หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ประจําปี 2562
ทรัสต์ เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust
(BOFFICE)
วันพุธที� 24 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น.
(เริ� มลงทะเบียน เวลา 9:00 น.)
ณ ห้ องประชุม 222-223 ชั �น 2
ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค
88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ที� BRRM-E-62-014
วันที� 29 มีนาคม 2562
เรื� อง

เชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ประจํา ปี 2562 ของทรั สต์เ พื�อการลงทุนในสิทธิ การเช่า อสังหาริ มทรัพย์ภิรัช
ออฟฟิ ศ

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยของทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ

เอกสารแนบ

1. รายงานประจําปี 2561 (แบบ CD-ROM)
2. ข้ อมูลเกี�ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทํางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจําปี 2562
3. สัญญาก่อตังทรั
� สต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ ลงวันที�
15 มกราคม 2561 ส่วนที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
4. ข้ อมูลกรรมการอิสระที�เป็ นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
6. เอกสาร หลักฐาน วิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ
7. แผนที�แสดงสถานที�ประชุม
8. แบบฟอร์ มลงทะเบียน (ต้ องนํามาในวันประชุม)

เนื�องด้ วยที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ภิ รัช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จํ ากัด (“บริ ษัท ฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ (“กองทรัสต์ฯ”) เมื�อวันที� 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติเรี ยก
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 ของกองทรัสต์ฯ ในวันที� 24 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องประชุม 222223 ชัน� 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที� 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
10260 เพื�อพิจารณาเรื� องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี �
วาระที� 1 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของกองทรั สต์ ประจําปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื�อให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ กองทรัสต์ฯ จะต้ องรายงานผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ ประจําปี 2561
สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 ซึ�งการแสดงผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในรอบปี ที�ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปี 2561 (แบบ CD-ROM) (เอกสารแนบ 1) โดยมีสาระสําคัญเกี�ยวกับผลประกอบการโดยสรุปดังนี �

1

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
กองทรัสต์ฯ มีสินทรัพย์รวมจํานวน 6,893.44 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยเงินลงทุนในอสัง หาริ มทรัพย์ตาม
มูลค่ายุติธรรมจํานวน 6,418.20 ล้ านบาท หนี �สินรวมจํานวน 1,919.64 ล้ านบาท โดยมีสินทรัพย์สทุ ธิจํานวน 4,973.80 ล้ าน
บาท
งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาตัง� แต่ วันที� 15 มกราคม 2561 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2561
กองทรัสต์ฯ มีรายได้ รวมจํานวน 570.82 ล้ านบาท ส่วนค่าใช้ จ่ายรวมจํานวน 252.10 ล้ านบาท ดังนั �นกองทรัสต์ฯ มี
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ จํานวน 318.72 ล้ านบาท ภายหลังหักรายการขาดทุนสุทธิที�ยงั ไม่เกิดขึ �นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
จํานวน 251.19 ล้ านบาท กองทรัสต์ฯ มีรายการเพิ�มขึ �นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานจํานวน 67.53 ล้ านบาท
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
การรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ตามที�ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 จัดทําขึ �นอย่างถูกต้ อง จึง
เห็นสมควรเสนอให้ ที�ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 พิจารณารับทราบ
การลงมติ
วาระนี �ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
วาระที� 2 พิจารณารับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ สาํ หรับรอบปี บัญชีสิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกํ าไรขาดทุนสํา หรับรอบปี บ ัญชี สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 ได้ ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที� 4579 ผู้สอบบัญชีซึ�งสังกัด บริ ษัท สํานักงาน
อีวาย จํากัด และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที�รับรองทัว� ไป
จึงได้ อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนดังกล่าวเมื�อวันที� 20 กุมภาพันธ์ 2562 และเห็นสมควรแจ้ งต่อที�
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2562 เพื�อรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ตามเอกสารแนบ 1
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ทังนี
� � ข้ อมูลทางการเงินสามารถสรุปได้ ดงั ตาราง
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
จํานวน
(ล้ านบาท)

รายการ

6,418.20

เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

316.08

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์อ�นื
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะยาว

