตวั

ประชาชน 13 หลกั หรอืสาํเนาเอกสารทางราชการอนืทมีเีลขประจําตวัประชาชน 

13 หลกั และเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงการเปลยีนชอืหรอืนามสกุล (ถ้าม)ี พรอ้ม

ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซอืเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบคาํยนิยอมของ

ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู้ปกครองทีผู้ปกครองลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง และสําเนา

ทะเบยีนบา้นทผีูเ้ยาวอ์าศยัอยูพ่รอ้มใหผู้ป้กครองลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง)  

 ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว: สาํเนาใบต่างดา้วหรอืสาํเนา

หนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยลายมอืชอื

นนัจะตอ้งตรงกบัลายมอืชอืทลีงนามในเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการจองซอืทุกฉบบั  

 ผู้จองซือประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือทีจดทะเบียนในประเทศ

ไทย: สาํเนาหนังสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล หรอืสาํเนาหนงัสอืรบัรองทอีอกโดย

กระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ พรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบุิคคลนัน และประทบัตราสาํคญัของ

นิตบุิคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอื

หนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิคุคลดงักล่าว พรอ้ม

รบัรองสําเนาถูกต้อง โดยลายมือชือนันจะต้องตรงกับลายมือชือทีลงนามใน

เอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการจองซอืทกุฉบบั 
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ทงันี หากผูจ้องซอืเป็นส่วนราชการ องคก์รของรฐับาล รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงาน

อนืของรฐั ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและผูร้บัประกนัการจําหน่ายอาจรอ้งขอให้ผู้

จองซอืต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการจองซอืเพมิเตมิจากเอกสารทรีะบุไว้

ขา้งตน้ เพอืประกอบการจองซอื 

 ผู้จองซือประเภทนิติบคุคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สาํเนาหนังสอืแสดง

ความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) หรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริษัท 

(Certificate of Incorporation) หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัและหนังสอืรบัรองที

ออกไม่เกิน  เดือนก่อนวนัจองซือ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี

อาํนาจลงนามของนิตบิุคคลนนั และประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี พรอ้ม

แนบสําเนาบตัรประชาชน หรอืสําเนาบตัรขา้ราชการ หรอืสําเนาบตัรพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ ทยีงัไม่หมดอายุของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคล (ใน

กรณีทีสําเนาบัตรข้าราชการหรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุ

หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน ใหแ้นบสําเนาทะเบียนบ้านทีมีเลขประจําตวั

ประชาชน  หลกั พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) ในกรณทีกีรรมการผู้

มอีาํนาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลเป็นบุคคลทไีม่ใช่สญัชาตไิทย ใหใ้ชส้าํเนาใบต่าง

ดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีาํนาจลง

นามของนิติบุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้อง สําเนาเอกสารประกอบ

ข้างต้นทังหมดทีลงลายมือชือรบัรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบัการรับรอง

ลายมือชือโดยเจ้าหน้าที Notary Public และรบัรองโดยเจ้าหน้าทขีองสถานทูต

ไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทเีอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทําหรอืรบัรองความ

ถกูตอ้ง และมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืนกอ่นวนัจองซอื  

กรณีผูจ้องซอืเป็นผูท้เีปิดบญัชอีนื ๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์และไดผ้า่นขนัตอน

การรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบ

ประเมนิระดบัความเสยีงในการลงทุนทเีหมาะสม (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจําหน่าย

หน่วยทรสัต์ดงักล่าวแลว้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ  ปี ผูจ้องซอืดงักล่าวไม่จําเป็นตอ้ง

แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซอื ทงันี หากไม่เป็นไปตาม

เงือนไขทีกล่าวข้างต้น ผู้จองซือจะต้องผ่านขันตอนการ KYC/CDD และแนบ 

Suitability Test ทกีรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชอื

ผูจ้องซอืเพอืเป็นเอกสารประกอบใบจองซอื  
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( )   การจองซือผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป ผูจ้องซอืสามารถจองซอืผ่านผูแ้นะนําการ

ลงทุนของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย ตามทีระบุไวใ้นข้อ 

. .  ทมีีระบบการรบัจองซอืผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป (เฉพาะบรษิทัหลกัทรพัย ์

ทสิโก ้จาํกดั) โดยผูจ้องซอืจะต้องเป็นผูท้มีบีญัชซีอืขายหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภท

อนืๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายนัน ซงึผ่านขนัตอนการ

รูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพอืทราบขอ้เท็จจรงิเกยีวกบัลูกคา้ (Know Your Customer 

& Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมิน

ระดับความเสียงในการลงทุนทีเหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จ ัดการการจัด

จาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายนนัแลว้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ  ปีก่อนการจอง

ซือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จ ัดการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการ

จําหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปทีรดักุม

เพยีงพอ และผูจ้องซอืตอ้งยนืยนัว่าไดศ้กึษาขอ้มลูเกยีวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์

ในหนังสอืชชีวน หรอืเอกสารสรุปขอ้มูลสําคญัของหน่วยทรสัต์ (Fact Sheet) และ

ยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืชชีวนของดงักล่าว โดยผูจ้องซือไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ 

ประกอบการจองซอื โดยในการรบัจองซอืผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์จะตอ้งปฏบิตัติาม

แนวทางดงัต่อไปน ี

- ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายต้องแจง้

การจดัสรรจํานวนหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้จองซอืผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทปโดยระบุ

จํานวนหน่วยทรสัต์ทีจัดสรร ราคาทีเสนอขาย จํานวนเงินทีต้องชําระ การฝาก

หน่วยทรสัต์ วธิกีารและวันทีต้องชําระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซือสามารถ

ศึกษาข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในหนังสือชีชวนผ่านเว็บไซต์ 

(Website) www.sec.or.th 

- ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายต้อง

ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจําตัว

ประชาชน วนัเดอืนปี เกดิ ธนาคารทใีชช้ําระโดยวธิเีงนิโอนอตัโนมตั ิ(หรอืทเีรยีกว่า 

“Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) กบัผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ หรอืชอืผู้

แนะนําการลงทุน เป็นตน้ 

- ผูจ้องซอืตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดร้บัทราบขอ้มูลเกยีวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์น

หนังสอืชชีวนและยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืชชีวนดงักลา่ว 

- ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายเมือรับ

คาํยนืยนัพร้อมรายละเอยีดการจองซอืผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทปต้องบนัทกึคาํสงั
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การจองซอืผ่านระบบทผีูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตจ์ดัเตรยีมใหโ้ดยระบบจะแสดงขอ้มูล

การจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ชือผูแ้นะนําการลงทุน วนัและเวลาบนัทกึการ

จองซอืผา่นระบบ 

นอกจากนี ในกรณีทผีู้จองซอืประสงค์ทีจะฝากหลกัทรพัย์ในบญัชขีองผู้ออกหลกัทรพัย์

สมาชกิเลขท ี  สาํหรบัผู้จองซอืประเภทบุคคลธรรมดา ต้องกรอกขอ้มูลเพมิเตมิในใบ

จองซือในส่วน “สําหรบัผู้ทีประสงค์นําหลกัทรพัย์ฝากเข้าบัญชีบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์

สมาชกิเลขท ี  (Issuer Account)” สาํหรบัผูจ้องซือประเภทนิตบุิคคล ต้องกรอกขอ้มูล

เพมิเติมในใบจองซอืในส่วน “สาํหรบัผูท้ปีระสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิัทผูอ้อก

หลกัทรพัยส์มาชกิเลขท ี  (Issuer Account)” และในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามสาํหรบั

ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” พร้อมลงนามรบัรอง

ความถูกตอ้งของขอ้มูล เพอืเป็นเอกสารประกอบการจองซอื โดยหากผูจ้องซอืดงักล่าวไม่

กรอกขอ้มูลตามทกีาํหนด ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออกใบทรสัต์ในนามของ

