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ที� BRRM-E-62-036  

  วนัที� 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ภิรัชออฟฟิศ ครั �งที� 1/2562 

เรียน ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชมุสามัญประจําปี 2562 

 2. ข้อมลูเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ BOFFICE จะลงทนุเพิ�มเติมครั �งที�หนึ�ง 

3.  สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอสิระ 

4. สารสนเทศการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันระหว่าง

กองทรัสต์กบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

5. สารสนเทศการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตี 

6. แบบรายงานการเพิ�มทุน  

7. วตัถปุระสงค์และเหตผุลในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�ง และจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขาย

เพิ�มเติม 

8. รายงานประมาณการงบกําไรขาดทนุและการปันส่วนแบง่กําไรตามสมมุติฐานสําหรับปีตั �งแต่

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

9. รายงานความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์และรายการที�

เกี�ยวโยงกนั 

10. ความเห็นของทรัสตี 

11. คําชี �แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุและการมอบฉนัทะ 

12. หนงัสือมอบฉันทะ 

13. ข้อมลูของกรรมการอสิระของบริษทั ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้

ถือหน่วยทรัสต์ 

14. แผนที�สถานที�จดัประชมุ 

15. ใบแจ้งรายชื�อผู้ถือหน่วย  

ด้วยบริษทั ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย  จํากดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 

(“กองทรัสต์ BOFFICE") เห็นสมควรให้จัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั �งที� 1/2562 

ดงักล่าว ในวนัที� 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้อง AMBER 1 ชั �น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
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88 ถ.เทพรัตน(กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 แผนที�สถานที�จัดประชุม ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมา

ด้วย 14 เพื�อพจิารณาเรื�องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมจํานวน 7 วาระ ดงัต่อไปนี � 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาํปี 2562 

การประชมุสามญัประจําปี 2562 ของกองทรัสต์ BOFFICE เมื�อวนัที� 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เริ�มประชมุเมื�อเวลา 

10:00 น. ณ ห้องประชุม 222-223 ชั �น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที� 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบาง

นาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั �งหมด 55 คน นับ

จํานวนหน่วยทรัสต์ได้ 417,724,606 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 81.06 ของหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้ทั �งหมดของกองทรัสต์ 

BOFFICE โดยมติแต่ละวาระมีรายละเอียดดงันี � 

วาระที� 1 รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ BOFFICE ประจําปี 2561 

วาระที� 2  รับทราบงบการเงนิประจํารอบปีบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ BOFFICE 

วาระที� 3 รับทราบการจ่ายเงนิจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561  

วาระที� 4 รับทราบการแต่งตั �งผู้ สอบบญัชีกองทรัสต์ ประจําปี 2561 ซึ�งผู้ สอบบญัชีที�ได้รับแต่งตั �งเป็นผู้สอบ

บญัชีจากบริษทั สํานกังาน อีวาย จํากดั (“สาํนักงาน อีวาย”) ดงันี � 

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3930 และ/หรือ 

2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4579 และ/หรือ 

3. นางสาวพิณผกา อคัรนพุงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5767  

โดยให้บคุคลดงักล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของกองทรัสต์ BOFFICE และในกรณีที�บคุคลดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้ สํานักงาน 

อีวายจัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื�นของสํานักงาน อีวายทําหน้าที�แทนได้ โดยมีค่าสอบบัญชี

ประจําปี 2562 คือ 1,000,000 บาท  

ทั �งนี � รายงานการประชุมสามญัประจําปี 2562 ของกองทรัสต์ BOFFICE ดงักล่าวเป็นไปตามที�ได้เปิดเผยไว้แก่

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 24 เมษายน พ.ศ. 2562 แล้ว สําเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามสิ�ง

ที�ส่งมาด้วย 1  

วาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 5 (โปรดพจิารณาเงื�อนไขในวาระที� 4 และวาระที� 5) และวาระที� 6.1 ที�จะนําเสนอเพื�อ

ขออนุมัติในที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 นี � เป็นเรื� องที�เกี�ยวข้อง

และเป็นเงื�อนไขของกันและกัน หากเรื� องใดเรื� องหนึ�งตามวาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 5 (โปรดพิจารณาเงื�อนไข

ในวาระที� 4 และวาระที� 5) และวาระที� 6.1 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 นี � ให้ถือว่าวาระที�ได้รับการอนุมัตโิดยที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 ไปก่อนหน้านั�นได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีการนําเสนอวาระอื�นดังกล่าวเพื�อให้

ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 พิจารณาต่อไป 
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วาระที� 2  รับทราบงบการเงนิประจํารอบปีบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ BOFFICE 

วาระที� 3 รับทราบการจ่ายเงนิจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561  

วาระที� 4 รับทราบการแต่งตั �งผู้ สอบบญัชีกองทรัสต์ ประจําปี 2561 ซึ�งผู้ สอบบญัชีที�ได้รับแต่งตั �งเป็นผู้สอบ

บญัชีจากบริษทั สํานกังาน อีวาย จํากดั (“สาํนักงาน อีวาย”) ดงันี � 

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3930 และ/หรือ 

2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4579 และ/หรือ 

3. นางสาวพิณผกา อคัรนพุงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5767  

โดยให้บคุคลดงักล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของกองทรัสต์ BOFFICE และในกรณีที�บคุคลดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้ สํานักงาน 

อีวายจัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื�นของสํานักงาน อีวายทําหน้าที�แทนได้ โดยมีค่าสอบบัญชี

ประจําปี 2562 คือ 1,000,000 บาท  

ทั �งนี � รายงานการประชุมสามญัประจําปี 2562 ของกองทรัสต์ BOFFICE ดงักล่าวเป็นไปตามที�ได้เปิดเผยไว้แก่

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 24 เมษายน พ.ศ. 2562 แล้ว สําเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามสิ�ง

ที�ส่งมาด้วย 1  

วาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 5 (โปรดพจิารณาเงื�อนไขในวาระที� 4 และวาระที� 5) และวาระที� 6.1 ที�จะนําเสนอเพื�อ

ขออนุมัติในที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 นี � เป็นเรื� องที�เกี�ยวข้อง

และเป็นเงื�อนไขของกันและกัน หากเรื� องใดเรื� องหนึ�งตามวาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 5 (โปรดพิจารณาเงื�อนไข

ในวาระที� 4 และวาระที� 5) และวาระที� 6.1 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 นี � ให้ถือว่าวาระที�ได้รับการอนุมัตโิดยที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 ไปก่อนหน้านั�นได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีการนําเสนอวาระอื�นดังกล่าวเพื�อให้

ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 พิจารณาต่อไป 
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วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ�มทุนครั�งที�

หนึ�ง 

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติให้กองทรัสต์ BOFFICE ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์เพิ�มเติม โดยเป็นการเช่าระยะยาวบนพื �นที�บางส่วนของอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซึ�งเป็นอาคาร

ส่วนสํานกังานภายในโครงการไบเทค ซึ�งประกอบไปด้วย พื �นที�สํานกังานให้เช่า พื �นที�เช่าร้านค้าปลีก ที�จอดรถ พื �นที�ตั �งงาน

ระบบบางส่วน และพื �นที�อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัแต่วนัเริ�มต้นระยะเวลาการเช่าจากบริษัท ปรินทร จํากัด 

(“ปรินทร”) และซื �อสังหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องซึ�งใช้ในการดําเนินกิจการภายในทรัพย์สินที�เช่าจากปรินทร และบริษัท 

เพนต้า 591 จํากดั (“เพนต้า”) ( ปรินทรและเพนต้า รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน

ที�จะลงทนุเพิ�มเติมและการดําเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องดงัต่อไปนี � 

1. ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ�มทุนครั�งที�หนึ�ง 

1.1. สิทธิการเช่าพื �นที�บางส่วนในอาคารส่วนสํานักงานภรัิช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค จากปรินทร และพื �นที�ที�

เกี�ยวเนื�องกับงานระบบอาคารส่วนสํานักงานบางส่วน 

พื �นที�บางส่วนภายในอาคารส่วนสํานกังานภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค  และพื �นที�อื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับงานระบบ

อาคารส่วนสํานกังานบางส่วนในพื �นที�อาคารส่วนศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ตั �งอยู่ที� เลขที� 4345 ถนนสุขุมวิท 

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีพื �นที�เช่ารวมประมาณ 72,088 ตารางเมตร (รวมเรียกว่า 

“ทรัพย์สนิที�เช่า”) ประกอบด้วยพื �นที�ดงัต่อไปนี � 

(1) พื �นที�อาคารส่วนสํานกังานให้เช่า ชั �น 10-28 และชั �น 9 บางส่วน และพื �นที�ร้านค้าปลีกให้เช่า ชั �น G  

(2) พื �นที�ส่วนกลางส่วนสํานักงาน เช่น พื �นที�ทางเดินส่วนสํานักงาน พื �นที�ล็อบบี �ส่วนสํานักงาน พื �นที�โถง

ลิฟท์ และห้องนํ �า เป็นต้น และพื �นที�ชั �น 29 และชั �นดาดฟ้า 

(3) พื �นที�จอดรถส่วนสํานกังาน ชั �น  B1 – B3* 

(4) พื �นที�ตั �งงานระบบอาคารส่วนสํานักงานบางส่วน ซึ�งส่วนหลักตั �งอยู่ในพื �นที�อาคารส่วนสํานักงานภิรัช

ทาวเวอร์ แอท ไบเทค และบางส่วนในพื �นที�อาคารส่วนศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ชั �น 2M 

และ 3M*)  

1.2. กรรมสทิธิ�ในงานระบบอาคารส่วนสํานักงานบางส่วนที�เกี�ยวเนื�องกับการดําเนินกิจการของอาคารส่วน

สํานักงานภรัิช ทาวเวอร์ แอท ไบเทคจากปรินทรและเพนต้า 

รวมเรียกว่า ("ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม" หรือ “โครงการภรัิช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค”) 

หมายเหตุ 

*การลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมบางส่วนซึ�งเป็นทรัพย์สินส่วนสนบัสนนุ ได้แก่ พื �นที�จอดรถบางส่วนของ

ชั �น B3 และพื �นที�ตั �งงานระบบอาคารของส่วนสํานกังานบางส่วนของชั �น 2M และ 3M ของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของ

กองทรัสต์ BOFFICE อาจเป็นทรัพย์สินที�อยู่ภายใต้ภาระการจํานองกบัธนาคารเจ้าหนี �ของปรินทรซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ�

ในที�ดินและอาคารสํานกังานของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค มีพื �นที�รวมประมาณ 1,330 ตารางเมตร ทั �งนี � การ
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ดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินส่วนดงักล่าว กองทรัสต์ BOFFICE จะต้องพิจารณาให้อสงัหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องไม่อยู่ใน

บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้พจิารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์

อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคับแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั �นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์

ดงักล่าวอย่างมีนยัสําคญั และเงื�อนไขการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์นั �นยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ซึ�งจะได้

นําเสนอให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ต่อไป อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ BOFFICE จะใช้

ดุลพินิจในการที�จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมนี � และ/หรือ กําหนด 

เปลี�ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ เงื�อนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทุนทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมนี � เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์

และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

รายละเอียดเพิ�มเติมปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 2 และให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที�ปรากฏในแบบแสดง

รายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE 

ในครั �งที�หนึ�งนี � เป็นรายละเอยีดอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ BOFFICE จะลงทนุเพิ�มเติม 

 ก่อนการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมดงักล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย คือ 

บริษัท ซีบีอาร์อ ี(ประเทศไทย)  จํากดั และ บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งได้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที�

กองทรัสต์ BOFFICE จะลงทนุเพิ�มเติม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

ทรัพย์สิน 

ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษัท ซีบีอาร์อี 

จาํกัด� 

บริษัท โจนส์ แลง ลา

ซาลล์ จาํกัด� 

มลูค่าทรัพย์สินทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมภายใต้สิทธิการ

เช่าตามเงื�อนไขกองทรัสต์ประมาณ 
3,000 2,985 

มลูค่าของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุไม่เกินประมาณ 3,300 

สงูกว่าราคาประเมินตํ�าสดุ (ร้อยละ) 10.6 
1 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ของบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จํากดั ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบับ

ลงวนัที�  10 พฤษภาคม 2562 (ราคา ณ วนัที� 20 ธันวาคม 2562) ซึ�งคาดว่าเป็นวนัที�กองทรัสต์ BOFFICE จะเข้าลงทุนในทรัพย์สิน

ที�จะลงทนุเพิ�มเติม) 

2 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย)จํากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที� 10 พฤษภาคม 2562 (ราคา ณ วนัที� 20 ธันวาคม 2562) ซึ�งคาดว่าเป็นวนัที�กองทรัสต์ BOFFICE 

จะเขา้ลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม) 

หมายเหต:ุ  รายละเอยีดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ BOFFICE จะลงทุนเพิ�มเติมปรากฏตามสิ�งที�ส่ง

มาด้วย 3 

การลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมในครั �งนี � กองทรัสต์ BOFFICE จะลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม

ทั �งสิ �นไม่เกิน 3,300,000,000 บาท (ชําระในวนัที�กองทรัสต์ BOFFICE ลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม และไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพิ�ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง

ที�กองทรัสต์ BOFFICE จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) ซึ�งประกอบไปด้วยค่าเช่าทรัพย์สินที�เช่า และค่าซื �อสังหาริมทรัพย์ (งานระบบ

อาคาร) ต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องซึ�งใช้ในการดําเนินกิจการของทรัพย์สินที�เช่า  
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ทั �งนี � ราคาที�กองทรัสต์ BOFFICE จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมดงักล่าวจะต้องเป็นไปตาม

จํานวนเงินเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE ที�ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติม และเงินกู้ ยืม  ตาม

รายละเอยีดที�จะกล่าวต่อไปในวาระที� 3 และ 6 ตามลําดบั 

นอกจากนี � บริษัทฯ มีความประสงค์ที�จะแต่งตั �งบริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“ภิรัช แมนเนจเม้นท์”) ซึ�ง

เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กับทรัพย์สินซึ�งกองทรัสต์ BOFFICE ลงทุนอยู่ในปัจจุบนั ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

สําหรับทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมในครั �งนี � เนื�องจากภรัิช แมนเนจเม้นท์มีประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการบริหาร

จดัการทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะลงทนุเพิ�มเติม ซึ�งจะสามารถดูแลและให้บริการแก่ผู้ เช่าเดิม รวมทั �งบริหารจัดการทรัพย์สิน

ให้กบักองทรัสต์ BOFFICE ได้อย่างต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพต่อไป  

ในการนี � บริษัทฯ มีความประสงค์จะให้กองทรัสต์ BOFFICE เข้าทําสญัญาตกลงกระทําการ และสัญญาบริการ

ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมในครั �งนี �กับปรินทร บริษัท ภิรัชบุรี จํากดั (“ภิรัชบุรี”) และ/หรือ กลุ่ม

บุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี เพื�อการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ รวมถึงการแก้ไขสัญญา

ก่อตั �งทรัสต์ในส่วนที�สอดคล้องกบัการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมในครั �งนี � 

ทั �งนี � การลงทนุของกองทรัสต์ BOFFICE ในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมจะอยู่ภายใต้เงื�อนไขดงัต่อไปนี �  

(1) บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รบัอนมุตัิจากที�ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที�ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถ้าจําเป็น) 

ให้เช่าทรัพย์สินและขายทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) ให้แก่กองทรัสต์ BOFFICE และได้ดําเนินการใด ๆ เพื�อให้

ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมดงักล่าวพร้อมสําหรับการลงทนุโดยกองทรัสต์ BOFFICE แล้ว 

(2) ไม่มีประเด็นที�ยังคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้าง บริษัทฯ จะ

เปิดเผยความเสี�ยงดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และดําเนินการตาม

กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

(3) พิจารณารูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ซึ�งอาจพิจารณาให้ลงทุนในทรัพย์สินที�มีการจํานอง 