159.16
6,893.44
1,695.15

หนี �สินอื�น
รวมหนีส� ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิต่อหน่ วย (บาท)

224.49
1,919.64
4,973.80
9.6520

งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาตัง� แต่ วันที� 15 มกราคม 2561 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2561
จํานวน
(ล้ านบาท)

รายการ
รวมรายได้

570.82

รวมค่าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการขาดทุนสุทธิที�ยงั ไม่เกิดขึ �นจากเงินลงทุน
การเพิ�มขึน� ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

252.10
318.72
(251.19)
67.53

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ฯ ได้
จัดทําขึ �นอย่างถูกต้ องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็ นที�เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที�
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 พิจารณารับทราบ
การลงมติ
วาระนี �ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
3

วาระที� 3 พิจารณารั บทราบการจ่ ายเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ สาํ หรั บรอบปี บัญชีสนิ � สุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ฯ มีจํานวนหน่วยทั �งสิ �น 515,310,000 หน่วยทรัสต์ โดยมีทนุ จดทะเบียนและ
ชําระแล้ วรวม 4,974,029,775 บาท ตามสัญญาก่อตังทรั
� สต์ ของกองทรัสต์ฯ มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกํา ไรสุท ธิ ที�ปรั บปรุ ง แล้ วของรอบปี บัญ ชี โดยจ่า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แก่ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง� ต่อรอบปี บญ
ั ชี ทังนี
� � ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ฯ ตังแต่
� วนั ที� 15 มกราคม 2561 ถึงวันที� 31
ธันวาคม 2561 มีกําไรสุทธิ ที�ปรับปรุงแล้ วจํานวน 73.50 ล้ านบาท ทังนี
� � ผู้จดั การกองทรัสต์ดําเนินการประกาศจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จํานวน 67.76 ล้ านบาท หรื อ 0.1315 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 92.20
นอกจากนี � ทางกองทรัต์ฯ มีการประกาศลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์รวมจํานวน 264.56 ล้ านบาท หรื อ 0.5134
บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยเป็ นการจ่ายเงินลดทุนจากการที�กองทรัสต์มีรายการขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ �นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
การตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี และการลดทุนจากการตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกู้
ดังนัน� ในปี 2561 กองทรัสต์ฯ ได้ จ่ายเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รวมจํานวน 332.32 ล้ าน บาท หรื อ 0.6449
บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยข้ อมูลการจ่ายเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สรุปได้ ดงั ตาราง

วันที�กรรมการมีมติ

วันจ่ ายเงิน

ประเภท

9 กุมภาพันธ์ 2561

7 มิถนุ ายน 2561

3 สิงหาคม 2561
9 พฤศจิกายน 2561
20 กุมภาพันธ์ 2562

3 กันยายน 2561
7 ธันวาคม 2561
27 มีนาคม 2562

ประโยชน์
ตอบแทน
ลดทุน
ลดทุน
ลดทุน

จํานวนเงิน
(บาทต่ อ
หน่ วยทรั สต์ )

จํานวนเงิน
(บาท)

รอบผลประกอบการ

0.1315

67,763,265

15 มกราคม – 31 มีนาคม 2561

0.1817
0.1658
0.1659

93,631,827
85,438,898
85,489,929

1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน 2561
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
การจ่ายเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สําหรับรอบบัญชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 เป็ นไปตามนโยบายการจ่าย
ประโยชน์ ตอบแทนและลดทุน ที� กํ าหนดไว้ ในสัญ ญาก่อตัง� ทรั สต์ จึง เห็ นสมควรเสนอให้ ที�ประชุมสามัญผู้ถือหน่ว ยทรั ส ต์
ประจําปี 2562 พิจารณารับทราบ
การลงมติ
วาระนี �ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
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วาระที� 4 พิจารณารั บทราบการแต่ งตัง� ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
บริ ษัท ฯ ได้ พิจ ารณาและอนุม ัติใ ห้ แต่ง ตัง� ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท สํา นักงาน อีว าย จํา กัด เป็ น ผู้สอบบัญ ชีของ
กองทรัสต์ฯ ประจําปี 2562 โดยมีรายชื�อของผู้สอบบัญชีดงั นี �
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ
3. นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 (ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือ
ชื�อในงบการเงินของกองทรัสต์) และ/ หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 (เป็ นผู้ลงลายมือชื�อในงบ
การเงินของกองทรัสต์ในระยะเวลา 1 ปี ที�ผ่านมา) และ/ หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5767 (ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือ
ชื�อในงบการเงินของกองทรัสต์)