ผูจ้องซอืใหแ้กผู่จ้องซอืแทน 

(ข) ผูจ้องซอืสามารถจองซอืไดท้สีาํนักงานและสาขาของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนั

การจําหน่าย หรอืจองซอืผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่าย ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  เท่านนั ภายในระยะเวลาการจองซอื 

-   กรณีการจองซอืผ่านการกรอกรายละเอยีดในใบจองซอื (Hard Copy) จะสามารถจอง

ซือได้ตังแต่เวลา .  น. – .  น. (หรือในเวลาเปิดทําการ) ของวันที 8 – 10 

มกราคม 2561 และตงัแต่เวลา .  น. หรอืเวลาเปิดทําการ ถึงเวลา .  น. ของ

วนัท ี11 มกราคม 2561 

-   กรณีการจองซือทางโทรศพัท์บนัทึกเทป จะสามารถจองซอืไดต้งัแต่เวลา .  น. – 

.  น. ของวนัที 8 – 10 มกราคม 2561 และ .  น. – 16.  น. ของวนัที 11 

มกราคม 2561 

ในกรณีทปีรากฏวา่มผีูจ้องซอืจองซอืหน่วยทรสัต์ครบตามจํานวนหน่วยทรสัต์ทเีสนอขาย

กอ่นครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย

ขอสงวนสทิธใินการปิดรบัการจองซอืก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื แต่ทงันี ไม่

เป็นการตดัสทิธผิูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายในการรบัชาํระเงนิค่า

จองซอืหน่วยทรสัตจ์ากผูจ้องซอืไดจ้นถงึวนัครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื 
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(ค) ผูจ้องซอืตอ้งชาํระเงนิคา่จองซอืหน่วยทรสัตต์ามจาํนวนทจีองซอื ณ วนัจองซอื ดงันี 

 (1) กรณีการจองซือผา่นการกรอกรายละเอียดในใบจองซือ (Hard Copy) 

(1.1)  หากทําการจองซอืในวนัท ี8 – 9 มกราคม 2561 ตงัแต่เวลา .  น. หรอืเวลา

เปิดทําการของสาํนักงานและสาขาของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่าย ถงึเวลา .  น. หรอืเวลาปิดทําการของสํานักงานและสาขาของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และตงัแต่เวลา .  น. หรอื

เวลาเปิดทําการของสํานักงานและสาขาของผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกนัการจําหน่ายถงึกอ่นเวลา .  น. ของวนัท ี10 มกราคม 2561 ผูจ้อง

ซอืจะตอ้งชาํระเงนิคา่จองซอื โดยชําระเป็น ( ) เงนิสด หรอืเงนิโอน ( ) การโอน

เงินผ่านระบบการโอนอตัโนมัติ (Automatic Transfer System) หรอื ATS (3) 

การหกัเงนิฝากในบญัชซีือขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซอื ( ) เช็ค หรอืแคชเชยีร์

เช็ค (หรอืทีเรียกว่า "เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ทีลงวันทีไม่ เกินวนัที 10 

มกราคม  2561 และสามารถเร ียกเก็บ เง ินได้จากสํานักหักบัญชีใน เขต

กรุงเทพมหานครไดภ้ายใน  วนัทําการเท่านัน และชอืเจ้าของเชค็ต้องเป็นชอื

เดยีวกบัผูจ้องซอืเท่านนั ทงันี การชาํระเงนิค่าจองซอืเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ช็ค 

หรอื ดร๊าฟท์ ให้ขดีคร่อมสงัจ่ายบญัชรีับจองซือทผีู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่ายแต่ละรายตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  กาํหนด พรอ้มทงัเขยีน

ชอื นามสกลุและหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

(1.2)  หากทําการจองซือหลงัเวลา .  น. ของวนัที 10 มกราคม 2561 ผู้จองซือ

จะต้องชาํระเงนิค่าจองซอืตามจํานวนทจีองซอื โดยชาํระเป็น ( ) เงนิสดหรอืเงนิ

โอน ( ) การโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System) 

หรอื ATS (3) การหกัเงนิฝากในบญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซอื เทา่นนั 

 (2) กรณีการจองซือทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป 

ผูจ้องซอืสามารถชําระเงนิค่าจองซอืหน่วยทรสัต์ตามจํานวนทจีองซอืตงัแต่เวลา 

9:00 น. ของวนัท ี8 มกราคม 2561 จนถงึเวลา 16:00 น. ของวนัท ี11 มกราคม 

2561 ดว้ยการ ( ) การโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer 

System) หรอื ATS (2) การหกัเงนิฝากในบญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซอื 

สาํหรบัวธิกีารชําระเงนิค่าจองซอืโดยการโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic 

Transfer System หรือ ATS) จะกระทําได้เฉพาะผู้จองซือทีได้เปิดบัญชีเพือซือขาย

หลกัทรพัย์กับผู้จัดจําหน่ายหน่วยทรสัต์ทีจะทําการจองซือ ทไีด้ดําเนินการแจ้งความ
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ประสงคใ์หโ้อนเงนิเพอืชําระค่าภาระผูกพนัโดยอตัโนมตั ิและระบบการโอนเงนิอตัโนมตัิ

ดงักลา่วมผีลบงัคบัใชแ้ลว้ในวนัจองซอื 

ผูจ้องซอืเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ่้าย คา่ธรรมเนียมธนาคาร และหรอืค่าธรรมเนียมอนืใดทเีกดิ

จากการทําธุรกรรมโอนเงนิทงัหมด (ถ้าม)ี ต่างหากจากจํานวนเงนิค่าจองซอืหน่วยทรสัต์ 

(จํานวนเงนิทีผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย ไดร้บัต้องเท่ากบัยอด

จองซอืเตม็จาํนวน)  

ทังนี รายละเอยีดวิธีการจองซือและรบัชําระเงินทีผู้จ ัดจําหน่ายหน่วยทรสัต์แต่ละราย

กําหนด อาจมีความแตกต่างกัน ผู้จองซือจึงต้องปฎิบัติตามเงือนไขทีผู้จ ัดจําหน่าย

หน่วยทรสัต์แต่ละรายจะกาํหนด  

(ง) ผูจ้องซือทชีําระเงนิค่าจองซอืดว้ยเงนิสด การโอนเงนิ เช็คแคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ ให้

โอนเงนิคา่จองซอื หรอืขดีคร่อมและสงัจ่ายเชค็ เขา้บญัชจีองซอืหน่วยทรสัต์ทผีูจ้ดัการการ

จดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายตามทีระบุไวใ้นข้อ . .  กําหนด ซึงผู้จองซือ

สามารถสอบถามชอืและเลขทบีญัชจีองซอืไดจ้ากผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจําหน่าย โดยผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะเป็นผูท้ําการโอน

เงนิของยอดจองซอืรวมในส่วนของตนใหก้บับญัชขีองกองทรสัต์ทเีปิดโดยทรสัตตี่อไป 

(จ) ในกรณีทีผู้จองซือมีบ ัญชีซอืขายหลกัทรพัย์อยู่และต้องการนําหน่วยทรสัต์ทีได้รบัการ

จดัสรรฝากเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยด์งักล่าว ชอืผูจ้องซอืจะต้องเป็นชอืเดยีวกนักบัชอื

ของเจา้ของบญัชซีอืขายหลกัทรพัยเ์ท่านัน โดยหากในกรณีทผีูจ้องซอืมไิดร้ะบุรายละเอยีด

เกยีวกบับญัชหีลกัทรพัย ์หรอืรายละเอยีดทรีะบุไวไ้ม่ถูกต้อง หรอืชอืเจ้าของบญัชซีอืขาย

หลักทรพัย์ท ีผู้จองซือประสงค์ทีจะฝากหน่วยทรสัต์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรพัย์

ดงักลา่วไม่ตรงกบัชอืผูจ้องซอืในใบจองซอื ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิจีะดาํเนินการ

ออกใบทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซอืรายดงักล่าวตามขอ้ .  (ก) หรอื ดาํเนินการนําหน่วยทรสัตท์ผีู้