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยความเสี�ยงดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ

ดําเนินการตามกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

(4) ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย 

กฎ และระเบียบอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง และ  

(5) กองทรัสต์ BOFFICE ได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.") ให้ดําเนินการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE กู้ ยืมเงิน และ

ดําเนินการอื�นใดที�เกี�ยวข้องเพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมดงักล่าวเป็นสําเร็จ 

2. จาํนวนเงนิทนุและจาํนวนหน่วยทรัสต์ที�จะเพิ�ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขาย

เพิ�มเตมิ และการกู้ยืมเงนิ เพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั�งที�หนึ�ง 

เงินทุนที�จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ BOFFICE นั �นจะมาจาก 2 ส่วนได้แก่ 

(1) เงินจากการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติม และ (2) เงินกู้ ระยะยาว
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ทั �งนี � ราคาที�กองทรัสต์ BOFFICE จะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมดงักล่าวจะต้องเป็นไปตาม

จํานวนเงินเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE ที�ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติม และเงินกู้ ยืม  ตาม

รายละเอยีดที�จะกล่าวต่อไปในวาระที� 3 และ 6 ตามลําดบั 

นอกจากนี � บริษัทฯ มีความประสงค์ที�จะแต่งตั �งบริษัท ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“ภิรัช แมนเนจเม้นท์”) ซึ�ง

เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กับทรัพย์สินซึ�งกองทรัสต์ BOFFICE ลงทุนอยู่ในปัจจุบนั ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

สําหรับทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมในครั �งนี � เนื�องจากภรัิช แมนเนจเม้นท์มีประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการบริหาร

จดัการทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะลงทนุเพิ�มเติม ซึ�งจะสามารถดูแลและให้บริการแก่ผู้ เช่าเดิม รวมทั �งบริหารจัดการทรัพย์สิน

ให้กบักองทรัสต์ BOFFICE ได้อย่างต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพต่อไป  

ในการนี � บริษัทฯ มีความประสงค์จะให้กองทรัสต์ BOFFICE เข้าทําสญัญาตกลงกระทําการ และสัญญาบริการ

ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมในครั �งนี �กับปรินทร บริษัท ภิรัชบุรี จํากดั (“ภิรัชบุรี”) และ/หรือ กลุ่ม

บุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี เพื�อการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ รวมถึงการแก้ไขสัญญา

ก่อตั �งทรัสต์ในส่วนที�สอดคล้องกบัการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมในครั �งนี � 

ทั �งนี � การลงทนุของกองทรัสต์ BOFFICE ในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมจะอยู่ภายใต้เงื�อนไขดงัต่อไปนี �  

(1) บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รบัอนมุตัิจากที�ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที�ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถ้าจําเป็น) 

ให้เช่าทรัพย์สินและขายทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) ให้แก่กองทรัสต์ BOFFICE และได้ดําเนินการใด ๆ เพื�อให้

ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมดงักล่าวพร้อมสําหรับการลงทนุโดยกองทรัสต์ BOFFICE แล้ว 

(2) ไม่มีประเด็นที�ยังคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้าง บริษัทฯ จะ

เปิดเผยความเสี�ยงดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และดําเนินการตาม

กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

(3) พิจารณารูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ซึ�งอาจพิจารณาให้ลงทุนในทรัพย์สินที�มีการจํานอง 

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยความเสี�ยงดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ

ดําเนินการตามกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

(4) ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย 

กฎ และระเบียบอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง และ  

(5) กองทรัสต์ BOFFICE ได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.") ให้ดําเนินการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE กู้ ยืมเงิน และ

ดําเนินการอื�นใดที�เกี�ยวข้องเพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมดงักล่าวเป็นสําเร็จ 

2. จาํนวนเงนิทนุและจาํนวนหน่วยทรัสต์ที�จะเพิ�ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขาย

เพิ�มเตมิ และการกู้ยืมเงนิ เพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั�งที�หนึ�ง 

เงินทุนที�จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ BOFFICE นั �นจะมาจาก 2 ส่วนได้แก่ 

(1) เงินจากการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติม และ (2) เงินกู้ ระยะยาว
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จากการกู้ ยืมเงนิ โดยโครงสร้างเงินทนุที�จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ BOFFICE นั �น จะ

พิจารณาจากความเหมาะสมของอตัราส่วนหนี �สิน และเงินทนุของกองทรัสต์ สภาวะของตลาดทนุ และตลาดตราสารหนี �ใน

ปัจจบุนั โดยรายละเอยีดสรุปได้ดงันี � 

2.1. เงินจากการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมครั�งที�

หนึ�ง โดยการออกเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์ BOFFICE จํานวนไม่เกิน 225,490,000 

หน่วย 

วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ในครั �งนี �จะเป็นการเสนอขายผ่านผู้จดัการการจัดจําหน่าย 

และผู้จดัจําหน่าย สําหรับราคาหน่วยทรัสต์ที�จะเสนอขายในครั �งนี �จะกําหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที�

จดัทําโดยผู้ประเมนิมลูค่าทรัพย์สินอสิระที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที�

มีความเกี�ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที�มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัที�

เหมาะสมที�นกัลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบี �ยทั �งในประเทศและในตลาดโลก 

(5) อตัราผลตอบแทนที�จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี � รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื�นๆ 

และ (6) ผลการสํารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding)  

ทั �งนี � เมื�อรวมหน่วยทรัสต์จากการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

เพิ�มเติมจํานวนประมาณไม่เกิน 225,490,000 หน่วย กบัหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในปัจจุบนัจํานวน 515,310,000 หน่วย 

จะทําให้กองทรัสต์ BOFFICE มีหน่วยทรัสต์จํานวนทั �งสิ �นไม่เกิน 740,800,000 หน่วย (ทั �งนี � ให้ถือเอาข้อมูลที�ปรากฏใน

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ 

BOFFICE ในครั �งที�หนึ�งนี �เป็นจํานวนเงนิทนุ จํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะเพิ�มและราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอ

ขายเพิ�มเติมในครั �งนี �ของกองทรัสต์ BOFFICE) โดยมีวตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุนเพื�อลงทุนในสิทธิการเช่าเพิ�มเติม และ

จดัหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวเพื�อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ BOFFICE และสร้าง

ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี � การที�กองทรัสต์ BOFFICE มีจํานวนหน่วยทรัสต์เพิ�มขึ �น จะ

ส่งผลให้กองทรัสต์ BOFFICE มีขนาดที�เพิ�มขึ �น ซึ�งจะเป็นที�น่าสนใจต่อนกัลงทนุ และบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถส่งเสริมให้

เกิดสภาพคล่องในตลาดรองเพิ�มขึ �น อีกทั �งกองทรัสต์ BOFFICE จะสามารถกระจายความเสี�ยงจากการจดัหาผลประโยชน์

จากอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ BOFFICE ลงทนุอยู่ในปัจจุบนั  

2.2. การกู้ยืมเงนิและการให้หลักประกันที�เกี�ยวข้องกับการกู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 753,000,000 บาท เพื�อ

ลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเตมิและเพื�อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ BOFFICE 

การกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ�งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื�นใด ซึ�งผู้ ให้

กู้อาจเป็นสถาบันการเงินที�อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรัสตีของ

กองทรัสต์ BOFFICE โดยเป็นการกู้ยืมเงินระยะยาวในวงเงินไม่เกิน  753,000,000 บาท  เพื�อลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทุน

เพิ�มเติมและเพื�อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ BOFFICE ซึ�งเมื�อรวมกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ BOFFICE ใน

ปัจจบุนั จะไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ BOFFICE  ภายหลงัจากการเพิ�มเงินทุนของกองทรัสต์ 

BOFFICE ในครั �งนี � ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

และอนุมัติให้มีการให้หลักประกันในการกู้ ยืมเงินครั �งนี � ในรูปของ (1) การโอนสิทธิการเช่าเป็นประกนั (2) การโอนสิทธิ

 

7 
 

อย่างมีเงื�อนไขในกรมธรรม์ประกนัภยัและสลกัหลงัให้ผู้ให้กู้ เป็นผู้ รับผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม (3) การโอนสิทธิ

อย่างมีเงื�อนไขในสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่า (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิเรียกร้อง และ/หรือ 

กรมธรรม์ประกนัภยัเป็นหลกัประกนัภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธรุกิจ (5) หลักประกันการกู้ ยืมอื�น ๆ ตามที�ผู้กู้

และผู้ให้กู้อาจตกลงร่วมกนักําหนดเพิ�มเติมในสญัญากู้ ยืมเงิน  

3. วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั�งที�หนึ�ง 

และการนําหน่วยทรัสต์จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE และเพื�อประโยชน์ในการปฏิบติัตามข้อตกลงกระทํา

การที�กองทรัสต์ BOFFICE กําหนดให้ ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั

กบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี ถือครองหน่วยทรัสต์จากการเพิ�มทุนของ

กองทรัสต์ BOFFICE บริษัทฯ จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ�มทุนครั �งนี �เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรัชบุรี และ/หรือ 

บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบุรี จํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ�มทุนครั �งนี � หรือไม่

เกินกว่าสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ของภิรัชบุรี และ /หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบั 

ภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี ณ วันกําหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อการจอง

ซื �อหน่วยเพิ�มทุนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่สัดส่วนใดจะสูงกว่า บริษัทฯ จึงกําหนดวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรร

หน่วยทรัสต์จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ เพื�อเสนอแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการพิจารณา โดยหากการเสนอขายหน่วยทรัสต์

บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน

กบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี ได้รับการอนุมตัิจากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE บริษัทฯ จะนําเสนอวาระที�  5.1 (แบบที� 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรร

หน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที�มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ 

 ภิรัชบุรี และ/หรือ บคุคลในครอบครัวของตระกลูบรีุ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั

กบับุคคลในครอบครัวของตระกลูบรีุ) ให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE พิจารณา โดยจะไม่มี

การนําเสนอวาระที� 5.2 เพื�อให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE พิจารณาอีกต่อไป 

อย่างไรก็ดี หากการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของ

ตระกูลบุรี ไม่ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE นี � บริษัทฯ จะไม่มีการ

นําเสนอวาระที� 5.1 เพื�อให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE พิจารณา แต่จะนําเสนอวาระที� 

5.2 (แบบที� 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�งและการ

นําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที�ไม่มีการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรัชบรีุ และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกลูบรีุ และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกันกับภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี) ให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE พิจารณาต่อไป 
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จากการกู้ ยืมเงนิ โดยโครงสร้างเงินทนุที�จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ BOFFICE นั �น จะ

พิจารณาจากความเหมาะสมของอตัราส่วนหนี �สิน และเงินทนุของกองทรัสต์ สภาวะของตลาดทนุ และตลาดตราสารหนี �ใน

ปัจจบุนั โดยรายละเอยีดสรุปได้ดงันี � 

2.1. เงินจากการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมครั�งที�

หนึ�ง โดยการออกเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์ BOFFICE จํานวนไม่เกิน 225,490,000 

หน่วย 

วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ในครั �งนี �จะเป็นการเสนอขายผ่านผู้จดัการการจัดจําหน่าย 

และผู้จดัจําหน่าย สําหรับราคาหน่วยทรัสต์ที�จะเสนอขายในครั �งนี �จะกําหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที�

จดัทําโดยผู้ประเมนิมลูค่าทรัพย์สินอสิระที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที�

มีความเกี�ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที�มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัที�

เหมาะสมที�นกัลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบี �ยทั �งในประเทศและในตลาดโลก 

(5) อตัราผลตอบแทนที�จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี � รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื�นๆ 

และ (6) ผลการสํารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding)  

ทั �งนี � เมื�อรวมหน่วยทรัสต์จากการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

เพิ�มเติมจํานวนประมาณไม่เกิน 225,490,000 หน่วย กบัหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในปัจจุบนัจํานวน 515,310,000 หน่วย 

จะทําให้กองทรัสต์ BOFFICE มีหน่วยทรัสต์จํานวนทั �งสิ �นไม่เกิน 740,800,000 หน่วย (ทั �งนี � ให้ถือเอาข้อมูลที�ปรากฏใน

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ 

BOFFICE ในครั �งที�หนึ�งนี �เป็นจํานวนเงนิทนุ จํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะเพิ�มและราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอ

ขายเพิ�มเติมในครั �งนี �ของกองทรัสต์ BOFFICE) โดยมีวตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุนเพื�อลงทุนในสิทธิการเช่าเพิ�มเติม และ

จดัหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวเพื�อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ BOFFICE และสร้าง

ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี � การที�กองทรัสต์ BOFFICE มีจํานวนหน่วยทรัสต์เพิ�มขึ �น จะ

ส่งผลให้กองทรัสต์ BOFFICE มีขนาดที�เพิ�มขึ �น ซึ�งจะเป็นที�น่าสนใจต่อนกัลงทนุ และบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถส่งเสริมให้

เกิดสภาพคล่องในตลาดรองเพิ�มขึ �น อีกทั �งกองทรัสต์ BOFFICE จะสามารถกระจายความเสี�ยงจากการจดัหาผลประโยชน์

จากอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ BOFFICE ลงทนุอยู่ในปัจจุบนั  

2.2. การกู้ยืมเงนิและการให้หลักประกันที�เกี�ยวข้องกับการกู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 753,000,000 บาท เพื�อ

ลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเตมิและเพื�อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ BOFFICE 

การกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ�งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื�นใด ซึ�งผู้ ให้

กู้อาจเป็นสถาบันการเงินที�อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรัสตีของ

กองทรัสต์ BOFFICE โดยเป็นการกู้ยืมเงินระยะยาวในวงเงินไม่เกิน  753,000,000 บาท  เพื�อลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทุน

เพิ�มเติมและเพื�อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ BOFFICE ซึ�งเมื�อรวมกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ BOFFICE ใน

ปัจจบุนั จะไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ BOFFICE  ภายหลงัจากการเพิ�มเงินทุนของกองทรัสต์ 

BOFFICE ในครั �งนี � ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

และอนุมัติให้มีการให้หลักประกันในการกู้ ยืมเงินครั �งนี � ในรูปของ (1) การโอนสิทธิการเช่าเป็นประกนั (2) การโอนสิทธิ
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อย่างมีเงื�อนไขในกรมธรรม์ประกนัภยัและสลกัหลงัให้ผู้ให้กู้ เป็นผู้ รับผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม (3) การโอนสิทธิ

อย่างมีเงื�อนไขในสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่า (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิเรียกร้อง และ/หรือ 

กรมธรรม์ประกนัภยัเป็นหลกัประกนัภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธรุกิจ (5) หลักประกันการกู้ ยืมอื�น ๆ ตามที�ผู้กู้

และผู้ให้กู้อาจตกลงร่วมกนักําหนดเพิ�มเติมในสญัญากู้ ยืมเงิน  

3. วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั�งที�หนึ�ง 

และการนําหน่วยทรัสต์จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE และเพื�อประโยชน์ในการปฏิบติัตามข้อตกลงกระทํา

การที�กองทรัสต์ BOFFICE กําหนดให้ ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั

กบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี ถือครองหน่วยทรัสต์จากการเพิ�มทุนของ

กองทรัสต์ BOFFICE บริษัทฯ จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ�มทุนครั �งนี �เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรัชบุรี และ/หรือ 

บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบุรี จํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ�มทุนครั �งนี � หรือไม่

เกินกว่าสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ของภิรัชบุรี และ /หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบั 

ภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี ณ วันกําหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อการจอง

ซื �อหน่วยเพิ�มทุนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่สัดส่วนใดจะสูงกว่า บริษัทฯ จึงกําหนดวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรร

หน่วยทรัสต์จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ เพื�อเสนอแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการพิจารณา โดยหากการเสนอขายหน่วยทรัสต์

บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน

กบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี ได้รับการอนุมตัิจากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE บริษัทฯ จะนําเสนอวาระที�  5.1 (แบบที� 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรร

หน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที�มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ 

 ภิรัชบุรี และ/หรือ บคุคลในครอบครัวของตระกลูบรีุ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั

กบับุคคลในครอบครัวของตระกลูบรีุ) ให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE พิจารณา โดยจะไม่มี

การนําเสนอวาระที� 5.2 เพื�อให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE พิจารณาอีกต่อไป 

อย่างไรก็ดี หากการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของ

ตระกูลบุรี ไม่ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE นี � บริษัทฯ จะไม่มีการ

นําเสนอวาระที� 5.1 เพื�อให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE พิจารณา แต่จะนําเสนอวาระที� 

5.2 (แบบที� 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�งและการ

นําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที�ไม่มีการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรัชบรีุ และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกลูบรีุ และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกันกับภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี) ให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE พิจารณาต่อไป 
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ภายหลงัจากที�ได้ชี �แจงรายละเอียดทรัพย์สินที�กองทรัสต์BOFFICE จะลงทุนเพิ�มเติม จํานวนเงนิทุนและจํานวน

หน่วยทรัสต์ที�จะเพิ�ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขายเพิ�มเติม และการกู้ ยืมเงิน เพื�อลงทุนใน

ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�ง วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขาย

เพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�ง และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยแล้วนั �น ในการนี � บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติวาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนใน

ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ BOFFICE ในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�ง โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอ รวมถึง

มอบหมายให้บริษทัฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจในการดําเนินการตามกรอบอํานาจของตน ดงัต่อไปนี � 

1) กําหนดรูปแบบการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ BOFFICE รายละเอียดทรัพย์สิน วิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน 

รวมถึงราคาที�เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมในครั �งนี � และการแต่งตั �งภิรัช แมนเนจเม้นท ์

เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม 

2) เจรจา จดัทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนัที�แสดงถึงสิทธิที�จะเช่า จะซื �อและเข้าลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาจะซื �อจะขายทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาเช่าทรัพย์สิน และ/หรือ สัญญาซื �อขายทรัพย์สิน 

และ/หรือ สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที� เกี�ยวข้อง เมื�อกองทรัสต์  BOFFICE ได้รับอนุมัติจากผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ และสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม รวมทั �งดําเนินการติดต่อกับ

สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื�อ

การดงักล่าว เป็นต้น 

3) เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญาหรือข้อผูกพันที�เ กี�ยวข้องกับการแต่งตั �งผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ การบริการ และการดําเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมในครั �งนี �เพื�อการ

หาประโยชน์ในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมของกองทรัสต์กบับคุคลที�เกี�ยวข้อง 

4) แก้ไขสญัญาก่อตั �งทรสัต์ในส่วนที�สอดคล้องกบัการดําเนินการดงักล่าว  

5) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เพื�อให้การดําเนินการดังกล่าว

ประสบผลสําเร็จ รวมถงึการแต่งตั �ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักล่าวตาม 1) 2) 

3) และ 4) ข้างต้น เพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ และ 

6) ใช้ดุลพินิจในการที�จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนบางส่วนของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม และ/หรือ กําหนด 

เปลี�ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ เงื�อนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทนุ หากเห็นว่าเงื�อนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกับ

เจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที�กองทรัสต์ BOFFICE จะเข้าลงทนุ หรือผลจากการตรวจสอบ

สถานะทางกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ BOFFICE ในทรัพย์สินดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ BOFFICE และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผูกพนัให้แก่กองทรัสต์ 

BOFFICE เกินสมควร ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ BOFFICE และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั 

อนึ�ง เมื�อกองทรัสต์ BOFFICE ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการขอความ

เห็นชอบการเพิ�มทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 
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ความเหน็ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และการลงทุนเพิ�มเติม

ในอสงัหาริมทรัพย์ครั �งนี �เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์ BOFFICE ดงันั �น ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิ

การลงทนุเพิ�มเติมในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม เนื�องจากบริษัทฯ คาดว่าการลงทุนเพิ�มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครั �งนี �เป็น

การลงทนุในทรัพย์สินที�มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ ซึ�งจะเพิ�มผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์ BOFFICE โดยมโีอกาสจะทํา

ให้รายได้และผลประกอบการของกองทรัสต์ BOFFICE มีความมั�นคงเพิ�มขึ �น อีกทั �งยังช่วยกระจายความเสี�ยงของการ

จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ�มความหลากหลายของแหล่งที�มาของรายได้ ซึ�งจะช่วยลดการ

พึ�งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ BOFFICE อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ BOFFICE และผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ต่อไป 

สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมบางส่วนซึ�งเป็นทรัพย์สินส่วนสนบัสนุน ที�อาจเป็นทรัพย์สินที�อยู่

ภายใต้ภาระการจํานองกับธนาคารเจ้าหนี �ของปรินทร บริษัทฯ อาจพิจารณาใช้ดุลพินิจในการที�จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้า

ลงทุนในทรัพย์สินส่วนดังกล่าว ซึ�งหากบริษัทฯ พิจารณาเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนสนับสนุน อสังหาริมทรัพย์ที�ได้มา

จะต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพพิาทใด ๆ เว้นแต่ บริษทัฯ ได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อกัษร

ว่า การอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั �นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว

อย่างมีนยัสําคญั เช่น การจดัให้มีมาตรการในการลดผลกระทบที�อาจเกิดขึ �น และเงื�อนไขการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์นั �น

ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ซึ�งจะได้นําเสนอให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ต่อไป 

นอกจากนี � ในการกําหนดราคาสุดท้ายที�กองทรัสต์ BOFFICE จะลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมจาก 

ปรินทรและเพนต้า กองทรัสต์ BOFFICE จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที�จัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

อสิระที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที�มีความเกี�ยวข้อง โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่า

มูลค่าทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมซึ�งกําหนดไว้ไม่เกิน 3,300,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องที�กองทรัสต์ BOFFICE จะเป็น

ผู้ รับผิดชอบ) ซึ�งเป็นราคาที�สูงกว่าราคาที�ได้จากรายงานการประเมินค่าตํ�าสุดของอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งได้รับจากบริษัท

ประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้อยละ 10.6 นั �นเป็นราคาที�สมเหตสุมผล และอยู่ในอตัราที�เป็นธรรมและเหมาะสม 

นอกจากนี � บริษัทฯ เห็นควรให้แต่งตั �ง ภิรัช แมนเนจเม้นท์ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินที�จะ

ลงทนุเพิ�มเติมในครั �งนี � เนื�องจาก ภิรัช แมนเนจเม้นท์ มีประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ�ง

จะสามารถดแูลและให้บริการแก่ผู้ เช่าเดิม รวมทั �งบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับกองทรัสต์ BOFFICE ได้อย่างต่อเนื�องและ

มีประสิทธิภาพต่อไป 

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นั �น ภิรัช แมนเนจเม้นท์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) จากกองทรัสต์ซึ�งจะประกอบไปด้วย (1) ค่าธรรมเนียมพื �นฐานในการจัดการ

ทรัพย์สิน (Base Fee) มีอตัราไม่เกินอตัราร้อยละ 7.0 ของรายได้จากการดําเนินงาน และ (2) ค่าธรรมเนียมผนัแปรในการ

จัดการทรัพย์สิน (Performance Fee) ไม่เกินอัตราร้อยละ 3.0 ของกําไรจากการดําเนินงาน ในการพิจารณาความ
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ภายหลงัจากที�ได้ชี �แจงรายละเอียดทรัพย์สินที�กองทรัสต์BOFFICE จะลงทุนเพิ�มเติม จํานวนเงนิทุนและจํานวน

หน่วยทรัสต์ที�จะเพิ�ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขายเพิ�มเติม และการกู้ ยืมเงิน เพื�อลงทุนใน

ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�ง วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขาย

เพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�ง และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยแล้วนั �น ในการนี � บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติวาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนใน

ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ BOFFICE ในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�ง โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอ รวมถึง

มอบหมายให้บริษทัฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจในการดําเนินการตามกรอบอํานาจของตน ดงัต่อไปนี � 

1) กําหนดรูปแบบการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ BOFFICE รายละเอียดทรัพย์สิน วิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน 

รวมถึงราคาที�เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมในครั �งนี � และการแต่งตั �งภิรัช แมนเนจเม้นท ์

เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม 

2) เจรจา จดัทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนัที�แสดงถึงสิทธิที�จะเช่า จะซื �อและเข้าลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาจะซื �อจะขายทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาเช่าทรัพย์สิน และ/หรือ สัญญาซื �อขายทรัพย์สิน 

และ/หรือ สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที� เกี�ยวข้อง เมื�อกองทรัสต์  BOFFICE ได้รับอนุมัติจากผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ และสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม รวมทั �งดําเนินการติดต่อกับ

สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื�อ

การดงักล่าว เป็นต้น 

3) เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญาหรือข้อผูกพันที�เ กี�ยวข้องกับการแต่งตั �งผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ การบริการ และการดําเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมในครั �งนี �เพื�อการ

หาประโยชน์ในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมของกองทรัสต์กบับคุคลที�เกี�ยวข้อง 

4) แก้ไขสญัญาก่อตั �งทรสัต์ในส่วนที�สอดคล้องกบัการดําเนินการดงักล่าว  

5) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เพื�อให้การดําเนินการดังกล่าว

ประสบผลสําเร็จ รวมถงึการแต่งตั �ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักล่าวตาม 1) 2) 

3) และ 4) ข้างต้น เพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ และ 

6) ใช้ดุลพินิจในการที�จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนบางส่วนของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม และ/หรือ กําหนด 

เปลี�ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ เงื�อนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทนุ หากเห็นว่าเงื�อนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกับ

เจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที�กองทรัสต์ BOFFICE จะเข้าลงทนุ หรือผลจากการตรวจสอบ

สถานะทางกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ BOFFICE ในทรัพย์สินดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ BOFFICE และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผูกพนัให้แก่กองทรัสต์ 

BOFFICE เกินสมควร ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ BOFFICE และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั 

อนึ�ง เมื�อกองทรัสต์ BOFFICE ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการขอความ

เห็นชอบการเพิ�มทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 
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ความเหน็ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และการลงทุนเพิ�มเติม

ในอสงัหาริมทรัพย์ครั �งนี �เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์ BOFFICE ดงันั �น ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิ

การลงทนุเพิ�มเติมในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม เนื�องจากบริษัทฯ คาดว่าการลงทุนเพิ�มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครั �งนี �เป็น

การลงทนุในทรัพย์สินที�มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ ซึ�งจะเพิ�มผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์ BOFFICE โดยมโีอกาสจะทํา

ให้รายได้และผลประกอบการของกองทรัสต์ BOFFICE มีความมั�นคงเพิ�มขึ �น อีกทั �งยังช่วยกระจายความเสี�ยงของการ

จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ�มความหลากหลายของแหล่งที�มาของรายได้ ซึ�งจะช่วยลดการ

พึ�งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ BOFFICE อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ BOFFICE และผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ต่อไป 

สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมบางส่วนซึ�งเป็นทรัพย์สินส่วนสนบัสนุน ที�อาจเป็นทรัพย์สินที�อยู่

ภายใต้ภาระการจํานองกับธนาคารเจ้าหนี �ของปรินทร บริษัทฯ อาจพิจารณาใช้ดุลพินิจในการที�จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้า

ลงทุนในทรัพย์สินส่วนดังกล่าว ซึ�งหากบริษัทฯ พิจารณาเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนสนับสนุน อสังหาริมทรัพย์ที�ได้มา

จะต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพพิาทใด ๆ เว้นแต่ บริษทัฯ ได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อกัษร

ว่า การอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั �นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว

อย่างมีนยัสําคญั เช่น การจดัให้มีมาตรการในการลดผลกระทบที�อาจเกิดขึ �น และเงื�อนไขการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์นั �น

ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ซึ�งจะได้นําเสนอให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ต่อไป 

นอกจากนี � ในการกําหนดราคาสุดท้ายที�กองทรัสต์ BOFFICE จะลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมจาก 

ปรินทรและเพนต้า กองทรัสต์ BOFFICE จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที�จัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

อสิระที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที�มีความเกี�ยวข้อง โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่า

มูลค่าทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมซึ�งกําหนดไว้ไม่เกิน 3,300,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องที�กองทรัสต์ BOFFICE จะเป็น

ผู้ รับผิดชอบ) ซึ�งเป็นราคาที�สูงกว่าราคาที�ได้จากรายงานการประเมินค่าตํ�าสุดของอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งได้รับจากบริษัท

ประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้อยละ 10.6 นั �นเป็นราคาที�สมเหตสุมผล และอยู่ในอตัราที�เป็นธรรมและเหมาะสม 

นอกจากนี � บริษัทฯ เห็นควรให้แต่งตั �ง ภิรัช แมนเนจเม้นท์ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินที�จะ

ลงทนุเพิ�มเติมในครั �งนี � เนื�องจาก ภิรัช แมนเนจเม้นท์ มีประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ�ง

จะสามารถดแูลและให้บริการแก่ผู้ เช่าเดิม รวมทั �งบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับกองทรัสต์ BOFFICE ได้อย่างต่อเนื�องและ

มีประสิทธิภาพต่อไป 

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นั �น ภิรัช แมนเนจเม้นท์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) จากกองทรัสต์ซึ�งจะประกอบไปด้วย (1) ค่าธรรมเนียมพื �นฐานในการจัดการ

ทรัพย์สิน (Base Fee) มีอตัราไม่เกินอตัราร้อยละ 7.0 ของรายได้จากการดําเนินงาน และ (2) ค่าธรรมเนียมผนัแปรในการ

จัดการทรัพย์สิน (Performance Fee) ไม่เกินอัตราร้อยละ 3.0 ของกําไรจากการดําเนินงาน ในการพิจารณาความ
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สมเหตสุมผลของอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที� ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ BOFFICE 

บริษัทฯ ได้ทําการเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที� ภิรัช แมนเนจเม้นท์ จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

BOFFICE กบัอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Management Fee) ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

และกองทรัสต์อื�น และค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ BOFFICE ใน

ปัจจบุนั บริษัทฯ เห็นว่าอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเนื�องจากภิรัช แมนเนจเม้นท์มี

ประสบการณ์และความชํานาญในการบริหารจัดการทรัพย์สิน และมีทีมงานด้านต่าง ๆ ที�มีประสบการณ์และมี

ประสิทธิภาพ พร้อมทั �งมีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินที�กองทรัสต์ BOFFICE จะเข้าลงทุนเพิ�มเติมเป็นอย่างดี การแต่งตั �งภิรัช 

แมนเนจเม้นท์ เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม จึงเป็นธุรกรรมที�เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดี

ที�สดุของกองทรัสต์ BOFFICE  

ทั �งนี � เพื�อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื�น ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการมอบอํานาจให้บริษัทฯ 

และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจดําเนินการตามที�เสนอข้างต้น โดยเมื�อกองทรัสต์ BOFFICE ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการขอความเห็นชอบการเพิ�มทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

การลงมต ิ

การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ BOFFICE เป็นการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือ

บุคคลที�เกี�ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ�งมีขนาดรายการตั �งแต่ 20,000,000 บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ทําให้การเข้าทํารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ BOFFICE จะต้อง

ได้รับมติอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้า

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทั �งนี � การนับคะแนนเสียงของผู้ ที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ ที�เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ ให้สิทธิใน

อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ BOFFICE จะลงทนุเพิ�มเติมและกลุ่มบคุคลเดียวกนัในมติดงักล่าว 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � (ณ วันปิดสมุดผู้ ถือหน่วยทรัสต์วันที� 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื�อผู้ ถือหน่วย ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 15  

 ทั �งนี � มีคู่กรณีที�เกี�ยวข้องและมีความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ ดงันี � 