โดยกํ าหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีค นใดคนหนึ�งข้ า งต้ นเป็ น ผู้ทํ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิ นของ
กองทรัสต์ฯ ได้ และในกรณีท�ีผ้ สู อบคนใดคนหนึ�งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื�นของบริ ษัท เพื�อทําหน้ า ที�ต รวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงิ นของกองทรัสต์ ฯ แทน ทังนี
� �
รายละเอียดประวัติ ประสบการณ์ และการทํางานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 2 โดยผู้สอบบัญชีทงั � 3 ท่านไม่ได้
เป็ นผู้ถือหน่วยของกองทรั สต์ ฯ ไม่มีความสัมพันธ์ กับกองทรั สต์ ฯ ไม่มีส่ว นได้ เ สียกับกองทรัสต์ฯ และไม่ได้ ใ ห้ บริ การเป็ น ที�
ปรึ กษาแก่กองทรัสต์ฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ และ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีให้ แก่กองทรัสต์ฯ ตังแต่
� ปี 2561 เป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยผู้สอบ
บัญชีที�ลงนามในงบการเงินของกองทรัสต์ฯ คือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของปี 2562 จํานวน
1,000,000 บาท ซึง� มีข้อมูลจํานวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดงั ตาราง
หน่วย: บาท
กองทรัสต์
ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ

ปี 2561
(จ่ ายจริ ง)
1,000,000

ปี 2562
(ปี ที�เสนอ)
1,000,000

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที�อย่างเหมาะสม มีความรู้ และความเชี�ยวชาญในการ
ตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับกองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระต่อการปฏิบตั ิหน้ าที� จึงเห็นสมควร
พิจารณาแต่งตัง� บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีข องกองทรัสต์ สําหรับปี 2562 โดยมี ค่าตอบแทนเท่ากับ
1,000,000 บาท ซึง� เท่ากับปี ที�ผ่านมา และเสนอให้ ที�ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 พิจารณารับทราบ
การลงมติ
วาระนี �ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
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วาระที� 5 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ
(ถ้ ามี)
ทังนี
� � ทางบริ ษัทฯ ขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 ในวันที�
24 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องประชุม 222-223 ชัน� 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยกําหนดรายชื�อผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 ในวันที� 6 มีนาคม 2562
ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ส ามารถศึก ษาคํ า ชี แ� จงวิ ธี ก ารลงทะเบี ย น การเข้ า ประชุม และการมอบฉัน ทะ เพื� อ ให้ การ
ลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ ว บริ ษัทฯ ใคร่ ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้รับมอบฉันทะ โปรดนํา
แบบฟอร์ มลงทะเบียนตามเอกสารแนบ 8 และ/ หรื อ หนังสือมอบฉันทะที�แนบมาพร้ อมนี �ติดอากรแสตมป์ พร้ อมด้ วยเอกสาร
แสดงตนเพื�อเข้ าร่ วมประชุมตามเอกสารแนบ 5 มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที�เพื�อลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย และหากผู้ถือหน่วย
ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ สามารถแต่งตัง� นางทิพย์ภาพร เกิดผล กรรมการอิสระ เป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ทังนี
� �ขอความร่วมมือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์โปรดส่ง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที� 19 เมษายน 2562 โดยส่งมาที� แผนกนัก
ลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัท ภิรัช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด ที�อยู่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110 โทรศัพท์ 02-261-0170 โทรสาร 02-261-0170
จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที� ดังกล่าวข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถกร เนตร์ เนรมิตรดี)
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
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