จองซอืได้รบัการจดัสรรเขา้บญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที 600 ตามขอ้ 

2.7 (ค) แทน ทงันี จะเป็นไปตามดุลพนิิของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดั

จาํหน่าย 

(ฉ) ในกรณีการจองซอืโดยวธิกีรอกรายละเอยีดในใบจองซอื (Hard Copy) ผูจ้องซอืตอ้งนําใบ

จองซือและเอกสารประกอบการจองซือในข้อ (ก) พร้อมเงนิค่าจองซือในข้อ (ค) หรือ

หลกัฐานทแีสดงว่ามีการชําระค่าจองซอืหน่วยทรสัต์ และแบบสอบถาม Suitability Test 

(แบบประเมนิระดบัความเสยีงในการลงทุนทเีหมาะสม) ตามทผีูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต์แต่

ละรายกําหนด มายนืความจํานงขอจองซอืและชําระเงนิไดท้ผีูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและ
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รบัประกนัการจําหน่าย ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  ตงัแต่เวลา .  น. - .  น. ของวนัท ี

8 – 11 มกราคม 2561 โดยในการจองซอื หากผูจ้องซอืประสงคจ์ะรบัหลกัฐานการจองซือ 

เจา้หน้าททีรีบัจองซอืจะลงลายมอืชอื รบัจองเพอืเป็นหลกัฐานในการรบัจองซอืหน่วยทรสัต์

ใหแ้กผู่จ้องซอื 

(ช) ผูท้ยีนืความจํานงในการจองซอืและไดช้ําระค่าจองซอืไวแ้ลว้ จะยกเลกิการจองซอืและขอ

เงนิคนืไม่ได ้เวน้แต่เป็นกรณทีมีกีารยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตต์ามขอ้ . .  

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายหน่วยทรสัต์มีสทิธยิกเลกิการจองซือ

ของผูจ้องซอืทดีาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) - (ฉ) ขา้งตน้ได ้ 

2.4 ขนัตอนการคืนเงินค่าจองซือหน่วยทรสัต ์

2.4.1 ในกรณีผู้จองซือไมไ่ด้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัต ์

ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ตามทีระบุในข้อ . .  ซึงเป็นผู้รบัจองซือจากผู้จองซือทีไม่ได้รบัการ

จดัสรรรายนัน ๆ จะดาํเนินการคนืเงนิคา่จองซอืหน่วยทรสัต์แก่ผูท้จีองซอื ตามวธิกีารทผีูจ้องซอืระบุ

ไวใ้นใบจองซอื โดยกรณีการหกับญัชเีงนิฝากธนาคารของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จําหน่ายหน่วยทรสัต์ทีรบัจองซือเข้าบัญชีของผู้จองซือผ่านระบบการโอนอตัโนมัติ (Automatic 

Transfer System) หรือ ATS หรือการโอนเงินเข้าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของผู้จองซือ จะ

ดาํเนินการภายในห้า ( ) วนัทําการนับจากวนัสนิสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หรอืโดย

กรณีการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซอื (โดยผูจ้องซอืจะต้องแนบสาํเนาสมุดบญัชธีนาคาร 

พรอ้มลงลายมอืชอื) จะดาํเนินการภายในเจด็ ( ) วนัทําการนับจากวนัสนิสดุระยะเวลาการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ หรอืโดยกรณีการชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูจ้องซอื จะดาํเนินการภายในสบิ 

(10) วนัทําการนับแต่วนัสนิสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงันี โดยไม่มดีอกเบยี และ/

หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซือรายนัน ๆ ทังนี  ในกรณีทีไม่สามารถคืนเง ินค่าจองซือ

หน่วยทรัสต์ในส่วนทีไม่ได้ร ับจัดสรรให้แก่ผู้จองซือภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จ ัดจําหน่าย

หน่วยทรสัต์รายทมีหีน้าทรีบัผดิชอบในการสง่คนืเงนิดงักลา่ว จะตอ้งชาํระดอกเบียใหแ้ก่ผูจ้องซอืใน

อตัรารอ้ยละ .50 ต่อปี โดยคาํนวณจากจาํนวนเงนิคา่จองซอืหน่วยทรสัตท์ไีม่ไดร้บัการจดัสรรทตีอ้ง

ส่งคืนนับจากวนัทีพ้นกําหนดเวลาสบิ (10) วนัทําการดงักล่าว จนถึงวนัทไีดม้ีการชําระคนืตาม

วธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ อยา่งไรกด็ ีไม่วา่กรณีใด ๆ หากไดม้กีารโอนเงนิค่าจองซอืเขา้บญัชธีนาคาร

ของผูจ้องซอื หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซอืหน่วยทรสัต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทอียูท่รีะบุไวใ้น

ใบจองซอืโดยถูกต้องแล้ว ใหถ้ือว่าผูจ้องซือไดร้บัเงนิจองซอืคนืแล้วโดยชอบ และผู้จองซอืจะไม่มี

สทิธเิรยีกรอ้งดอกเบยีและ/หรอืคา่เสยีหายใด ๆ อกีต่อไป 
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ทงันี หากเกดิความผดิพลาดในการโอนคนืเงนิคา่จองซอืเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซอื หรอืการสญู

หายในการจดัสง่เชค็ ซงึไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ เช่น ขอ้มูลชอื ทอียู ่ของผูจ้อง

ซอืไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น ไมถู่กตอ้งหรอืไม่เป็นปัจจบุนั ตามทรีะบุไวใ้นใบจองซอื ทไีดใ้หไ้วก้บัผู้

จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ ซึงเป็นผู้รบัจองซอื ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์จะไม่รบัผิดชอบต่อความ

ผดิพลาดดงักลา่ว 

2.4.2 กรณีผู้จองซือได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัตน้์อยกว่าจาํนวนหน่วยทรสัต์ทีจองซือ 

ผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัตต์ามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  ซงึเป็นผูร้บัจองซอืจากผูจ้องซอืทไีดร้บัการจดัสรร

หน่วยทรสัต์ไม่ครบตามจาํนวนหน่วยทรสัตท์จีองซอืรายนนั ๆ จะดาํเนินการคนืเงนิคา่จองซอืในสว่น

ทไีม่ไดร้บัการจดัสรรคนืแก่ผูจ้องซอื ตามวธิกีารทผีูจ้องซอืระบุไวใ้นใบจองซอื โดยกรณีการหกับญัชี

เงนิฝากธนาคารของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายหน่วยทรสัต์ทรีบัจองซอืเขา้

บญัชขีองผูจ้องซอืผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System) หรอื ATS หรอืการ

โอนเงนิเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์องผู้จองซอื จะดาํเนินการภายในห้า ( ) วนัทําการนับจากวนั

สนิสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หรอืโดยกรณีการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซอื 

(โดยผูจ้องซอืจะตอ้งแนบสาํเนาสมุดบญัชธีนาคาร พรอ้มลงลายมอืชอื) จะดาํเนนิการภายในเจด็ ( ) 

วนัทําการนับจากวนัสนิสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หรอืโดยกรณีการชําระเป็นเช็คขดี

คร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูจ้องซอื จะดาํเนินการภายในสบิ (10) วนัทําการ นับแต่วนัสนิสุดระยะเวลาการ

เสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงันี โดยไม่มดีอกเบยี และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซอืรายนัน ๆ 

ทงันี ในกรณทีไีม่สามารถคนืเงนิคา่จองซอืหน่วยทรสัต์ในสว่นทไีม่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซอืภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว ผู้จ ัดจําหน่ายหน่วยทรสัต์รายทีมีหน้าทีรบัผิดชอบในการส่งคนืเงนิดงักล่าว 

จะตอ้งชาํระดอกเบยีใหแ้ก่ผูจ้องซอืในอตัรารอ้ยละ .50 ต่อปี โดยคาํนวณจากจํานวนเงนิค่าจองซอื