(1) ปรินทร และ เพนต้า ซึ�งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม มีความสัมพันธ์กับผู้จดัการกองทรัสต์ โดยเพนต้า

เป็นบริษัทย่อยของภิรัชบุรี ซึ�งภิรัชบุรี ปรินทร และบริษัทฯ ซึ�งเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ มีบริษัท ภิรัชบุรี โฮลดิ �ง จํากดั 

(“ภิรัชบุรี โฮลดิ �ง”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั  

(2) ภิรัช แมนเนจเม้นท์ ซึ�งกองทรัสต์ BOFFICE ประสงค์จะแต่งตั �งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับของทรัพย์สินที�

จะลงทนุเพิ�มเติม และ บริษัทฯ มีภิรัชบรีุ โฮลดิ �งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 
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(3) ภิรัชบุรี เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ�งของกองทรัสต์ และภิรัชบุรีกับบริษัทฯ มีภิรัชบุรี โฮลดิ �งเป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ร่วมกนั 

จากข้อมลูข้างต้น การลงทนุเพิ�มเติมในทรัพย์สินของกองทรัสต์ BOFFICE จงึเป็นการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนักับ

บคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบับริษัทฯ ดงันั �นบริษัทฯ จึงได้แนบสารสนเทศการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ BOFFICE และการ

ทํารายการที�เกี�ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กบับุคคลที�เกี�ยวโยงกันกบัผู้จัดการกองทรัสต์ ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 และ 

รายงานความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกนั ปรากฏตามสิ�งที�

ส่งมาด้วย 9 เพื�อประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ 

BOFFICE และการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์แล้วด้วยความ

ระมดัระวงั และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศดงักล่าวไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้บคุคลอื�นสําคญัผิดในสาระสําคญั 

เงื�อนไขการเข้าทาํรายการ 

การลงมติในวาระที� 2 นี �เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกบัวาระที� 3 วาระที� 5 (โปรดพิจารณาเงื�อนไขในวาระที� 4 และวาระ

ที� 5) และวาระที� 6.1 ในกรณีที�ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าทํารายการในวาระนี � บริษัทฯ จะเข้าทํารายการใน

วาระนี �ก็ต่อเมื�อที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนมุติัการเข้าทํารายการในวาระที� 3 วาระที� 5 (โปรดพิจารณาเงื�อนไขในวาระที� 4 

และวาระที� 5) และวาระที� 6.1 ทุกรายการเป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที�หนึ�ง โดยการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ใหม่เพื�อลงทุนในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเตมิ 

สืบเนื�องจากรายละเอียดที�ได้ชี �แจงแล้วในวาระที� 2 ข้อ 2.1 บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการ

เพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมของกองทรัสต์ BOFFICE จํานวน

ประมาณไม่เกิน 225,490,000 หน่วย เมื�อรวมหน่วยทรัสต์จากการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE กบัหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ในปัจจุบันจํานวน 515,310,000 หน่วย จะทําให้กองทรัสต์ BOFFICE มีหน่วยทรัสต์จํานวนทั �งสิ �นไม่เกิน 

740,800,000 หน่วย โดยให้ถือว่ามติของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเรื�องนี �จะมีอายุ 1 ปี นบัจากวนัที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มี

มติตามที�เสนอทกุประการ รวมถึงมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจในการดําเนินการตามกรอบอํานาจของ

ตนดงัต่อไปนี � 

1) กําหนดรูปแบบการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติม รวมถึง

กําหนดจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะออกเสนอขาย และราคาหน่วยทรัสต์ที�จะเสนอขาย เพื�อมาใช้เป็นเงินทุนในการ

ลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม โดยให้สอดคล้องกบัแนวทางที�กําหนดไว้ข้างต้น 

2) ดําเนินการติดต่อกับสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรือ

บคุคลใด ๆ เพื�อการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติม 

3) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื�อให้การดําเนินการดังกล่าว

ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั �ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น 

เพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ 
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ทั �งนี � โดยมีรายละเอียดแบบรายงานการเพิ�มทุน และ วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�ง และ

จดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติม ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 6 และ 7 เพื�อประกอบการพจิารณา 

ความเหน็ของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE เพื�อลงทุนเพิ�มเติมในทรัพย์สินที�จะ

ลงทนุเพิ�มเติมตามที�ได้นําเสนอทกุประการ เนื�องจากบริษัทฯ คาดว่าการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติมในครั �งนี � จะเป็น

การสร้างโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินที�เล็งเห็นแล้วว่ามีศกัยภาพที�ดีในอนาคตและเป็นการเพิ�มความหลากหลายของ

แหล่งที�มาของรายได้ดงักล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยกําหนดให้มติของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเรื�องนี �จะมีอายุ 1 ปีนบัจาก

วนัที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที�เสนอทกุประการ รวมถงึมอบอํานาจให้บริษทัฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจดําเนินการตามที�

เสนอข้างต้น ทั �งนี � เมื�อกองทรัสต์ BOFFICE ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการขอความ

เห็นชอบการเพิ�มทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

การลงมต ิ

การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ BOFFICE เข้าข่ายเป็นการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ที�มิได้ระบุไว้เป็นการ

ล่วงหน้าในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ ทําให้การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ BOFFICE จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที�

ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

การนับคะแนนเสียงของผู้ ที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ ที�เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที�

กองทรัสต์ BOFFICE จะลงทนุเพิ�มเติมและกลุ่มบุคคลเดียวกนัในมติดงักล่าว 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � (ณ วันปิดสมุดผู้ ถือหน่วยทรัสต์วนัที� 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื�อผู้ ถือหน่วย ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 15 

เงื�อนไขการเข้าทาํรายการ 

การลงมติในวาระที� 3 นี � เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกบัวาระที� 2 วาระที� 5 (โปรดพิจารณาเงื�อนไขในวาระที� 4 และวาระ

ที� 5) และวาระที� 6.1 ในกรณีที�ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าทํารายการในวาระนี � บริษัทฯ จะเข้าทํารายการใน

วาระนี �ก็ต่อเมื�อที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนมุติัการเข้าทํารายการในวาระที� 2 วาระที� 5 (โปรดพิจารณาเงื�อนไขในวาระที� 4 

และวาระที� 5) และวาระที� 6.1 ทุกรายการเป็นที�เรียบร้อยแล้ว  

 

วาระที� 4 วาระที� 5.1 และวาระที� 5.2 ที�จะนําเสนอเพื�อขออนุมัติในที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 นี �เป็นเรื�องที�เกี�ยวข้องและเป็นเงื�อนไขของกันและกัน  

หากวาระที� 4 ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 นี � 

บริษัทฯ จะนําเสนอวาระที� 5.1 ให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 

พจิารณา โดยจะไม่มีการนําเสนอวาระที� 5.2 เพื�อให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE 

ครั�งที� 1/2562 พิจารณาอีกต่อไป 
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อย่างไรก็ดี หากวาระที� 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE 

ครั�งที� 1/2562 นี � บริษัทฯ จะไม่มีการนําเสนอวาระที� 5.1 เพื�อให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

BOFFICE ครั�งที� 1/2562 พิจารณา แต่จะนําเสนอวาระที� 5.2 ให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

BOFFICE ครั�งที� 1/2562 พจิารณาต่อไป 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรัชบุรี 

และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี และ/

หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

สืบเนื�องจากรายละเอียดที�ได้ชี �แจงแล้วในวาระที� 2 ข้อ 3 บริษัทฯ จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ�มทุนครั �งนี �

เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย คือ ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ 

กลุ่มบคุคลเดียวกนักบัภรัิชบรีุ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี จํานวนไม่เกินร้อยละ 25 

ของหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและเสนอขาย หรือไม่เกินกว่าสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามการจัดสรรให้กับผู้ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ของภิรัชบุรี และ /หรือ บุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบุรี และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนักบัภรัิชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของ

ตระกลูบุรี ณ วนักําหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อการจองซื �อหน่วยเพิ�มทุนของบุคคลดงักล่าว แล้วแต่สดัส่วนใดจะสูงกว่า 

สําหรับวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�ง และการนํา

หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเป็นไปตามวาระที� 5 ต่อไป  

ในการนี � บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติ วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรัชบุรี และ/หรือ บคุคลในครอบครัวของตระกลูบุรี และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ 

กลุ่มบคุคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของตระกลูบรีุ โดยให้ถือว่ามติของที�ประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื�องนี �จะมีอายุ 1 

ปี นบัจากวนัที�ผู้ ถือหน่วยทรสัต์มีมติตามที�เสนอทุกประการ 

ความเหน็ของบริษัทฯ 

กองทรัสต์ BOFFICE จะได้รับประโยชน์จากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัว

ของตระกลูบรีุ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกบับุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

เนื�องจาก ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่ม

บคุคลเดียวกนักบับคุคลในครอบครัวของตระกลูบุรี เป็นกลุ่มบุคคลที�มีฐานะทางการเงินมั�นคง มีชื�อเสียง และเป็นที�ยอมรับ 

และเป็นผู้สนบัสนนุ (Sponsor) ของกองทรัสต์ BOFFICE ดงันั �น การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมในส่วนนี �ถือเป็นการสร้าง

ความเชื�อมั�นให้แก่นกัลงทนุ 

ในการนี � ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่  

ภิรัชบุรี และ/หรือ บคุคลในครอบครัวของตระกลูบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั

กบับุคคลในครอบครัวของตระกลูบรีุ ตามที�ได้นําเสนอทุกประการ ทั �งนี � เมื�อกองทรัสต์ BOFFICE ได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการขอความเห็นชอบการเพิ�มทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 
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ทั �งนี � โดยมีรายละเอียดแบบรายงานการเพิ�มทุน และ วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�ง และ

จดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติม ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 6 และ 7 เพื�อประกอบการพจิารณา 

ความเหน็ของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE เพื�อลงทุนเพิ�มเติมในทรัพย์สินที�จะ

ลงทนุเพิ�มเติมตามที�ได้นําเสนอทกุประการ เนื�องจากบริษัทฯ คาดว่าการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติมในครั �งนี � จะเป็น

การสร้างโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินที�เล็งเห็นแล้วว่ามีศกัยภาพที�ดีในอนาคตและเป็นการเพิ�มความหลากหลายของ

แหล่งที�มาของรายได้ดงักล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยกําหนดให้มติของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเรื�องนี �จะมีอายุ 1 ปีนบัจาก

วนัที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที�เสนอทกุประการ รวมถงึมอบอํานาจให้บริษทัฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจดําเนินการตามที�

เสนอข้างต้น ทั �งนี � เมื�อกองทรัสต์ BOFFICE ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการขอความ

เห็นชอบการเพิ�มทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

การลงมต ิ

การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ BOFFICE เข้าข่ายเป็นการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ที�มิได้ระบุไว้เป็นการ

ล่วงหน้าในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ ทําให้การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ BOFFICE จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที�

ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

การนับคะแนนเสียงของผู้ ที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ ที�เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที�

กองทรัสต์ BOFFICE จะลงทนุเพิ�มเติมและกลุ่มบุคคลเดียวกนัในมติดงักล่าว 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � (ณ วันปิดสมุดผู้ ถือหน่วยทรัสต์วนัที� 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื�อผู้ ถือหน่วย ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 15 

เงื�อนไขการเข้าทาํรายการ 

การลงมติในวาระที� 3 นี � เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกบัวาระที� 2 วาระที� 5 (โปรดพิจารณาเงื�อนไขในวาระที� 4 และวาระ

ที� 5) และวาระที� 6.1 ในกรณีที�ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าทํารายการในวาระนี � บริษัทฯ จะเข้าทํารายการใน

วาระนี �ก็ต่อเมื�อที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนมุติัการเข้าทํารายการในวาระที� 2 วาระที� 5 (โปรดพิจารณาเงื�อนไขในวาระที� 4 

และวาระที� 5) และวาระที� 6.1 ทุกรายการเป็นที�เรียบร้อยแล้ว  

 

วาระที� 4 วาระที� 5.1 และวาระที� 5.2 ที�จะนําเสนอเพื�อขออนุมัติในที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 นี �เป็นเรื�องที�เกี�ยวข้องและเป็นเงื�อนไขของกันและกัน  

หากวาระที� 4 ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 นี � 

บริษัทฯ จะนําเสนอวาระที� 5.1 ให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 

พจิารณา โดยจะไม่มีการนําเสนอวาระที� 5.2 เพื�อให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE 

ครั�งที� 1/2562 พิจารณาอีกต่อไป 
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อย่างไรก็ดี หากวาระที� 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE 

ครั�งที� 1/2562 นี � บริษัทฯ จะไม่มีการนําเสนอวาระที� 5.1 เพื�อให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

BOFFICE ครั�งที� 1/2562 พิจารณา แต่จะนําเสนอวาระที� 5.2 ให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

BOFFICE ครั�งที� 1/2562 พจิารณาต่อไป 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรัชบุรี 

และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี และ/

หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

สืบเนื�องจากรายละเอียดที�ได้ชี �แจงแล้วในวาระที� 2 ข้อ 3 บริษัทฯ จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ�มทุนครั �งนี �

เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย คือ ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ 

กลุ่มบคุคลเดียวกนักบัภรัิชบรีุ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี จํานวนไม่เกินร้อยละ 25 

ของหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและเสนอขาย หรือไม่เกินกว่าสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามการจัดสรรให้กับผู้ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ของภิรัชบุรี และ /หรือ บุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบุรี และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนักบัภรัิชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของ

ตระกลูบุรี ณ วนักําหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อการจองซื �อหน่วยเพิ�มทุนของบุคคลดงักล่าว แล้วแต่สดัส่วนใดจะสูงกว่า 

สําหรับวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�ง และการนํา

หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเป็นไปตามวาระที� 5 ต่อไป  

ในการนี � บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติ วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรัชบุรี และ/หรือ บคุคลในครอบครัวของตระกลูบุรี และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ 

กลุ่มบคุคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของตระกลูบรีุ โดยให้ถือว่ามติของที�ประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื�องนี �จะมีอายุ 1 

ปี นบัจากวนัที�ผู้ ถือหน่วยทรสัต์มีมติตามที�เสนอทุกประการ 

ความเหน็ของบริษัทฯ 

กองทรัสต์ BOFFICE จะได้รับประโยชน์จากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัว

ของตระกลูบรีุ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกบับุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

เนื�องจาก ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่ม

บคุคลเดียวกนักบับคุคลในครอบครัวของตระกลูบุรี เป็นกลุ่มบุคคลที�มีฐานะทางการเงินมั�นคง มีชื�อเสียง และเป็นที�ยอมรับ 

และเป็นผู้สนบัสนนุ (Sponsor) ของกองทรัสต์ BOFFICE ดงันั �น การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมในส่วนนี �ถือเป็นการสร้าง

ความเชื�อมั�นให้แก่นกัลงทนุ 

ในการนี � ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่  

ภิรัชบุรี และ/หรือ บคุคลในครอบครัวของตระกลูบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั

กบับุคคลในครอบครัวของตระกลูบรีุ ตามที�ได้นําเสนอทุกประการ ทั �งนี � เมื�อกองทรัสต์ BOFFICE ได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการขอความเห็นชอบการเพิ�มทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 
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การลงมต ิ

การเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูล

บรีุ และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับคุคลในครอบครัวของตระกูลบุรี เป็นการทํา

ธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์ BOFFICE กบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบับริษัทฯ ซึ�งมีมูลค่าตั �งแต่ 20,000,000 บาทขึ �นไป หรือเกิน

ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ BOFFICE ทําให้การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ BOFFICE 

จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย ตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์และข้อ 6 ของประกาศ สร. 26/2555 กําหนดว่าจะต้องไม่มีเสียงคดัค้าน

รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงคดัค้านการเพิ�มทุน

โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องนี �จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � (ณ วันปิดสมุดผู้ ถือหน่วยทรัสต์วนัที� 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื�อผู้ ถือหน่วย ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 15 

ทั �งนี � บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันระหว่าง

กองทรัสต์กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 และ รายงานความเห็นที�ปรึกษา

ทางการเงินอิสระเกี�ยวกับเกี�ยวกับรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกนั ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 9 เพื�อ

ประกอบการพิจารณา 

เงื�อนไขการเข้าทาํรายการ 

การลงมติในวาระที� 4 นี �เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกบัวาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 5 และวาระที� 6.1 ในกรณีที�ที�ประชุมผู้

ถือหน่วยทรัสต์อนุมตัิการเข้าทํารายการในวาระนี � บริษัทฯ จะเข้าทํารายการในวาระนี �ก็ต่อเมื�อที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

อนุมตัิการเข้าทํารายการในวาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 5 และวาระที� 6.1 ทกุรายการเป็นที�เรียบร้อยแล้ว  

ทั �งนี � หากมีการคดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนต่อการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของ

ตระกลูบุรี ในวาระนี � จะไม่กระทบกบัการอนมุติัในวาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 6.1 แต่อย่างใด 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติม

ในการเพิ�มทุนครั�งที�หนึ�ง และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนของกองทรัสต์และการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจง

ให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกนักบับคุคลในครอบครัวของตระกูลบุรี ตามที�ระบุไว้ในวาระที� 3 และวาระที� 4 ให้แบ่งวิธีการเสนอขายและวิธีการ

จดัสรรหน่วยทรัสต์ออกเป็น 2 แบบเพื�อเสนอแก่ผู้ ถือหน่วยทรสัต์ในการพิจารณา โดยให้พิจารณาดงันี �  
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หากวาระที� 4 ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 นี � 

บริษัทฯ จะนําเสนอวาระที� 5.1 ให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 

พจิารณา โดยจะไม่มีการนําเสนอวาระที� 5.2 เพื�อให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE 

ครั�งที� 1/2562 พจิารณาอีกต่อไป 

แต่หากมีการพิจารณาวาระที�  5.1 แล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 นี � บริษัทฯ จะถือว่าวาระที� 4 ที�พิจาณาไปแล้วนั�น ไม่ได้รับการอนุมัติจากที�

ประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 นี �เช่นกัน และจะนําเสนอวาระที� 5.2 ให้

ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 พจิารณาต่อไป 

อย่างไรก็ดี หากวาระที� 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE 

ครั�งที� 1/2562 นี � บริษัทฯ จะไม่มีการนาํเสนอวาระที� 5.1 เพื�อให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

BOFFICE ครั�งที� 1/2562 พจิารณา แต่จะนําเสนอวาระที� 5.2 ให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

BOFFICE ครั�งที� 1/2562 พจิารณาต่อไป  

โดยมรีายละเอียด ดงันี � 

วาระที� 5.1 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุน

ครั�งที�หนึ� งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในกรณีที� มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี  และ /หรือ  บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี  และ /หรือ  กลุ่ ม

บุคคลเดียวกันกับภรัิชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี  

ส่วนที� 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี � ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที�จะมี

การออกและเสนอขายในการเพิ�มทุนครั �งนี � เพื�อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั�วไปเฉพาะกลุ่มซึ�งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Preferential 

Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี �ตามสิทธิที�ได้รับ

จดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที�ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สิทธิที�ได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย

เพิ�มเติมในครั �งนี �ก็ได้  

ทั �งนี � ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที� 1 นี �ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที�ได้รับจดัสรร บริษัทฯ 

จะจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�แสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับ

จดัสรรตามที�เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที� 3 หรือไม่ก็ได้ และในกรณีการจัดสรรสิทธิ

ตามอตัราส่วนที�กําหนดทําให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีสิทธิจองซื �อหน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย

เพิ�มเติมเป็นจํานวนที�มีเศษหน่วยทรัสต์ที�ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็มหน่วยที�

ใกล้เคียงที�สดุ 

ส่วนที� 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกันกบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี โดยจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จัดสรร

ให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกนักบับคุคลในครอบครัวของตระกูลบรีุ เมื�อรวมกับส่วนที� 1 แล้วจะมีจํานวนไมเ่กินร้อยละ 25 ของหน่วยทรัสต์ที�จะมี
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การลงมต ิ

การเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูล

บรีุ และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับคุคลในครอบครัวของตระกูลบุรี เป็นการทํา

ธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์ BOFFICE กบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบับริษัทฯ ซึ�งมีมูลค่าตั �งแต่ 20,000,000 บาทขึ �นไป หรือเกิน

ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ BOFFICE ทําให้การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ BOFFICE 

จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย ตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์และข้อ 6 ของประกาศ สร. 26/2555 กําหนดว่าจะต้องไม่มีเสียงคดัค้าน

รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงคดัค้านการเพิ�มทุน

โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องนี �จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � (ณ วันปิดสมุดผู้ ถือหน่วยทรัสต์วนัที� 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื�อผู้ ถือหน่วย ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 15 

ทั �งนี � บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันระหว่าง

กองทรัสต์กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 และ รายงานความเห็นที�ปรึกษา

ทางการเงินอิสระเกี�ยวกับเกี�ยวกับรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกนั ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 9 เพื�อ

ประกอบการพิจารณา 

เงื�อนไขการเข้าทาํรายการ 

การลงมติในวาระที� 4 นี �เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกบัวาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 5 และวาระที� 6.1 ในกรณีที�ที�ประชุมผู้

ถือหน่วยทรัสต์อนุมตัิการเข้าทํารายการในวาระนี � บริษัทฯ จะเข้าทํารายการในวาระนี �ก็ต่อเมื�อที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

อนุมตัิการเข้าทํารายการในวาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 5 และวาระที� 6.1 ทกุรายการเป็นที�เรียบร้อยแล้ว  

ทั �งนี � หากมีการคดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนต่อการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของ

ตระกลูบุรี ในวาระนี � จะไม่กระทบกบัการอนมุติัในวาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 6.1 แต่อย่างใด 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติม

ในการเพิ�มทุนครั�งที�หนึ�ง และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนของกองทรัสต์และการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจง

ให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกนักบับคุคลในครอบครัวของตระกูลบุรี ตามที�ระบุไว้ในวาระที� 3 และวาระที� 4 ให้แบ่งวิธีการเสนอขายและวิธีการ

จดัสรรหน่วยทรัสต์ออกเป็น 2 แบบเพื�อเสนอแก่ผู้ ถือหน่วยทรสัต์ในการพิจารณา โดยให้พิจารณาดงันี �  
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หากวาระที� 4 ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 นี � 

บริษัทฯ จะนําเสนอวาระที� 5.1 ให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 

พจิารณา โดยจะไม่มีการนําเสนอวาระที� 5.2 เพื�อให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE 

ครั�งที� 1/2562 พจิารณาอีกต่อไป 

แต่หากมีการพิจารณาวาระที�  5.1 แล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 นี � บริษัทฯ จะถือว่าวาระที� 4 ที�พิจาณาไปแล้วนั�น ไม่ได้รับการอนุมัติจากที�

ประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 นี �เช่นกัน และจะนําเสนอวาระที� 5.2 ให้

ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที� 1/2562 พจิารณาต่อไป 

อย่างไรก็ดี หากวาระที� 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE 

ครั�งที� 1/2562 นี � บริษัทฯ จะไม่มีการนาํเสนอวาระที� 5.1 เพื�อให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

BOFFICE ครั�งที� 1/2562 พจิารณา แต่จะนําเสนอวาระที� 5.2 ให้ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

BOFFICE ครั�งที� 1/2562 พจิารณาต่อไป  

โดยมรีายละเอียด ดงันี � 

วาระที� 5.1 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุน

ครั�งที�หนึ� งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในกรณีที� มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี  และ /หรือ  บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี  และ /หรือ  กลุ่ ม

บุคคลเดียวกันกับภรัิชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี  

ส่วนที� 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี � ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที�จะมี

การออกและเสนอขายในการเพิ�มทุนครั �งนี � เพื�อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั�วไปเฉพาะกลุ่มซึ�งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Preferential 

Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี �ตามสิทธิที�ได้รับ

จดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที�ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สิทธิที�ได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย

เพิ�มเติมในครั �งนี �ก็ได้  

ทั �งนี � ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที� 1 นี �ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที�ได้รับจดัสรร บริษัทฯ 

จะจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�แสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับ

จดัสรรตามที�เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที� 3 หรือไม่ก็ได้ และในกรณีการจัดสรรสิทธิ

ตามอตัราส่วนที�กําหนดทําให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีสิทธิจองซื �อหน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย

เพิ�มเติมเป็นจํานวนที�มีเศษหน่วยทรัสต์ที�ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็มหน่วยที�

ใกล้เคียงที�สดุ 

ส่วนที� 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกันกบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี โดยจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จัดสรร

ให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกนักบับคุคลในครอบครัวของตระกูลบรีุ เมื�อรวมกับส่วนที� 1 แล้วจะมีจํานวนไมเ่กินร้อยละ 25 ของหน่วยทรัสต์ที�จะมี



 

16 
 

การออกและเสนอขายในการเพิ�มทุนครั �งนี � หรือไม่เกินกว่าสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามการจัดสรรให้กับผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ของภิรัชบุรี และ /หรือ บุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของ

ตระกลูบุรี ณ วนักําหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อการจองซื �อหน่วยเพิ�มทุนของบคุคลดงักล่าว แล้วแต่สดัส่วนใดจะสงูกวา่ 

ส่วนที� 3 จดัสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที�เหลือจากการเสนอขายในส่วนที� 1 และส่วนที� 2 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจํากดั 

(Private Placement) ซึ�งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบนัและผู้จองซื �อพิเศษ ซึ�งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ตามประกาศ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที�เกี�ยวโยงกันกบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั�วไป (Public 

Offering) ตามที�เห็นสมควร ตามประกาศ ทธ.27/2559 และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง  

หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่

ประชาชนทั�วไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที�จะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่

ผู้จองซื �อที�มีสิทธิจองซื �อในส่วนที� 1 ที�แสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับจัดสรรตามที�เห็นสมควร 

พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรส่วนที� 3 แล้วหรือไม่ก็ได้ 

ทั �งนี � ให้ถือเอาข้อมูลที�ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ หนงัสือชี �ชวนการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE ในครั �งที�หนึ�งนี � เป็นจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะจดัสรรเพื�อเสนอ

ขายให้ผู้ลงทนุแต่ละประเภท 

อย่างไรก็ดี การจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวข้างต้น จะไม่ทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบคุคลใดเป็นผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของกองทรัสต์ 

BOFFICE และ บริษัทฯ จะดําเนินการยื�นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที�

ออกและเสนอขายเพิ�มเติมของกองทรัสต์ BOFFICE เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแต่วันปิดการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ 

ในการนี � บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�

ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี �และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ถือว่ามติของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเรื�องนี �จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที�ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์มีมติตามที�เสนอทุกประการ รวมถึงมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจในการดําเนินการตาม

กรอบอํานาจของตน ดงัต่อไปนี � 

1) พิจารณากําหนดวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื�อกําหนดรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีสิทธิจองซื �อ

หน่วยทรัสต์ที�จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่เสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 

2) พิจารณากําหนดรายละเอียดอื�น ๆ เกี�ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง

จํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซื �อ วิธีการจดัสรร

หน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้สิทธิจองซื �อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื�อนไขและ
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วิธีการจองซื �อ รวมถึงเงื�อนไขและรายละเอียดอื�นที�เกี�ยวข้องกับการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�จะ

ออกและเสนอขายเพิ�มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ BOFFICE และวิธีการจัดสรร กรณีที�ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมจองซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับการจดัสรร รวมทั �งการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์

ในส่วนที�เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทั�วไปให้แก่นกัลงทนุอื�น ตลอดจนมีสิทธิใช้ดลุพินิจในการพิจารณา

ปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที� เพิ�มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ ลงทุนรายใด หรือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญี�ปุ่ น หรือสญัชาติอื�นใดที�มิใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขาย

หรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�เพิ�มดงักล่าวเป็นการกระทําอนัขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคับเกี�ยวกบัการเสนอ

ขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ทั �งของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �น ๆ หรือ 

ก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกินสมควร 

3) กําหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี � และดําเนินการในการยื�นคําขอ

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4) เจรจาต่อรอง เข้าทํา จดัเตรียม แก้ไขเพิ�มเติม และลงนามในสญัญาและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอขาย และ

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขายเพิ�มเติม รวมถึงการแต่งตั �งที�ผู้ จัดการการจัดจําหน่าย และผู้จัด

จําหน่าย ซึ�งอาจเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตีเพื�อดําเนินการดงักล่าว  

5) จดัเตรียม ลงนาม และยื�นคําขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผนั รวมถงึเอกสารอื�นใดที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับ

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจดัสรรหน่วยทรัสต์ และการนําหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขายเพิ�มเติมเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และ

กระทําการอื�นใดที�จําเป็นและเหมาะสมเพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวข้างต้นสําเร็จครบถ้วน และ 

6) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื�อให้การดําเนินการดังกล่าว

ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั �ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักล่าวข้างต้น 

เพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ 

ความเหน็ของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุติัวิธีการเสนอขาย และวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติม

ในครั �งนี � และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื�อให้

สอดคล้องกบัวาระที� 4 โดยกําหนดให้มติของที�ประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื�องนี �จะมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

มีมติตามที�เสนอทุกประการ รวมถึงให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจดําเนินการตามที�เสนอข้างต้น เมื�อกองทรัสต์ 

BOFFICE ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการขอความเห็นชอบการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�งต่อ

สํานกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

การลงมต ิ

การจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที� 2 เป็นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ BOFFICE กบับุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับ

บริษัทฯ ซึ�งมีมลูค่าตั �งแต่ 20,000,000 บาทขึ �นไป หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ BOFFICE 
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ทําให้การเข้าทํารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ BOFFICE จะต้องได้รับมติอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นการ

จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ�งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย ตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์และข้อ 6 ของ

ประกาศ สร. 26/2555 กําหนดว่าจะต้องไม่มเีสียงคดัค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงคดัค้านการเพิ�มทุน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องนี �จะไม่มีสิทธิออก

เสียง  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � (ณ วันปิดสมุดผู้ ถือหน่วยทรัสต์วนัที� 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื�อผู้ ถือหน่วย ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 15 

ทั �งนี � บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันระหว่าง

กองทรัสต์กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 และ รายงานความเห็นที�ปรึกษา

ทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกัน ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 9 เพื�อ

ประกอบการพิจารณา 

เงื�อนไขการเข้าทาํรายการ 

การลงมติในวาระที� 5.1 นี �เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกับวาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 4 และวาระที� 6.1 ในกรณีที�ที�

ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าทํารายการในวาระนี � บริษัทฯ จะเข้าทํารายการในวาระนี �ก็ต่อเมื�อที�ประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์อนมุตัิการเข้าทํารายการในวาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 4 และวาระที� 6.1 ทกุรายการเป็นที�เรียบร้อยแล้ว  

ทั �งนี � โดยที�หากมีการคดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต่อวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุน

ครั �งที�หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที�

มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของภิรัชบรีุ ดงักล่าว

ในวาระนี �จะไม่กระทบกบัการอนมุตัิในวาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 6.1 แต่อย่างใด 

 วาระที� 5.2 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุน

ครั�งที�หนึ� งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที� ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่ ม

บุคคลเดียวกนักับภรัิชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

ส่วนที� 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี � ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที�จะมี

การออกและเสนอขายในการเพิ�มทุนครั �งนี � เพื�อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั�วไปเฉพาะกลุ่มซึ�งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Preferential 

Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี �ตามสิทธิที�ได้รับ

จดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที�ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สิทธิที�ได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย

เพิ�มเติมในครั �งนี �ก็ได้  
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ทั �งนี � ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที� 1 นี �ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที�ได้รับจดัสรร บริษัทฯ 

จะจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�แสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับ

จดัสรรตามที�เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที� 2 หรือไม่ก็ได้ และในกรณีการจัดสรรสิทธิ

ตามอตัราส่วนที�กําหนดทําให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีสิทธิจองซื �อหน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย

เพิ�มเติมเป็นจํานวนที�มีเศษหน่วยทรัสต์ที�ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็มหน่วยที�

ใกล้เคียงที�สดุ 

ส่วนที� 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที�เหลือจากการเสนอขายในส่วนที� 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ซึ�งรวมถงึผู้ลงทุนสถาบนัและผู้จองซื �อพิเศษ ซึ�งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ตามประกาศสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั�วไป (Public 

Offering) ตามที�เห็นสมควร ตามประกาศ ทธ. 27/2559 และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง  

หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่

ประชาชนทั�วไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที�จะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่

ผู้จองซื �อที�มีสิทธิจองซื �อในส่วนที� 1 ที�แสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับจัดสรรตามที�เห็นสมควร 

พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรส่วนที� 2 แล้วหรือไม่ก็ได้ 

ทั �งนี � ให้ถือเอาข้อมูลที�ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ หนงัสือชี �ชวนการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE ในครั �งที�หนึ�งนี � เป็นจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะจดัสรรเพื�อเสนอ

ขายให้ผู้ลงทนุแต่ละประเภท 

อย่างไรก็ดี การจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวข้างต้น จะไม่ทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบคุคลใดเป็นผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของกองทรัสต์ 

BOFFICE 

ในการนี � บริษัทฯ จะดําเนินการยื�นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที�

ออกและเสนอขายเพิ�มเติมของกองทรัสต์ BOFFICE เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ 

บริษัทฯ จงึเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและ

เสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที�ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ 

บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบุรี โดยให้ถือว่ามติของที�ประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื�องนี �จะมีอายุ 1 ปี นบัจากวนัที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

มีมติตามที�เสนอทกุประการ รวมถงึมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจในการดําเนินการตามกรอบอํานาจของ

ตน ดงัต่อไปนี � 



 

18 
 

ทําให้การเข้าทํารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ BOFFICE จะต้องได้รับมติอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นการ

จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ�งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย ตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์และข้อ 6 ของ

ประกาศ สร. 26/2555 กําหนดว่าจะต้องไม่มเีสียงคดัค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงคดัค้านการเพิ�มทุน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องนี �จะไม่มีสิทธิออก

เสียง  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � (ณ วันปิดสมุดผู้ ถือหน่วยทรัสต์วนัที� 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื�อผู้ ถือหน่วย ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 15 

ทั �งนี � บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันระหว่าง

กองทรัสต์กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 และ รายงานความเห็นที�ปรึกษา

ทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกัน ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 9 เพื�อ

ประกอบการพิจารณา 

เงื�อนไขการเข้าทาํรายการ 

การลงมติในวาระที� 5.1 นี �เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกับวาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 4 และวาระที� 6.1 ในกรณีที�ที�

ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าทํารายการในวาระนี � บริษัทฯ จะเข้าทํารายการในวาระนี �ก็ต่อเมื�อที�ประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์อนมุตัิการเข้าทํารายการในวาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 4 และวาระที� 6.1 ทกุรายการเป็นที�เรียบร้อยแล้ว  

ทั �งนี � โดยที�หากมีการคดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต่อวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุน

ครั �งที�หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที�

มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของภิรัชบรีุ ดงักล่าว

ในวาระนี �จะไม่กระทบกบัการอนมุตัิในวาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 6.1 แต่อย่างใด 

 วาระที� 5.2 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุน

ครั�งที�หนึ� งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที� ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่ ม

บุคคลเดียวกนักับภรัิชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

ส่วนที� 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี � ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที�จะมี

การออกและเสนอขายในการเพิ�มทุนครั �งนี � เพื�อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั�วไปเฉพาะกลุ่มซึ�งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Preferential 

Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี �ตามสิทธิที�ได้รับ

จดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที�ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สิทธิที�ได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย

เพิ�มเติมในครั �งนี �ก็ได้  
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ทั �งนี � ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที� 1 นี �ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที�ได้รับจดัสรร บริษัทฯ 

จะจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�แสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับ

จดัสรรตามที�เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที� 2 หรือไม่ก็ได้ และในกรณีการจัดสรรสิทธิ

ตามอตัราส่วนที�กําหนดทําให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีสิทธิจองซื �อหน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขาย

เพิ�มเติมเป็นจํานวนที�มีเศษหน่วยทรัสต์ที�ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็มหน่วยที�

ใกล้เคียงที�สดุ 

ส่วนที� 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที�เหลือจากการเสนอขายในส่วนที� 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ซึ�งรวมถงึผู้ลงทุนสถาบนัและผู้จองซื �อพิเศษ ซึ�งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ตามประกาศสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั�วไป (Public 

Offering) ตามที�เห็นสมควร ตามประกาศ ทธ. 27/2559 และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง  

หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่

ประชาชนทั�วไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที�จะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่

ผู้จองซื �อที�มีสิทธิจองซื �อในส่วนที� 1 ที�แสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับจัดสรรตามที�เห็นสมควร 

พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรส่วนที� 2 แล้วหรือไม่ก็ได้ 

ทั �งนี � ให้ถือเอาข้อมูลที�ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ หนงัสือชี �ชวนการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE ในครั �งที�หนึ�งนี � เป็นจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะจดัสรรเพื�อเสนอ

ขายให้ผู้ลงทนุแต่ละประเภท 

อย่างไรก็ดี การจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวข้างต้น จะไม่ทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบคุคลใดเป็นผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของกองทรัสต์ 

BOFFICE 

ในการนี � บริษัทฯ จะดําเนินการยื�นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที�

ออกและเสนอขายเพิ�มเติมของกองทรัสต์ BOFFICE เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ 

บริษัทฯ จงึเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและ

เสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที�ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ 

บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบุรี โดยให้ถือว่ามติของที�ประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื�องนี �จะมีอายุ 1 ปี นบัจากวนัที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

มีมติตามที�เสนอทกุประการ รวมถงึมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจในการดําเนินการตามกรอบอํานาจของ

ตน ดงัต่อไปนี � 



 

20 
 

1) พิจารณากําหนดวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื�อกําหนดรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีสิทธิจองซื �อ

หนว่ยทรัสต์ที�จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่เสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 

2) พิจารณากําหนดรายละเอียดอื�น ๆ เกี�ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง

จํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซื �อ วิธีการจดัสรร

หน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้สิทธิจองซื �อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื�อนไขและ

วิธีการจองซื �อ รวมถึงเงื�อนไขและรายละเอียดอื�นที�เกี�ยวข้องกับการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�จะ

ออกและเสนอขายเพิ�มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ BOFFICE และวิธีการจัดสรรกรณีที�ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมจองซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับการจดัสรร รวมทั �งการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์

ในส่วนที�เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทั�วไปให้แก่นกัลงทนุอื�น ตลอดจนมีสิทธิใช้ดลุพินิจในการพิจารณา

ปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที� เพิ�มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ ลงทุนรายใด หรือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญี�ปุ่ น หรือสญัชาติอื�นใดที�มิใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขาย

หรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�เพิ�มดงักล่าวเป็นการกระทําอนัขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคับเกี�ยวกบัการเสนอ

ขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ทั �งของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �น ๆ หรือ 

ก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกินสมควร 

3) กําหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี � และดําเนินการในการยื�นคําขอ

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4) เจรจาต่อรอง เข้าทํา จัดเตรียม แก้ไขเพิ�มเติม และลงนามในสัญญา และเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการเสนอขาย 

และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขายเพิ�มเติม รวมถงึการแต่งตั �งที�ผู้จดัการการจดัจําหน่าย และผู้จัด

จําหน่าย ซึ�งอาจเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตีเพื�อดําเนินการดงักล่าว  

5) จดัเตรียม ลงนาม และยื�นคําขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื�นใดที�จําเป็น และเกี�ยวข้อง

กบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจดัสรรหน่วยทรัสต์ และการนําหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขายเพิ�มเติมเข้า

จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และ

กระทําการอื�นใดที�จําเป็นและเหมาะสมเพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวข้างต้นสําเร็จครบถ้วน และ 

6) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เพื�อให้การดําเนินการดังกล่าว

ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั �ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักล่าวข้างต้น 

เพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ 

ความเหน็ของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติม

ในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ในกรณีที�ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภรัิชบรีุ และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของ
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ตระกลูบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบรีุ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับคุคลในครอบครัวของตระกูลบุรี โดย

กําหนดให้มติของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเรื�องนี �จะมีอายุ 1 ปี นับจากวนัที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที�เสนอทุก

ประการ รวมถึงมอบอํานาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจดําเนินการตามที�เสนอข้างต้น เมื�อกองทรัสต์ BOFFICE 

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการขอความเห็นชอบการเพิ�มเงินทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 

ต่อไป 

การลงมต ิ

การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ BOFFICE จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

เงื�อนไขการเข้าทาํรายการ 

การลงมติในวาระที� 5.2 นี �เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกับวาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 6.1 ในกรณีที�ที�ประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์อนมุตัิการเข้าทํารายการในวาระนี � บริษัทฯ จะเข้าทํารายการในวาระนี �ก็ต่อเมื�อที�ประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมตัิ

การเข้าทํารายการในวาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 6.1 ทกุรายการเป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันที� เกี�ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื�อลงทุนใน

ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม และเพื�อใช้เป็นเงนิทนุหมุนเวียนในกองทรัสต์ BOFFICE 

วาระที� 6.1 การกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันที� เกี�ยวข้องกับการกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศแห่งหนึ�งหรือหลายแห่ง เพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมและเพื�อใช้เป็น

เงินทนุหมุนเวียนในกองทรัสต์ BOFFICE 

สืบเนื�องจากรายละเอียดที�ได้ชี �แจงแล้วในวาระที� 2 ข้อ 2.2 ซึ�งเกี�ยวกับโครงสร้างเงินทุนที�กองทรัสต์ BOFFICE 

จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมในจํานวนเงินไม่ เกิน 3,300,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องที�กองทรัสต์ 

BOFFICE จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) บริษัทฯ เห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจ

ดําเนินการกู้ยืมเงนิจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ�งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื�นใด โดยเป็น

การกู้ยืมเงินระยะยาวในวงเงินไม่เกิน  753,000,000 บาท  เพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมและเพื�อใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนในกองทรัสต์  

ภายหลงัจากการเพิ�มเงนิทนุของกองทรัสต์ BOFFICE ในครั �งนี � และอนมุติัให้มีการให้หลักประกนัในการกู้ ยืมเงิน

ครั �งนี � บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการกําหนดหลกัเกณฑ์หรือเงื�อนไขใด ๆ ของการกู้ ยืมตลอดจนดําเนินการธุรกรรมใด ๆ ที�

เกี�ยวข้องกบัการกู้ ยืมดงักล่าว โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของกองทรัสต์ BOFFICE และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั อาทิเช่น 

จํานวนเงนิ อตัราดอกเบี �ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระเงนิ หลกัประกันที�เกี�ยวข้อง การเจรจาเข้าทํา ลงนาม 

จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี�ยวกับการกู้ ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตั �ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการ
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1) พิจารณากําหนดวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื�อกําหนดรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีสิทธิจองซื �อ

หนว่ยทรัสต์ที�จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่เสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 

2) พิจารณากําหนดรายละเอียดอื�น ๆ เกี�ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง

จํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซื �อ วิธีการจดัสรร

หน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้สิทธิจองซื �อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื�อนไขและ

วิธีการจองซื �อ รวมถึงเงื�อนไขและรายละเอียดอื�นที�เกี�ยวข้องกับการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�จะ

ออกและเสนอขายเพิ�มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ BOFFICE และวิธีการจัดสรรกรณีที�ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมจองซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับการจดัสรร รวมทั �งการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์

ในส่วนที�เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทั�วไปให้แก่นกัลงทนุอื�น ตลอดจนมีสิทธิใช้ดลุพินิจในการพิจารณา

ปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที� เพิ�มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ ลงทุนรายใด หรือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญี�ปุ่ น หรือสญัชาติอื�นใดที�มิใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขาย

หรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�เพิ�มดงักล่าวเป็นการกระทําอนัขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคับเกี�ยวกบัการเสนอ

ขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ทั �งของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �น ๆ หรือ 

ก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกินสมควร 

3) กําหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี � และดําเนินการในการยื�นคําขอ

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4) เจรจาต่อรอง เข้าทํา จัดเตรียม แก้ไขเพิ�มเติม และลงนามในสัญญา และเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการเสนอขาย 

และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขายเพิ�มเติม รวมถงึการแต่งตั �งที�ผู้จดัการการจดัจําหน่าย และผู้จัด

จําหน่าย ซึ�งอาจเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตีเพื�อดําเนินการดงักล่าว  

5) จดัเตรียม ลงนาม และยื�นคําขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื�นใดที�จําเป็น และเกี�ยวข้อง

กบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจดัสรรหน่วยทรัสต์ และการนําหน่วยทรัสต์ที�จะออกและเสนอขายเพิ�มเติมเข้า

จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และ

กระทําการอื�นใดที�จําเป็นและเหมาะสมเพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวข้างต้นสําเร็จครบถ้วน และ 

6) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เพื�อให้การดําเนินการดังกล่าว

ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแต่งตั �ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักล่าวข้างต้น 

เพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ 

ความเหน็ของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติม

ในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ในกรณีที�ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภรัิชบรีุ และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของ
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ตระกลูบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัภิรัชบรีุ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับคุคลในครอบครัวของตระกูลบุรี โดย

กําหนดให้มติของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเรื�องนี �จะมีอายุ 1 ปี นับจากวนัที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที�เสนอทุก

ประการ รวมถึงมอบอํานาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจดําเนินการตามที�เสนอข้างต้น เมื�อกองทรัสต์ BOFFICE 

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการขอความเห็นชอบการเพิ�มเงินทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 

ต่อไป 

การลงมต ิ

การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ BOFFICE จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

เงื�อนไขการเข้าทาํรายการ 

การลงมติในวาระที� 5.2 นี �เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกับวาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 6.1 ในกรณีที�ที�ประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์อนมุตัิการเข้าทํารายการในวาระนี � บริษัทฯ จะเข้าทํารายการในวาระนี �ก็ต่อเมื�อที�ประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมตัิ

การเข้าทํารายการในวาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 6.1 ทกุรายการเป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันที� เกี�ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื�อลงทุนใน

ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม และเพื�อใช้เป็นเงนิทนุหมุนเวียนในกองทรัสต์ BOFFICE 

วาระที� 6.1 การกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันที� เกี�ยวข้องกับการกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศแห่งหนึ�งหรือหลายแห่ง เพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมและเพื�อใช้เป็น

เงินทนุหมุนเวียนในกองทรัสต์ BOFFICE 

สืบเนื�องจากรายละเอียดที�ได้ชี �แจงแล้วในวาระที� 2 ข้อ 2.2 ซึ�งเกี�ยวกับโครงสร้างเงินทุนที�กองทรัสต์ BOFFICE 

จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมในจํานวนเงินไม่ เกิน 3,300,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องที�กองทรัสต์ 

BOFFICE จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) บริษัทฯ เห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจ

ดําเนินการกู้ยืมเงนิจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ�งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื�นใด โดยเป็น