หน่วยทรสัต์ทีไม่ได้รบัการจัดสรรทีต้องส่งคนืนับจากวนัทีพ้นกําหนดเวลาสิบ (10) วนัทําการ

ดงักล่าว จนถงึวนัทไีดม้กีารชําระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ อยา่งไรก็ด ีไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้

มกีารโอนเงนิคา่จองซอืเขา้บญัชธีนาคารของผู้จองซอื หรอืส่งเช็คคนืเงนิคา่จองซอืหน่วยทรสัต์ทาง

ไปรษณียล์งทะเบยีนตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นใบจองซอืโดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซอืไดร้บัเงนิจอง

ซอืคนืแลว้โดยชอบ และผูจ้องซอืจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบยีและ/หรอืคา่เสยีหายใด ๆ อกีต่อไป 

ทงันี หากเกดิความผดิพลาดในการโอนคนืเงนิคา่จองซอืเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซอื หรอืการสญู

หายในการจดัสง่เชค็ ซงึไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ เช่นขอ้มูลชอื ทีอยู่ ของผู้จอง

ซอืไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น ไมถู่กตอ้งหรอืไม่เป็นปัจจบุนั ตามทรีะบุไวใ้นใบจองซอื ทไีดใ้หไ้วก้บัผู้

จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ ซึงเป็นผู้รบัจองซอื ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์จะไม่รบัผิดชอบต่อความ

ผดิพลาดดงักลา่ว 
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2.4.3 ในกรณีผู้จองซือไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ อนัเนืองมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บ

เงินค่าจองซือตามเช็คค่าจองซือหน่วยทรสัต์ หรือเนืองจากการปฏิบติัผิดเงือนไขในการจอง

ซือ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ตามทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  ซงึเป็นผูร้บัจองซอืหน่วยทรสัต์จากผูจ้องซอืราย

นัน ๆ จะดําเนินการคนืเช็คค่าจองซือให้แก่ผู้จองซือทีไม่ได้รบัการจดัสรรอนัเนืองมาจากการไม่

สามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่จองซอืหน่วยทรสัตต์ามเชค็คา่จองซอื หรอืเนืองจากการปฏบิตัผิดิเงอืนไขใน

การจองซอื โดยผูจ้ดัจําหน่ายจะดาํเนินการคนืเงนิคา่จองซอืในส่วนทไีดร้บัมาจากผูจ้องซอืรายนันๆ 

ตามวธิกีารทผีูจ้องซอืระบุไวใ้นใบจองซอื โดยกรณีการหกับญัชเีงนิฝากธนาคารของผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายหน่วยทรสัตท์รีบัจองซอืเขา้บญัชขีองผูจ้องซอืผา่นระบบการโอน

อตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System) หรอื ATS หรอืการโอนเงนิเขา้บญัชซีอืขายหลกัทรพัยข์อง

ผูจ้องซอื จะดาํเนินการภายในหา้ ( ) วนัทาํการนบัจากวนัสนิสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

หรอืโดยกรณีการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ (โดยผูจ้องซอืจะต้องแนบสําเนาสมุดบญัชี

ธนาคาร พรอ้มลงลายมอืชอื) จะดาํเนินการภายในเจด็ ( ) วนัทําการนับจากวนัสนิสดุระยะเวลาการ

เสนอขายหน่วยทรสัต์ หรอืโดยกรณีการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูจ้องซอื จะดาํเนินการ

ภายในสบิ (10) วนัทําการ นับแต่วนัสนิสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงันี โดยไม่มี

ดอกเบยี และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซอืรายนนั ๆ ทงันี ในกรณทีไีม่สามารถคนืเงนิคา่จอง

ซือหน่วยทรสัต์ในส่วนทีไม่ได้รบัจดัสรรให้แก่ผู้จองซือภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จดัจําหน่าย

หน่วยทรสัต์รายทมีหีน้าทรีบัผดิชอบในการสง่คนืเงนิดงักลา่ว จะตอ้งชาํระดอกเบียใหแ้ก่ผูจ้องซอืใน

อตัรารอ้ยละ .50 ต่อปี โดยคาํนวณจากจาํนวนเงนิคา่จองซอืหน่วยทรสัตท์ไีม่ไดร้บัการจดัสรรทตีอ้ง

ส่งคืนนับจากวนัทีพ้นกําหนดเวลาสบิ (10) วนัทําการดงักล่าว จนถึงวนัทไีดม้ีการชําระคนืตาม

วธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ 

2.4.4 กรณีทีมีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

การยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตส์ามารถแบง่ออกไดเ้ป็น  กรณ ีคอื 

(1) มีผู้จองซือไม่ถึง  ราย หรอืมีการกระจายการถือหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบั

ตลาดหลกัทรพัยเ์กยีวกบัการรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

(2) มูลค่าหน่วยทรสัต์ทีจองซือเมือรวมกบัมูลค่ากู้ยมืจากบุคคลอนื (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียง

พอทจีะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืไม่ถึงจาํนวนตามทรีะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล

และหนงัสอืชชีวน หรอืตํากว่า  ลา้นบาท 
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(3) ม ีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์ใหแ้ก่บ ุคคลใด กลุ ่มบุคคลเดยีวกนั ผูก้ ่อตังทรสัต์ ทรัสต ี

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืผูล้งทุนต่างดา้วไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์กีาํหนดในขอ้ 

.  ของส่วนนี และไมส่ามารถแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

(4) ไม่สามารถโอนเงนิทไีดจ้ากการจําหน่ายหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตี เพอืก่อตงักองทรสัต์ให้

แลว้เสรจ็ภายในสบิหา้วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

(5) ในกรณีทีผู้จดัการการจัดจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่ายมีสิทธิยกเลิกเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ใหถ้อืว่าผูจ้องซอืไดใ้ชส้ทิธยิกเลกิการจองซอืหน่วยทรสัต์ทนัที ในกรณีทเีกดิ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย (Underwriting 

Agreement) ซงึรวมถงึเหตุการณ์ดงัต่อไปนี 

(ก) เมือผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์ไม่สามารถปฏบิตัิตามเงอืนไขใด ๆ ทีกําหนดไวใ้น

สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย (Underwriting Agreement) 

(ข) เมอืเกดิเหตุสดุวสิยั การเปลยีนแปลงอยา่งมนีัยสาํคญัทางดา้นการเงนิ เศรษฐกจิ 

หรือการเมืองทังในประเทศและต่างประเทศ หร ือการเปลียนแปลงอย่างมี

นยัสาํคญัในธุรกจิหรอืการดาํเนินงานของทรพัยส์นิทกีองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนทอีาจ

มผีลกระทบต่อการจดัจาํหน่ายในครงันี 

(ค) เมือมีการยกเลิกสัญญ าแต่ งตังผู้จัดการการจัดจําห น่าย (Underwriting 

Agreement) หรอื 

(ง) เมอืมเีหตุททีําใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานราชการสงัระงบัหรอืหยุดการ

เสนอขายหน่วยทรสัต ์หรอืไม่สามารถสง่มอบหน่วยทรสัต์ทเีสนอขายได ้

ทังนี  รายละเอียดและเงือนไขในการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์และการจัดจําหน่าย

หน่วยทรสัต์ดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอยีดและเงอืนไขทจีะกําหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงั

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย (Underwriting Agreement) 

เมอืสนิสดุการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หากเกดิเหตุการณ์ตามขอ้ ( ) - ( ) อยา่งใดอยา่งหนึง ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์จะยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทงัจํานวนและผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ตามทรีะบุไว้

ในขอ้ . .  รายทีรบัจองซอืหน่วยทรสัต์จากผูจ้องซอื จะดาํเนินการใหม้กีารส่งมอบเงนิค่าจองซือ

หน่วยทรสัต์ตามวธิีการทผีูจ้องซอืระบุไวใ้นใบจองซอื โดยกรณีการหกับัญชเีงนิฝากธนาคารของ

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายหน่วยทรสัต์ทรีบัจองซอืเขา้บญัชขีองผูจ้องซือ

ผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System) หรอื ATS หรอืการโอนเงนิเขา้บญัชซีอื

ขายหลกัทรพัย์ของผูจ้องซอื จะดําเนินการภายในห้า ( ) วนัทําการนับจากวนัสนิสุดระยะเวลาการ
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เสนอขายหน่วยทรสัต์ หรอืโดยกรณีการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซอื (โดยผูจ้องซอืจะตอ้ง

แนบสาํเนาสมุดบญัชธีนาคาร พรอ้มลงลายมอืชอื) จะดาํเนินการภายในเจด็ ( ) วนัทาํการนับจากวนั

สนิสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หรอืโดยกรณีการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้

จองซือ จะดําเนินการภายในสิบ (10) วันทําการ นับแต่ วันสินสุดระยะเวลาการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ในครงันี หรอื วนัทรีะงบัหรอืหยุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่มี

ดอกเบยี และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซอืรายนนั ๆ ทงันี ในกรณทีไีม่สามารถคนืเงนิคา่จอง

ซือหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้จองซือภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์รายทีมีหน้าที

รบัผดิชอบในการส่งคนืเงนิดงักล่าว จะต้องชําระดอกเบียให้แก่ผูจ้องซือในอตัรารอ้ยละ .50 ต่อปี 

โดยคาํนวณจากจาํนวนเงนิคา่จองซอืหน่วยทรสัตท์ไีม่ไดส้ง่คนืนับจากวนัทพีน้กาํหนดเวลาสบิ (10) 

วนัทําการดงักล่าว จนถงึวนัทไีดม้กีารชําระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ อยา่งไรก็ด ีไม่ว่ากรณีใด 

ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ

หน่วยทรสัต์ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นใบจองซอืโดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้อง

ซอืไดร้บัเงนิจองซอืคนืแลว้โดยชอบ และผูจ้องซอืจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบยีและ/หรอืคา่เสยีหาย

ใด ๆ อกีต่อไป 

ทงันี หากเกดิความผดิพลาดในการโอนคนืเงนิคา่จองซอืเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซอื หรอืการสญู

หายในการจดัสง่เชค็ ซงึไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ เช่นขอ้มูลชอื ทีอยู่ ของผู้จอง

ซอืไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น ไมถู่กตอ้งหรอืไม่เป็นปัจจบุนั ตามทรีะบุไวใ้นใบจองซอื ทไีดใ้หไ้วก้บัผู้

จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ ซึงเป็นผู้รบัจองซอื ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์จะไม่รบัผิดชอบต่อความ

ผดิพลาดดงักลา่ว 

2.5 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเสนอขายผ่านผู้จดัการกองทรสัต์ในครงันี แบ่งออกเป็น  ส่วน กล่าวคอื 

(1) ภริชับุร ีและกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุร ี(2) ผูม้อุีปการคณุของภริชับุร ี( ) นักลงทุนสถาบนั 

( ) บุคคลตามดุลพินิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกันการจําหน่าย นอกจากนี การ

จดัสรรหน่วยทรสัตโ์ดยผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย จะอยูภ่ายใตเ้กณฑด์งันี  

(1) ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายอาจเปลยีนแปลงจํานวนหน่วยทรสัต์ที

เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทโดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ปรมิาณความ

ตอ้งการซอืหน่วยทรสัต์ของผูล้งทุนในแต่ละประเภทเพอืทาํใหก้ารจองซอืหน่วยทรสัต์ครงันี

ประสบความสาํเรจ็ในการขายสงูสุด 

(2) ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเสนอขาย

ใหแ้ก่ตนเอง กรรมการ ผู้บรหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม บรษิทัใหญ่ บรษิทั
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ยอ่ยของตนเอง และผูท้เีกยีวขอ้งของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจ

ควบคุมของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย รวมถึงบุคคลทผีู้จดัการ

กองทรสัต ์หรอืผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ถูกหา้มมใิหจ้ดัสรรหลกัทรพัยใ์ห ้เวน้แต่เป็นการ

จัดสรรหน่วยทรัสต์ทีเหลือจากการจองซือของผู้จองซือทังหมด ทังนี  เป็นไปตาม

รายละเอยีดทกีําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท ีทธ. /  เรอืง 

หลกัเกณฑ์ เงอืนไข และวธิกีารในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ลงวนัท ี  กรกฎาคม  

(รวมทงัทไีดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

(3) ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายอาจพจิารณาเพมิหรอืลดสดัส่วนการ

เสนอขายหน่วยทรสัต ์(Claw back/Claw forward) ทเีสนอขายต่อผูล้งทนุแต่ละประเภท ใน

กรณีทเีกิดปัญหา อุปสรรค หรอืขอ้จาํกดัในการดาํเนินการ เพอือาํนวยความสะดวกใหแ้ก่

นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และ เพอืใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์ครงันีประสบความสําเรจ็

โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ปรมิาณความตอ้งการซอืหน่วยทรสัต์ของผูล้งทุนแต่ละ

ประเภท เป็นต้น เพอืใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงันีประสบความสาํเรจ็ในการขาย

สงูสดุ ทงันี ตราบเท่าทไีม่ขดัต่อ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 (4)  ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายมไิดจ้ดัสรรหน่วยทรสัต์ต่อนกัลงทุนราย

ย่อยหรอืประชาชนเป็นการทวัไป เนืองจากความต้องการจากกลุ่มนักลงทุนเพยีงพอต่อ

มูลค่าการเสนอขายรวมในครงันีแลว้ และสามารถกระจายหน่วยทรสัต์ในวงกวา้งไดอ้ย่าง

เพยีงพอ 

2.5.1 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ภิรชับรีุ และกลุ่มบคุคลเดียวกนัของภิรชับรีุ 

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ภิรชับุร ีและกลุ่มบุคคลเดยีวกันของภิรชับุร ีให้อยู่ในดุลพินิจของ

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ตามทรีะบุไวใ้นส่วนท ี  ขอ้ 2.1.3 “ผูจ้ดัการการ

จดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย” โดยจะทําการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื 

ในจํานวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้โดยจํานวน

หน่วยทรสัต์ทีจดัสรรให้แก่ภริชับุร ีและกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภิรชับุร ีจะมีจํานวนขนัตํา 2,000 

หน่วยและเพมิเป็นทวคีณูของ 100 หน่วย หากยอดการจองซอืหน่วยทรสัต์ครบตามจาํนวนทกีาํหนด

แล้ว ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรบัจองซือ

หน่วยทรสัตก์อ่นครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื 

หากปรากฏว่ายงัมีจํานวนหน่วยทรสัต์คงเหลือภายหลงัการจดัสรรให้แก่ภิรชับุร ีและกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัของภริชับุรขีา้งตน้ ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายอาจพจิารณาจดัสรร

จาํนวนหน่วยทรสัตค์งเหลอืดงักลา่วใหแ้กผู่จ้องซอืประเภทอนื ๆ เพมิเตมิ 
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2.5.2 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ผูมี้อุปการคณุของภิรชับรีุ 

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่จองซือประเภทผูม้อีปุการคณุของภริชับุรใีหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของผูจ้ดัการ

การจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย ตามทีระบุไวใ้นส่วนที  ข้อ 2.1.3 “ผู้จดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย” โดยจะจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจํานวน

มากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทังนี จํานวน

หน่วยทรสัต์ทไีดจ้ดัสรรให้แก่ผู้จองซอืประเภทผู้มอีุปการคุณของภิรชับุร ีจะมจีํานวนขนัตํา ,  

หน่วย และเพมิเป็นทวคีณูของ 100 หน่วยหากยอดการจองซอืหน่วยทรสัตค์รบตามจาํนวนทกีาํหนด

แล้ว ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิดรบัจองซือ

หน่วยทรสัตก์อ่นครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื 

หากปรากฏวา่ยงัมีจาํนวนหน่วยทรสัต์คงเหลอืภายหลงัการจดัสรรให้แก่ผูม้อุีปการคุณของภริชับุรี