การกู้ยืมเงินระยะยาวในวงเงินไม่เกิน  753,000,000 บาท  เพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมและเพื�อใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนในกองทรัสต์  

ภายหลงัจากการเพิ�มเงนิทนุของกองทรัสต์ BOFFICE ในครั �งนี � และอนมุติัให้มีการให้หลักประกนัในการกู้ ยืมเงิน

ครั �งนี � บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการกําหนดหลกัเกณฑ์หรือเงื�อนไขใด ๆ ของการกู้ ยืมตลอดจนดําเนินการธุรกรรมใด ๆ ที�

เกี�ยวข้องกบัการกู้ ยืมดงักล่าว โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของกองทรัสต์ BOFFICE และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั อาทิเช่น 

จํานวนเงนิ อตัราดอกเบี �ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระเงนิ หลกัประกันที�เกี�ยวข้อง การเจรจาเข้าทํา ลงนาม 

จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี�ยวกับการกู้ ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตั �ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการ
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ดงักล่าวข้างต้นเพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ รายละเอยีดของการกู้ ยืมเงินปรากฏตามแบบแสดงรายการ

ข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการเพิ�มทนุของกองทรัสต์ BOFFICE 

บริษัทฯ จงึเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิการกู้ยืมเงิน และการให้หลักประกนัดงักล่าว โดยกําหนด

จํานวนเงินกู้ยืมรวมวงเงินกู้ ระยะยาวประมาณในวงเงินไม่เกิน  753,000,000 บาท  โดยมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ 

ทรัสตี มีอํานาจในการดําเนินการตามกรอบอํานาจของตน ดงัต่อไปนี � 

1) กําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเงื�อนไขอื�น ๆ ในการกู้ ยืมเงิน อาทิ จํานวนเงิน อตัราดอกเบี �ย ระยะเวลาการ

กู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระเงิน คํามั�น การดํารงสดัส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์ BOFFICE ตามที�ตกลงกบัผู้ให้กู้ 

รายละเอยีดหลกัประกนัที�มติที�ประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้กําหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกบัแนวทางที�กําหนดไว้

ข้างต้น 

2) เจรจา จดัทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ยืมเงนิ สญัญาหลกัประกนัหรือสญัญา และข้อผูกพนัอื�น ๆ 

ที�เกี�ยวข้องกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ BOFFICE จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี�ยวกับการกู้ ยืมเงิน และการให้

หลักประกัน และทําธุรกรรมใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการกู้ ยืมเงินและการให้หลักประกันดังกล่าว โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ BOFFICE และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั รวมถึงการแต่งตั �ง และ/หรือ ถอดถอน

ผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักล่าวข้างต้น เพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ  

ความเหน็ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรให้อนุมัติการกู้ ยืมเงินเพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม และการให้

หลกัประกนัที�เกี�ยวข้อง รวมถึงอนมุตัมิอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี กําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ หรือเงื�อนไขอื�น 

ๆ ในการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนั และเจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเอกสารใด ๆ เกี�ยวกับการกู้ยืม

เงินและการให้หลกัประกัน และทําธุรกรรมใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้การกู้ ยืมเงินและการให้หลักประกันดังกล่าวประสบ

ผลสําเร็จ 

การลงมต ิ

การเข้าทํารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ BOFFICE จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ�งคิดเป็นจํานวนเกินกว่ากึ�งหนึ�งของหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�

เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั �งนี � ในวาระนี �ไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ  

เงื�อนไขการเข้าทาํรายการ 

การลงมติในวาระที� 6.1 นี �เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกบัวาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 5 (โปรดพิจารณาเงื�อนไขใน

วาระที� 4 และวาระที� 5) ในกรณีที�ที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิการเข้าทํารายการในวาระนี � บริษัทฯ จะเข้าทํารายการใน

วาระนี �ก็ต่อเมื�อที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าทํารายการในวาระที� 2 วาระที� 3 และวาระที� 5 (โปรดพิจารณา

เงื�อนไขในวาระที� 4 และวาระที� 5) ทุกรายการเป็นที�เรียบร้อยแล้ว 
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วาระที� 6.2 การกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันที�เกี�ยวข้องกับการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินที�อยู่ใน

กลุ่มเดียวกันกับทรัสตี 

สืบเนื�องจากวาระที� 6.1 บริษัทฯ เห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันที�

เกี�ยวข้องกบัการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที�อยู่ในกลุ่มเดียวกนักบัทรัสตี โดยมีรายละเอียดของการกู้ยืมเงนิตามวาระที� 

6.1 และปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการ

เพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE 

บริษัทฯ จงึเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงนิ และการให้หลกัประกนัดังกล่าวจากสถาบนั

การเงินที�อยู่ในกลุ่มเดียวกนักับทรัสตี รวมถึงมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจในการดําเนินการตามกรอบ

อํานาจของตน ดงัต่อไปนี � 

1) กําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเงื�อนไขอื�น ๆ ในการกู้ ยืมเงิน อาทิ จํานวนเงิน อตัราดอกเบี �ย ระยะเวลาการ

กู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชําระเงิน คํามั�น การดํารงสดัส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์ BOFFICE ตามที�ตกลงกบัผู้ให้กู้ 

รายละเอยีดหลกัประกนัที�มติที�ประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้กําหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกบัแนวทางที�กําหนดไว้

ข้างต้น 

2) เจรจา จดัทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ยืมเงนิ สญัญาหลกัประกนัหรือสญัญา และข้อผกูพนัอื�น ๆ 

ที�เกี�ยวข้องกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ BOFFICE จัดส่งเอกสารใด ๆเกี�ยวกับการกู้ ยืมเงิน และการให้

หลักประกัน และทําธุรกรรมใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการกู้ ยืมเงินและการให้หลักประกันดังกล่าว โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ BOFFICE และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั รวมถึงการแต่งตั �ง และ/หรือ ถอดถอน

ผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักล่าวข้างต้น เพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ 

ความเหน็ของบริษัทฯ 

การกู้ ยืมเงินเพื�อใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะลงทุนเพิ�มเติมนั �นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เนื�องจากจะช่วยให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริหารเงินที�มีประสิทธิภาพมากขึ �น และมีต้นทุน

ในการลงทุนที�ตํ�าลงเมื�อเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพียงอย่างเดียว ซึ�งส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์
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ขณะเดียวกนัอตัราดอกเบี �ยที�กองทรัสต์ต้องชําระในการกู้ยืมเงินจากบคุคลที�เกี�ยวโยงอยู่ในเกณฑ์ที�ใกล้เคียงกบัอตัราการ
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ในการนี � ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพจิารณาอนมุตัิการกู้ ยืมเงินและการให้หลกัประกันที�เกี�ยวข้องกบัการกู้ ยืมเงินจาก

สถาบนัการเงินที�อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทรัสตี รวมถึงอนุมัติมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี กําหนดรายละเอียด
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หลักเกณฑ์ หรือเงื�อนไขอื�น ๆ ในการกู้ ยืมเงินและการให้หลักประกัน และเจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข

เอกสารใด ๆ เกี�ยวกบัการกู้ ยืมเงนิและการให้หลกัประกนั และทําธุรกรรมใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง  

การลงมต ิ

วาระนี �ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ�งคิดเป็นจํานวนเกินกว่ากึ�งหนึ�งของ

หน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ�งรายการนี �อาจเข้าข่ายเป็นการ

กระทําที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ BOFFICE กบัทรัสตี ดงันั �น มติที�ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องไม่

มีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด ทั �งนี � การนบัคะแนนเสียงของผู้ ที�มีสิทธิ

ออกเสียงทั �งหมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตี   

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � (ณ วนัปิดสมุดผู้ถือหน่วยทรัสต์วันที� 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื�อผู้ ถือหน่วย ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 15 

การกู้ ยืมเงินเพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมอาจกู้ ยืมจากสถาบนัการเงนิซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกบัทรัส

ตี บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัระหว่างกองทรัสต์กบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตี ปรากฏตามสิ�งที�

ส่งมาด้วย 5 เพื�อประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัระหว่างกองทรัสต์กบั

บุคคลที�เกี�ยวโยงกนักับทรัสตีแล้วด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน

ของกองทรัสต์ BOFFICE กบั บคุคลที�เกี�ยวโยงกบัทรัสตีไม่เป็นเท็จ และไมทํ่าให้บคุคลอื�นสําคญัผิดในสาระสําคญั 

เงื�อนไขการเข้าทาํรายการ 

การลงมติในวาระที� 6.2 นี �เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกบัวาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 5 (โปรดพิจารณาเงื�อนไขในวาระที� 

4 และวาระที� 5) และวาระที� 6.1 ในกรณีที�ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมตัิการเข้าทํารายการในวาระนี � บริษัทฯ จะเข้าทํา

รายการในวาระนี �ก็ต่อเมื�อที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมตัิการเข้าทํารายการในวาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 5 (โปรด

พิจารณาเงื�อนไขในวาระที� 4 และวาระที� 5) และวาระที� 6.1 ทกุรายการเป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

ทั �งนี � โดยที�หากมีการคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดต่อการการกู้ ยืมเงิน

จากบคุคลที�เกี�ยวโยงกบัทรัสตีดงักล่าวในวาระนี �จะไม่กระทบกบัการอนุมตัิในวาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 5 (โปรดพิจารณา

เงื�อนไขในวาระที� 4 และวาระที� 5) และวาระที� 6.1 แต่อย่างใด 

วาระที� 7 พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเตมิสัญญาก่อตั �งทรัสต์ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับเหตุในการลดทุน

ชําระแล้วของกองทรัสต์ 

 เพื�อให้สอดคล้องกบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ BOFFICE  บริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ�มเติมสัญญา

ก่อตั �งทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ระหว่างบริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ใน

ฐานะผู้จดัการกองทรัสต์และบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กสิกรไทย จํากดั ในฐานะทรัสตี ลงวนัที� 15 มกราคม 2561 

(“สัญญาก่อตั�งทรัสต์”) ในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัเหตุในการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียดดงันี � 
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จากบคุคลที�เกี�ยวโยงกบัทรัสตีดงักล่าวในวาระนี �จะไม่กระทบกบัการอนุมตัิในวาระที� 2 วาระที� 3 วาระที� 5 (โปรดพิจารณา

เงื�อนไขในวาระที� 4 และวาระที� 5) และวาระที� 6.1 แต่อย่างใด 

วาระที� 7 พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเตมิสัญญาก่อตั �งทรัสต์ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับเหตุในการลดทุน

ชําระแล้วของกองทรัสต์ 

 เพื�อให้สอดคล้องกบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ BOFFICE  บริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ�มเติมสัญญา

ก่อตั �งทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ระหว่างบริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ใน

ฐานะผู้จดัการกองทรัสต์และบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กสิกรไทย จํากดั ในฐานะทรัสตี ลงวนัที� 15 มกราคม 2561 

(“สัญญาก่อตั�งทรัสต์”) ในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัเหตุในการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียดดงันี � 
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1. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 5.2.3 ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ และใช้ข้อความต่อไปนี �แทน 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

5.2.3 กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที�ไม่ใช่เงินสดและ

ไม่มี เหตุต้องนําไปใช้ ในการคํานวณกําไรสุทธิที�

ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 15 

แห่งสญัญานี � 

5.2.3 กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที�ไม่ใช่เงินสดและ

ไม่มี เหตุ ต้องนําไปใช้ ในการคํานวณกําไรสุทธิ ที�

ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 15 

แห่งสญัญานี � หรือเงินสดจากภาษีมูลค่าเพิ�มที�ได้รับ 

2. ให้เพิ�มข้อความต่อไปนี �เป็นข้อ 5.2.5 ของสญัญาก่อตั �งทรัสต์  

ข้อความเดมิ ข้อความใหม่ 

- 5.2.5 กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินใด ๆ จากส่วน

ต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้ทางบัญชีกับเกณฑ์ของ 

กระแสเงินสดที�เกิดขึ �นจริง 

บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาก่อตั �งกองทรัสต์ BOFFICE ใน

ส่วนที�เกี�ยวข้องกบัเหตใุนการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ รวมถึงมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี มีอํานาจในการ

ดําเนินการตามกรอบอํานาจของตน ดงัต่อไปนี � 

(1) กําหนดรูปแบบการแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ รวมถงึการเข้าทํา ตลอดจนสญัญาต่างๆ 

ที�เกี�ยวข้องกับเหตุในการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางที�

กําหนดไว้ข้างต้น 

(2) เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเพิ�มเติมสัญญาก่อตั �งทรัสต์ รวมถึงการเข้าทํา 

และ/หรือ การแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับเหตุในการลดทุนชําระแล้วของ

กองทรัสต์  

(3) ดําเนินการติดต่อกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นหรือเกี�ยวเนื�อง

กบัการดงักล่าวข้างต้นทกุประการเพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ รวมถึงการ

แต่งตั �ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าว เพื�อให้การ

ดําเนินการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ 

ความเหน็ของบริษัทฯ  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งกองทรัสต์ เพื�อให้สอดคล้องกับการดําเนินงานจริงใน

เรื�องที�เกี�ยวข้องกบัเหตใุนการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ 
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การลงมต ิ

วาระนี �ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ�งคิดเป็นจํานวนเกิน

กว่ากึ�งหนึ�งของหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั �งนี � ไม่มีผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์รายใดที�มีส่วนได้เสียในวาระนี � 

วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ  

(ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE เข้าร่วมประชุม ตามวนั เวลา และสถานที�ตามที�

ระบุในหนังสือเชิญประชุมนี � โดยขอให้ศึกษาคําชี �แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการเข้าประชุมดังมี

รายละเอียด ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 11 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั �ง

ตวัแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั �งนี � โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบ

ฉันทะ ปรากฏตามสิ�งที� ส่งมาด้วย 12 โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ  

นางทิพย์ภาพร เกิดผล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั �งนี �ก็ได้ รายละเอียดข้อมูลของ

กรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 13 

ทั �งนี �เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองและประสงค์ที�จะส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์โปรดให้ตวัแทนของท่านนํา

เอกสารหลกัฐาน ตามที�ระบุในสิ�งที�ส่งมาด้วย 11 มามอบแก่เจ้าหน้าที�ลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี)  

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุใน 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 หน้า 1 

ข้อมลูเกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที� 

กองทรัสต์ BOFFICE จะลงทุนเพิ�มเตมิครั�งที�หนึ�ง 

กองทรัสต์ BOFFICE จะลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมโดยการเช่าระยะยาวบนพื �นที�บางส่วนของอาคารภิรัชทาว

เวอร์ แอท ไบเทค ซึ�งประกอบไปด้วย พื �นที�สํานกังานให้เช่า พื �นที�เช่าร้านค้าปลีก ที�จอดรถ พื �นที�ตั �งงานระบบบางส่วนและพื �นที�อื�น 

ๆ ที�เกี�ยวข้อง เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัเริ�มต้นระยะเวลาการเช่า จากบริษัท ปรินทร จํากดั (“ปรินทร”) และซื �อสงัหาริมทรัพย์

ที�เกี�ยวเนื�องซึ�งใช้ในการดําเนินกิจการภายในทรัพย์สินที�เช่า ("ทรัพย์สนิที�จะลงทุนเพิ�มเตมิ") จากปรินทร และบริษัท เพนต้า 591 

จํากดั (“เพนต้า”) ( ปรินทรและเพนต้า รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) โดยมีรายละเอียดเกี�ยวกับลกัษณะการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ BOFFICE ในครั �งนี � ดงันี � 

1. ข้อมูลทั�วไปของทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเตมิ 

ทรัพย์สินหลักที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ 

สทิธิการเช่าพื �นที�ระยะยาวใน

โครงการภรัิช ทาวเวอร์ แอท ไบ

เทค 

(1) พื �นที�ส่วนสํานกังานให้เช่าของอาคารสํานกังานภรัิชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั �น 10-