ขา้งต้น ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายอาจพจิารณาจดัสรรจํานวนหน่วยทรสัต์

คงเหลอืดงักลา่วใหแ้ก่ผูจ้องซอืประเภทอนื ๆ เพมิเตมิ 

2.5.3 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่นักลงทนุสถาบนั  

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่นักลงทุนสถาบนั ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จ ัดการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจําหน่าย ตามทรีะบุไวใ้นส่วนท ี  ขอ้ 2.1.3 “ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่าย” โดยจะจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้กบุ่คคลใด และ/หรอื ในจาํนวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอื

จะปฏิเสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ทงันี จํานวนหน่วยทรสัต์ทไีดจ้ดัสรรใหแ้ก่นัก

ลงทุนสถาบนัรายใดจะมีจํานวนขนัตํา ,  หน่วย และเพมิเป็นทวคีณูของ 100 หน่วย หากยอด

การจองซอืหน่วยทรสัต์ครบตามจํานวนทกีําหนดแล้ว ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่าย ขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซอืหน่วยทรสัตก์่อนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซอื 

หากปรากฏว่ายงัมจีาํนวนหน่วยทรสัต์คงเหลอืภายหลงัการจดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนั ผูจ้ดัการ

การจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายอาจพจิารณาจดัสรรจํานวนหน่วยทรสัต์คงเหลอืดงักล่าว

ใหแ้กผู่จ้องซอืประเภทอนื ๆ เพมิเตมิ 

2.5.4 วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลตามดุลพินิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่าย 

(ก) ผู้จองซือซึงเป็นลูกค้าหรือผู้ทีคาดว่าจะเป็นลูกค้าของผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกนัการจําหน่าย จะต้องจองซือหน่วยทรสัต์ผ่านสาํนักงาน และสาขาของผูจ้ดัการ

การจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย ตามวธิกีารทรีะบุไวใ้นขอ้ . .  ทงันี จํานวน

หน่วยทรสัต์ทีจะจดัสรรให้แก่ผู้จองซือประเภทบุคคลตามดุลพินิจของผู้จ ัดการการจัด
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จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายรายใดจะมจีํานวนขนัตํา ,  หน่วย และเพมิเป็น

ทวคีณูของ  หน่วย 

ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายจะเปิดรบัการจองซอืหน่วยทรสัตพ์รอ้ม

กนัทุกสาขาทวัประเทศตงัแต่วนัท ี8 – 10 มกราคม 2561 เวลา .  น. หรอืเวลาเปิดทํา

การของสาํนักงานและสาขาของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย ถึง

เวลา .  น. หรอืเวลาปิดทําการของสํานักงานและสาขาของผู้จดัการการจดัจําหน่าย

และรบัประกนัการจําหน่าย  และวนัท ี11 มกราคม 2561 ตงัแต่เวลา 9.  น. หรอืเวลา

เปิดทําการของสาํนักงานและสาขาของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย 

ถงึเวลา .  น. ทงันีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้จองซอืประเภทบุคคลตามดุลพนิิจ

ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผู้จดัการการ

จดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย  

(ข) ผู้จองซือประเภทบุคคลตามดุลพินิจของผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จาํหน่ายทจีะมสีทิธไิดร้บัการจดัสรร ( ) จะตอ้งเป็นผูจ้องซอืรายทไีดบ้นัทกึขอ้มูลเขา้ระบบ

การจองซอื ในวนัที 11 มกราคม 2561 (หรอืก่อนเวลาดงักล่าวหากมีการปิดการจองซือ

ก่อนตามเงอืนไขทกีําหนด) ( ) ไดม้กีารตรวจสอบผลการชําระเงนิและผ่านการเรยีกเก็บ

แล้วและ ( ) เอกสารครบถ้วนตามทีระบุไว้ในข้อ .3.  เท่านัน ทังนี ผู้จดัการการจัด

จาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายแต่ละรายอาจจะกาํหนดใหก้ารบนัทกึขอ้มูลเขา้ระบบ 

และการชําระเงนิจองซอืแตกต่างกนั ผูจ้องซอืจงึต้องปฎบิตัติามเงอืนไขทผีูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายแต่ละรายจะกาํหนด 

(ค) หากยอดจองซือหน่วยทรสัต์ของผูจ้องซอืประเภทบุคคลตามดุลพินิจของผู้จดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายครบตามเงอืนไขทกีาํหนดแลว้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซอืหน่วยทรสัต์ก่อนครบกําหนด

ระยะเวลาจองซอื 

(ง) หากปรากฏวา่ยงัมจีาํนวนหน่วยทรสัต์คงเหลอืภายหลงัการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลตามดลุพนิิจ

ของผู้จ ัดการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รบัประกนัการจําหน่ายอาจพจิารณาจดัสรรจํานวนหน่วยทรสัต์คงเหลอืดงักล่าวใหแ้กผู่จ้อง

ซอืประเภทอนื ๆ เพมิเตมิ  

(จ) ในกรณีทีผูจ้องซือประเภทบุคคลตามดุลพนิิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่ายทมีสีทิธไิดร้บัการจดัสรรมไิดป้ฏบิตัติามเงอืนไขวธิกีารจองและการชําระเงนิคา่

จองซอืตามทรีะบุไวใ้นขอ้ .3.  ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายสงวน
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สทิธใินการตัดสทิธิการไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ของผู้จองซอืรายนัน และจะจดัสรร

หน่วยทรสัต์ในสว่นทตีดัสทิธดิงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้องซอือนืจนกว่าจะครบตามจาํนวนทจีดัสรร

ไวส้าํหรบัผูจ้องซอืประเภทบุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่าย 

(ฉ) ผู้จองซือประเภทบุคคลตามดุลพินิจของผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จาํหน่ายทไีม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ หรอืไดร้บัการจดัสรรเป็นอนัดบัสุดทา้ยจะไดร้บั

การจดัสรรเท่ากบัจาํนวนหน่วยทรสัต์ทเีหลอื ซงึอาจน้อยกว่าจาํนวนทจีองซอืหรอืจํานวน

จองซอืขนัตําทกีาํหนด โดยผูจ้องซอืจะไดร้บัเงนิคนืคา่จองซอืหน่วยทรสัตใ์นส่วนทไีม่ไดร้บั

การจดัสรร ตามรายละเอยีดทรีะบุไวใ้นขอ้ .4 

(ช) ผู้ทียนืความจํานงจองซือหน่วยทรสัต์และได้ชําระเงนิค่าจองซือหน่วยทรสัต์ไว้แล้วจะ

ยกเลกิการจองซอืหน่วยทรสัตแ์ละขอเงนิคนืไม่ได ้

2.6  ข้อจาํกดัการจดัสรร และข้อจาํกดัการถือและโอนหน่วยทรสัตที์เสนอขาย 

(ก) ในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้องซอื จะจดัสรรให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั

ไดไ้ม่เกนิอตัราดงัต่อไปนี 

 รอ้ยละหา้สบิ ( ) ของจาํนวนหน่วยทรสัต์จําหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทรสัต ์

และ 

 ร้อยละห้าสิบ ( ) ของจํานวนหน่วยทรัสต์จําหน่ายได้แล้วทังหมดของ

หน่วยทรสัตแ์ต่ละชนดิ ในกรณทีมีกีารแบ่งชนิดของหน่วยทรสัต ์

(ข) ในกรณีทผีูไ้ดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัต์เป็นผู้ก่อตงัทรสัต์ ทรสัตี หรอืผู้จดัการกองทรสัต ์

ใหก้ารจดัสรรหน่วยทรสัต์แก่บุคคลดงักล่าวเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑท์กีําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กยีวกบั

การเป็นผูก้่อตังทรสัตแ์ละการเป็นทรสัตขีองทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และ

ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์

เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จ ัดการกองทรสัต์ และมาตรฐานการ

ปฏบิตังิานแลว้แต่กรณดีว้ย 

 (ค) ในกรณีทปีรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยทรสัต์ ผู้

ก่อตงัทรสัต์ ทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืผูล้งทุนต่างดา้ว ถอืหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตาม

อตัราหรอืหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ขา้งต้น บุคคลดงักล่าวจะไม่มีสทิธใินการรบัประโยชน์
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ตอบแทนและการใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนทีถือหน่วยทรสัต์เกินกว่าอัตราที

กาํหนด โดยกองทรสัต์จะยกประโยชน์ตอบแทนสว่นดงักล่าวใหเ้ป็นของผูร้บัประโยชน์ราย

อนื และถอืวา่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์งัปวงรบัทราบและยนิยอมใหด้าํเนินการแลว้ 

(ง) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธทิีจะปฏิเสธ และ/หรอื

ระงบัการจองซอืหน่วยทรสัต์ทงัหมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณีหนึงดงัต่อไปนี 

 กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่าย

ไดร้บัจากผูจ้องซอืหน่วยทรสัตไ์ม่ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

 กรณีผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ

หน่วยทรสัต์ของผูจ้องซอืหน่วยทรสัต์ไม่โปรง่ใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็น

ตน้ 

 ในกรณี ทีผู้จ ัดการการจัดจําห น่ ายและรับประกัน การจําห น่ายเห็นว่ า

อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์จะลงทนุทพีรอ้มจะนําไปจดัหาประโยชน์ อาจมมีลูค่า

รวมกนัแล้วไม่ถึงรอ้ยละ 75 ของมูลค่าเงนิทุนทีกองทรสัต์ระดมทุนได้ รวมทัง

เงนิกูย้มื 

 ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายอาจขอสงวนสทิธทิจีะปฏเิสธ

การจองซอืหน่วยทรสัต์ในบางกรณี ตามทผีูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจําหน่ายเหน็สมควร เช่น ในกรณีทผีู้จดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่ายเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต์ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืกรณีที

การจองซือหน่วยทรสัต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์ หรือ

ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์  หรือในกรณีทีผู้จองซือเป็นพลเมือง

สหรัฐอเมริกา ผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึงปกติมีถินทีอยู่ใน

สหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัย์สินของบุคคลดงักล่าว และบริษัท หรือห้าง

หุน้ส่วนซึงจดัใหม้ขีนึและดําเนินกจิกรรมในสหรฐัอเมรกิา เป็นต้น ทงันีเพอืเป็น

การรกัษาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ ผู้ถือหน่วยทรสัต์ และชอืเสยีงหรอืความ

รบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่ายเป็นหลกั 

 ผูจ้องซอืหน่วยทรสัต์ทมีีถนิฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรอืง

ของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนใน

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์อง 
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 ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายจะถอืว่าผูจ้องซอืหน่วยทรสัต์ 

และ/หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และ/หรอืผูล้งทุน ไดท้ําการศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีจีะ

ปฏิบตัิตาม หรอืผูกพนัตามขอ้ตกลง ข้อกําหนดสญัญา หรอืเงอืนไขต่าง ๆ ที

กองทรสัต์เขา้ผูกพนัไวต้ามอาํนาจทมีตีามกฎหมายทงัทไีดร้ะบุไวใ้นแบบแสดง

รายการขอ้มลู และ/หรอื หนังสอืชชีวน และ/หรอื ตามประกาศ คาํสงั ระเบยีบต่าง 

ๆ ทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานทมีอีาํนาจตาม

กฎหมาย ไดป้ระกาศกาํหนด ทงัทมีอียูใ่นปัจจุบนั และทจีะไดแ้กไ้ขเปลยีนแปลง 

เพมิเตมิ ในภายหน้า 

2.7 วิธีการส่งมอบหน่วยทรสัตห์ลกัทรพัย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดแ้ต่งตงับรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย”์) เป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ใหก้บักองทรสัต์ และใหบ้รกิารรบัฝากใบทรสัต์ทจีองซอื

ในการเสนอขายครงันีแลว้ กลา่วคอื ผูจ้องซอืสามารถใชบ้รกิารของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และเขา้สู่

ระบบซือขายแบบไร้ใบทรสัต์ (Scripless System) ได้ทันที ทังนี เพือให้ผู้จองซือสามารถขาย

หน่วยทรสัต์ในตลาดหลกัทรพัย์ (SET) ได้ท ันทีทีตลาดหลกัทรพัย์อนุญาตให้หน่วยทรสัต์ของ

กองทรสัต์เรมิทําการซอืขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์ (SET) ซงึแตกต่างจากกรณีทผีู้จองซอืจะขอรบั

ใบทรสัต์ โดยผู้จองซือหลกัทรพัย์จะไม่สามารถขายหน่วยทรสัต์ในตลาดหลกัทรพัย์ (SET) ได ้

จนกวา่จะไดร้บัใบทรสัต ์

ดงันนั ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงันี ผูจ้องซอืสามารถเลอืกใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ ดาํเนินการ

ในกรณใีดกรณหีนึงใน  กรณ ีดงัต่อไปนีคอื 

(ก) ในกรณีทผีูจ้องซอืประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์โดยใหอ้อกใบทรสัต์ในนามของผูจ้องซือ นาย

ทะเบยีนหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ คอื ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะทําการส่งมอบใบทรสัต์

ตามจํานวนทีได้รบัการจดัสรรให้แก่ผู้ไดร้บัการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั 

ตามชอื ทีอยู่ทีระบุไว้ในใบจองซือภายใน  วนัทําการ นับจากวนัปิดทําการจองซือ

หน่วยทรสัต์ (โดยไม่รวมวนัปิดทาํการจองซอื) ในกรณีนี ผูไ้ดร้บัการจดัสรรจะไม่สามารถ

ขายหน่วยทรสัต์ทไีดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย ์(SET) ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบทรสัต ์

ซงึอาจจะไดร้บัภายหลงัจากทหีน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํการซอืขาย

ในตลาดหลกัทรพัย ์(SET) 

(ข) ในกรณีทีผู้จองซือประสงค์จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ จะฝาก

หน่วยทรสัต์ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย ์ซงึผูจ้องซอืจะต้องมบีญัชซีือขายหลกัทรพัย์

อยู่ กรณีนี นายทะเบียนหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ คอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ จะออก
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ใบทรสัต์ในชอืของ “บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืผูฝ้าก” และ

ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชจีาํนวนหน่วยทรสัต์ทบีรษิทัหลกัทรพัยน์ันฝาก

อยู ่และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซอืภายใน  วนัทําการนับจากวนัปิดการจองซอื 

ในขณะเดยีวกนั บรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าวจะบนัทกึยอดบญัชจีํานวนหน่วยทรสัต์ทผีูจ้อง

ซอืฝากไว ้ในกรณีนี ผู้ทไีดร้บัจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัต์ทไีดร้บัการจดัสรรในตลาด

หลกัทรพัย ์(SET) ไดท้นัททีตีลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหห้น่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ทํา

การซอืขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์(SET) 

ในกรณีทผีูจ้องซอืเลอืกใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ ดาํเนินการตามขอ้ .  (ข) ชอืของผูจ้องซอื

ในใบจองซอืจะต้องตรงกบัชอืเจ้าของบญัชซีอืขายหลกัทรพัยท์ีผูจ้องซอืประสงคท์จีะฝาก

หลกัทรพัย์ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์ดงักล่าว มิฉะนันแล้ว ผู้จดัการกองทรสัต์ขอ

สงวนสทิธทิจีะดาํเนินการออกใบทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้องซอื ดงัมรีายละเอยีดและวธิีการตามขอ้ 

.  (ก) แทน หรอื ดําเนินการนําหน่วยทรสัต์ทีผู้จองซือได้รบัการจดัสรรเข้าบัญชีของ

บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขท ี  ตามขอ้ 2.7 (ค) (หากไดร้บัเอกสารและขอ้มูลที

จําเป็นครบถ้วน) ทงันี จะเป็นไปตามดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนั

การการจดัจาํหน่าย 

(ค) ในกรณีทผีูจ้องซอืไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์ แต่ประสงคท์จีะใช้บรกิารของศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซอืประสงคท์จีะฝากหน่วยทรสัต์ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์

สมาชกิเลขท ี  ในกรณีนี กองทรสัต์จะดาํเนินการนําหน่วยทรสัต์ทไีดร้บัการจดัสรรฝาก

ไว้กับศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ และศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวน

หน่วยทรสัต์ตามจํานวนทผีูจ้องซอืไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์

สมาชกิเลขท ี  และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซอืภายใน  วนัทําการนับจากวนั

ปิดการจองซอื และหากผูจ้องซอืตอ้งการจะถอนหน่วยทรสัต์ออกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อก

หลกัทรพัย ์สมาชกิเลขท ี  ผูจ้องซอืสามารถตดิต่อไดท้ศีนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ ซงึจะมี

คา่ธรรมเนียมการถอนหลกัทรพัยต์ามอตัราทศีนูย์รบัฝากหลกัทรพัยก์าํหนด ทงันี การถอน

หน่วยทรสัต์ทฝีากไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขท ี  จะต้องใช้เวลา

ในการดาํเนินการ ดงันัน ผูจ้องซอืทนํีาฝากหน่วยทรสัต์ในบญัชดีงักล่าวอาจจะไม่สามารถ

ถอนหน่วยทรสัต์ไดท้นัภายในวนัทหีน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เรมิทาํการซอืขายไดใ้นตลาด

หลกัทรพัย ์(SET) 

ทงันี หากผูจ้องซอืไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึงในใบจองซอื ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการ

ออกใบทรสัต์ในนามของผูจ้องซอืตามขอ้ .  (ก) ใหแ้ก่ผูจ้องซอื หรอื ดาํเนินการนําหน่วยทรสัต์ทผีู้

จองซือได้รบัการจดัสรรเขา้บัญชีของบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที  ตามข้อ 2.7 (ค) 
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(หากได้รบัเอกสารและข้อมูลทีจําเป็นครบถ้วน) ทงันี จะเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการการจดัจาํหน่าย 

3. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้องกบัการเสนอขายครงันี 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ มลูค่าไม่เกิน (บาท) 

(ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม)  

คา่ธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์ และค่าธรรมเนียมการยนื

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อสาํนักงานก.ล.ต. 

616,000 

คา่ธรรมเนียมการยนืคาํขอใหร้บัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และ

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2,627,000 

ค่าใช้จ่ายอนื ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรสัต์ ค่าทีปรกึษา

กฎหมาย คา่ผูป้ระเมนิราคาอสิระ ค่าทปีรกึษาทางการเงนิ คา่ธรรมเนียมผูจ้ดั

จําหน่ายหน่วยทรสัต์ (Underwriting Fee) ค่าธรรมเนียมเกียวกบัการจดัหา

เงินกู้ยืม ค่าตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ค่าพิมพ์

หนังสือชชีวนและใบจองซือ ค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์การเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ และคา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม เป็นตน้ 

202,615,000 

รวมค่าใช้จ่ายทงัสินประมาณ 205,858,000 
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ส่วนที   

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู
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ส่วนที 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

1. การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และหนงัสอืชชีวนฉบบันีแลว้ 

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของบรษิทั ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถว้น ไม่

เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ้นืสาํคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูทคีวรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  

นอกจากนี ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขา้พเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัให้บรษิทัมรีะบบควบคุมภายในทดี ีและ

ระบบการบรหิารจดัการทรีดักมุเพยีงพอ ทจีะทําใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัและกองทรสัต์มคีวามถูกตอ้งครบถ้วน 

รวมทงัเพอืใหก้ารจดัการกองทรสัต์เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต ์และประโยชน์ของกองทรสัต์  

ในการนี เพอืเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทขีา้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งแล้ว 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายอรรถกร เนตรเ์นรมติรด ีเป็นผูล้งลายมอืชอืกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใด

ไม่มลีายมอืชอืของ นายอรรถกร เนตรเ์นรมติร ดกีาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืวา่ไม่ใช่ขอ้มูลทขีา้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้ง

ของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้”  

 ชอื ตาํแหน่ง ลายมอืชอื 

1. นางประพรี ์บุร ี กรรมการบรหิาร - นางประพรี ์บรุ ี- 

2. นางสโรชา บุร ี กรรมการบรหิาร - นางสโรชา บุร ี- 

 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 

ผูร้บัมอบอาํนาจในการลงลายมอืชอืกาํกบัเอกสาร 

 

 ชอื ตาํแหน่ง ลายมอืชอื 

1. นายอรรถกร เนตรเ์นรมติรด ี กรรมการผูจ้ดัการ - นายอรรถกร เนตรเ์นรมติรด ี- 

 

  

   



ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นท ี  หน้า  จาก 3 

 

 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และหนงัสอืชชีวนฉบบันีแลว้ 

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน 

เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อ้นืสาํคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลทคีวรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  

ในการนี เพอืเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีขา้พเจ้าไดส้อบทานแล้ว และไม่มี

เหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทําใหผู้อ้นืสาํคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลทคีวรต้องแจง้ใน

สาระสําคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายอรรถกร เนตรเ์นรมิตรด ีเป็นผูล้งลายมอืชอืกํากบัเอกสารนีไวทุ้กหน้าดว้ย 

หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชอืของ นายอรรถกร เนตร์เนรมติรด ีกํากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลทขีา้พเจา้ไดส้อบ

ทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 

 ชอื ตาํแหน่ง ลายมอืชอื 

1. นางทพิยภ์าพร เกดิผล กรรมการอสิระ - นางทพิยภ์าพร เกดิผล - 

 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 

ผูร้บัมอบอาํนาจในการลงลายมอืชอืกาํกบัเอกสาร 

 

 ชอื ตาํแหน่ง ลายมอืชอื 

1. นายอรรถกร เนตรเ์นรมติรด ี กรรมการผูจ้ดัการ - นายอรรถกร เนตรเ์นรมติรด ี- 
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2. การรบัรองการปฏบิตัหิน้าทขีองทปีรกึษาทางการเงนิ  

 

 “ขา้พเจา้ในฐานะทปีรกึษาทางการเงนิของบรษิัททีเสนอขายหน่วยทรสัต์ ขอรบัรองว่าขา้พเจ้าไดส้อบทาน

ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และหนังสอืชชีวนฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัใน

ฐานะทีปรกึษาทางการเงนิ ขา้พเจ้าขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อนืสาํคญัผิด 

หรอืไม่ขาดขอ้มลูทคีวรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั” 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเรอืงรายงานการประเมินคา่อสงัหารมิทรพัยท์กีองทรสัต์จะลงทุน ของแบบแสดงรายการขอ้มูล

การเสนอขายหน่วยทรสัต์ และหนังสอืชชีวนทขีา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก รายงานการประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัยท์จีดัทําโดย

บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากดั และรายงานการประเมนิคา่อสงัหารมิทรพัยท์จีดัทาํโดยบรษิทั ซบีอีารอ์ ี

(ประเทศไทย) จาํกดั ซงึขา้พเจา้เหน็วา่เป็นผูเ้ชยีวชาญในเรอืงนีเป็นอย่างด”ี 

 

 ชอื ตาํแหน่ง ลายมอืชอื 

1. นายสาวติร ศรศีรนัยพงศ์ ผูค้วบคุมการปฏบิตังิาน - นายสาวติร ศรศีรนัยพงศ ์- 

 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะทปีรกึษาทางการเงนิ 

 

 ชอื ตาํแหน่ง ลายมอืชอื 

1. นายทวชียั ตงัธนทรพัย ์ ผูค้วบคมุการปฏบิตังิาน - นายทวชียั ตงัธนทรพัย ์- 

 

บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จาํกดั 

ในฐานะทปีรกึษาทางการเงนิ 
















































































































































































































