28และชั �น 9 บางส่วน และพื �นที�เช่าร้านค้าปลีก ชั �น G 

(2) พื �นที�ส่วนกลางส่วนสํานกังาน เช่น พื �นที�ทางเดินส่วนสํานกังาน พื �นที�ล็อบบี �ส่วน

สํานกังาน พื �นที�โถงลิฟท์ และ ห้องนํ �า เป็นต้น และพื �นที�ชั �น 29 และชั �นดาดฟ้า 

(3) พื �นที�จอดรถส่วนอาคารสํานกังานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั �น  B1 – B3/1 

(4) พื �นที�ตั �งงานระบบหลกัของส่วนสํานกังาน (ซึ�งส่วนหลกัตั �งอยู่ในอาคารสํานกังานภิ

รัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค และบางส่วนในอาคารศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบ

เทค ชั �น 2M และ 3M/1  

ตั �งอยู่ที� เลขที� 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวดั กรุงเทพมหานคร 

โดยมพืี �นที�เช่ารวม 72,088 ตารางเมตร  

กรรมสิทธิ�ในสังหาริมทรัพย์ที�

เกี�ยวเนื�องกับโครงการภรัิช ทาว

เวอร์ แอท ไบเทค 

(1) กรรมสิทธิ�ในสงัหาริมทรัพย์ประเภทงานระบบและสาธารณูปโภคที�เกี�ยวเนื�องกับ

การดําเนินกิจการในส่วนของอาคารสํานักงาน ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบ

ไฟฟ้า (ยกเว้นสถานีจ่ายไฟฟ้า) ระบบสุขาภิบาล (ยกเว้นระบบบําบัดนําเสีย) 

ระบบการสื�อสาร ระบบลิฟต์โดยสารและบันไดเลื�อน ระบบป้องกันและระงับ

อคัคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ 

(Building Automation System)  

(2) กรรมสิทธิ�ในสังหาริมทรัพย์ประเภทงานระบบในส่วนของที�จอดรถของอาคาร

สํานกังาน 

กรรมสิทธิ�ในเครื�องมือ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั �งอปุกรณ์อื�นใดที�ใช้

เพื�อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งอาคารสํานักงาน หรือการประกอบธุรกิจใด ๆ ที�

เกี�ยวข้องกบัการให้เช่าพื �นที�ในอาคารสํานกังานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 หน้า 2 

พื �นที�รวมโครงการ 

(Gross Floor Area) 

 72,088 ตารางเมตร 

พื �นที�ให้เช่าสุทธิ 

(Net Leasable Area) 

 32,072 ตารางเมตร 

เจ้าของกรรมสิทธิ�ในที�ดิน และ

อาคารของโครงการก่อนกองทรัสต์

เข้าลงทนุ 

ปรินทร  

เจ้าของสิทธิการเช่าอาคารของ

โครงการก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

ภิรัชบรีุ  

เจ้าของกรรมสิทธิ�ใน

สงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องกับ

โครงการก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

ปรินทร และเพนต้า 

 

หมายเหต:ุ  

การลงทนุเพิ�มเติมในโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทคนี � กองทรัสต์ BOFFICE จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทําสญัญาดงันี � 

1. สญัญาเช่าพื �นที�โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เป็นระยะเวลา 30 ปี กบัปรินทร 

2. สญัญาซื �อขายสงัหาริมทรัพย์โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค กบัปรินทร และเพนต้า 

3. สญัญาตกลงกระทําการ กบัภิรัชบุรี 

4. สญัญาแต่งตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กบับริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จํากดั 

5. สญัญาบริการที�ปรินทรให้บริการแก่กองทรัสต์ กบัปรินทร 

6. สญัญาบริการที�กองทรัสต์ให้บริการแก่ปรินทรและภิรัชบุรี กบัปรินทรหรือ ภิรัชบรีุ และ 

7. สญัญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม กบัปรินทร ภรัิชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั 

ทั �งนี � รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินที�กองทรัสต์ BOFFICE จะเข้าลงทุนนั �นให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการ

ข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE 

/1การลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมบางส่วนซึ�งเป็นทรัพย์สินส่วนสนบัสนุน ได้แก่ พื �นที�จอดรถบางส่วนของชั �น B3 และพื �น

ที�ตั �งงานระบบอาคารของส่วนสํานกังานบางส่วนของชั �น 2M และ 3M ของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ BOFFICE 

อาจเป็นทรัพย์สินที�อยู่ภายใต้ภาระการจํานองกับธนาคารเจ้าหนี �ของปรินทรซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ�ในที�ดินและอาคารสํานกังาน
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 หน้า 2 

พื �นที�รวมโครงการ 

(Gross Floor Area) 

 72,088 ตารางเมตร 

พื �นที�ให้เช่าสุทธิ 

(Net Leasable Area) 

 32,072 ตารางเมตร 

เจ้าของกรรมสิทธิ�ในที�ดิน และ

อาคารของโครงการก่อนกองทรัสต์

เข้าลงทนุ 

ปรินทร  

เจ้าของสิทธิการเช่าอาคารของ

โครงการก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

ภิรัชบรีุ  

เจ้าของกรรมสิทธิ�ใน

สงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องกับ

โครงการก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

ปรินทร และเพนต้า 

 

หมายเหต:ุ  

การลงทนุเพิ�มเติมในโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทคนี � กองทรัสต์ BOFFICE จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทําสญัญาดงันี � 

1. สญัญาเช่าพื �นที�โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เป็นระยะเวลา 30 ปี กบัปรินทร 

2. สญัญาซื �อขายสงัหาริมทรัพย์โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค กบัปรินทร และเพนต้า 

3. สญัญาตกลงกระทําการ กบัภิรัชบุรี 

4. สญัญาแต่งตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กบับริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จํากดั 

5. สญัญาบริการที�ปรินทรให้บริการแก่กองทรัสต์ กบัปรินทร 

6. สญัญาบริการที�กองทรัสต์ให้บริการแก่ปรินทรและภิรัชบุรี กบัปรินทรหรือ ภิรัชบรีุ และ 

7. สญัญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม กบัปรินทร ภรัิชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั 

ทั �งนี � รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินที�กองทรัสต์ BOFFICE จะเข้าลงทุนนั �นให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการ

ข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE 

/1การลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมบางส่วนซึ�งเป็นทรัพย์สินส่วนสนบัสนุน ได้แก่ พื �นที�จอดรถบางส่วนของชั �น B3 และพื �น

ที�ตั �งงานระบบอาคารของส่วนสํานกังานบางส่วนของชั �น 2M และ 3M ของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ BOFFICE 

อาจเป็นทรัพย์สินที�อยู่ภายใต้ภาระการจํานองกับธนาคารเจ้าหนี �ของปรินทรซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ�ในที�ดินและอาคารสํานกังาน
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ของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค มีพื �นที�รวมประมาณ 1,330 ตารางเมตร ทั �งนี � การดําเนินการลงทนุในทรัพย์สินส่วนดังกล่าว 

กองทรัสต์ BOFFICE จะต้องพิจารณาให้อสังหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องไม่อยู่ในบงัคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่

ผู้จดัการกองทรัสต์และทรสัตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อ

พพิาทนั �นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวอย่างมีนยัสําคัญ และเงื�อนไขการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์นั �น

ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ซึ�งจะได้นําเสนอให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ต่อไป อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ BOFFICE จะใช้ดุลพินิจในการที�จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของทรัพย์สินที�จะ

ลงทุนเพิ�มเติมนี � และ/หรือ กําหนด เปลี�ยนแปลงวธีิการ และ/หรือ เงื�อนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทุนทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมนี � เพื�อ

ประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

2. รายละเอียดการเช่าทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ�มเตมิ 

ข้อมลูประเภทธรุกิจของผู้ เช่าในโครงการ   

ประเภทธุรกิจของผู้เช่า จาํนวนผู้เช่า 

(ราย) 

พื �นที�เช่ารวม 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนของพื �นที�เช่าทั �งหมด  

(ร้อยละ) 

 

ธุรกิจให้บริการ 9  11,585  36.1 

ธุรกิจอตุสาหกรรมการผลิต 13  11,989 37.4 

ธุรกิจการเงินและการธนาคาร 2 4,405 13.7 

ธุรกิจสินค้าอปุโภคบริโภค 12  3,122 9.7 

ธุรกิจค้าปลีก 1  154 0.5 

รวมพื �นที�ที�มีผู้เช่า 37 31,255 97.5 

พื �นที�วา่ง - 817 2.5 

รวมทั �งสิ �น 37 32,072 100.0 

  ที�มา: บริษัท ภิรัชบุรี จํากดั 

  หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2562  
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ข้อมลูเกี�ยวกบัผู้ เช่าพื �นที� 5 อนัดบัแรกตามขนาดพื �นที�เช่า 

ลําดับที� ผู้เช่าพื �นที� 

 

สดัส่วนของพื �นที�เช่าทั �งหมด 

(ร้อยละ) 

� กลุ่มฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  22.5 

� ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 13.3 

� บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 10.3 

� บริษัท ออริจิ �น พร็อพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน)   8.1 

� บริษัท คอนเซนทริกซ์ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั   7.0 

 ผู้ เช่ารายย่อยอื�น ๆ (32 ราย) 38.7 

รวมพื �นที�ที�มีผู้เช่า 97.5 

 พื �นที�วา่ง   2.5 

รวมทั �งสิ �น               100.0 

     ที�มา: บริษทั ภิรัชบุรี จํากดั 

     หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2562  

 

ข้อมลูประเภทผู้เช่าแบง่ตามขนาดพื �นที�เช่าในโครงการ 

แบ่งตาม 

ขนาดพื �นที�เช่า 

ขนาดพื �นที�เช่า จาํนวนผู้เช่า 

(ราย) 

พื �นที�เช่ารวม 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของพื �นที�

เช่าทั �งหมด  

(ร้อยละ) 

ผู้ เช่าพื �นที�ขนาดเล็ก 
ตั �งแต่ 

300 ตารางเมตร ลงมา 
22 3,171 9.9 

ผู้ เช่าพื �นที�ขนาดกลาง 
ระหว่าง  

301 - 1,000 ตารางเมตร 
6 3,210 10.0 

ผู้ เช่าพื �นที�ขนาดใหญ่ 
ตั �งแต่ 

1,001 ตารางเมตร ขึ �นไป 
9 24,874 77.6 

รวมพื �นที�ที�มีผู้เช่า 37 31,255 97.5 

พื �นที�วา่ง - 817   2.5 

รวมทั �งสิ �น 37 32,072 100.0 

ที�มา: บริษัท ภิรชับุรี จํากดั 

หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
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ข้อมลูเกี�ยวกบัผู้ เช่าพื �นที� 5 อนัดบัแรกตามขนาดพื �นที�เช่า 

ลําดับที� ผู้เช่าพื �นที� 

 

สดัส่วนของพื �นที�เช่าทั �งหมด 

(ร้อยละ) 

� กลุ่มฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  22.5 

� ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 13.3 

� บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 10.3 

� บริษัท ออริจิ �น พร็อพเพอร์ตี � จํากดั (มหาชน)   8.1 

� บริษัท คอนเซนทริกซ์ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จํากดั   7.0 

 ผู้ เช่ารายย่อยอื�น ๆ (32 ราย) 38.7 

รวมพื �นที�ที�มีผู้เช่า 97.5 

 พื �นที�วา่ง   2.5 

รวมทั �งสิ �น               100.0 

     ที�มา: บริษทั ภิรัชบุรี จํากดั 

     หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2562  

 

ข้อมลูประเภทผู้เช่าแบง่ตามขนาดพื �นที�เช่าในโครงการ 

แบ่งตาม 

ขนาดพื �นที�เช่า 

ขนาดพื �นที�เช่า จาํนวนผู้เช่า 

(ราย) 

พื �นที�เช่ารวม 

(ตารางเมตร) 
ร้อยละของพื �นที�

เช่าทั �งหมด  

(ร้อยละ) 

ผู้ เช่าพื �นที�ขนาดเล็ก 
ตั �งแต่ 

300 ตารางเมตร ลงมา 
22 3,171 9.9 

ผู้ เช่าพื �นที�ขนาดกลาง 
ระหว่าง  

301 - 1,000 ตารางเมตร 
6 3,210 10.0 

ผู้ เช่าพื �นที�ขนาดใหญ่ 
ตั �งแต่ 

1,001 ตารางเมตร ขึ �นไป 
9 24,874 77.6 

รวมพื �นที�ที�มีผู้เช่า 37 31,255 97.5 

พื �นที�วา่ง - 817   2.5 

รวมทั �งสิ �น 37 32,072 100.0 

ที�มา: บริษัท ภิรชับุรี จํากดั 

หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
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ข้อมลูอายคุงเหลือของสญัญาเช่า 

ปีที�ครบกําหนดอายุ

สัญญาเช่า 

พื �นที�เช่าของผู้เช่าที�ครบ

กําหนดอายุสัญญาเช่า

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนของพื �นที�ให้เช่าที�ครบ

กําหนดอายุในแต่ละปีเทียบกับ

พื �นที�เช่าทั �งหมด (ร้อยละ) 

จาํนวนสัญญาที�ครบกําหนด

อายุ (ราย) 

2563 15,878 49.5 24 

2564 15,112 47.1 22 

2565 265 0.8 2 

รวมพื �นที�ที�มีผู้เช่า 31,255 97.5 48 

พื �นที�วา่ง 817  2.5 - 

รวม 32,072 100.00 48 
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3. ประมาณการรายได้และเงนิปันส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยที�คาดว่ากองทรัสต์จะได้รับในช่วงปีแรก 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ดําเนินการให้ผู้สอบบญัชีจดัทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการการปันส่วนแบง่กําไร

ซึ�งมีรายละเอยีดดงันี � 

งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

สาํหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

    
  (หน่วย: ล้านบาท) 

   

ทรัพย์สินที�มี 

อยู่เดมิ(1) 

 

  ทรัพย์สินภายหลัง

การลงทุนเพิ�ม(2) 

รายได้ 
  

  
 

รายได้ค่าเชา่และบริการ 
 

583.81                                840.88                                 

รายได้อื�น 
 

62.69                                   108.49                                 

รวมรายได้ 
 

646.50                                 949.37                                 

ค่าใช้จ่าย 
  

  
 

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย ์ (117.60)                              (195.59)                              

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (44.21)                                (64.54)                                

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ (17.21)                                (25.79)                                

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจําหน่าย (17.40)                                (44.41)                                

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ 
 

(13.27)                                (17.32)                                

ต้นทุนทางการเงิน 
 

(71.84)                                (94.69)                                

รวมค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ (281.53)                              (442.34)                              

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 364.97                                 507.03                                 

ประมาณการกําไรสุทธิที�สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 364.97                                 507.03                                 

หกัออก: ประมาณการสํารองเงินสดเพื�อรายจ่ายฝ่ายทนุ (12.93)                                (18.99)                                

บวกกลบั: ส่วนต่างระหว่างต้นทนุทางการเงนิที�คํานวณด้วย 
 

  
 

   อตัราดอกเบี �ยที�แท้จริงกบัต้นทุนทางการเงนิที�จ่ายจริง 3.90                                      6.35                                      

บวกกลบั: ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจําหน่าย 17.40                                    44.41                                    

บวกกลบั: สภาพคล่องส่วนเกินของภาษีมลูค่าเพิ�มขอคืน 

                                

21.52    

                                   

31.03  
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3. ประมาณการรายได้และเงนิปันส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยที�คาดว่ากองทรัสต์จะได้รับในช่วงปีแรก 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ดําเนินการให้ผู้สอบบญัชีจดัทํางบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการการปันส่วนแบง่กําไร

ซึ�งมีรายละเอยีดดงันี � 

งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

สาํหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

    
  (หน่วย: ล้านบาท) 

   

ทรัพย์สินที�มี 

อยู่เดมิ(1) 

 

  ทรัพย์สินภายหลัง

การลงทุนเพิ�ม(2) 

รายได้ 
  

  
 

รายได้ค่าเชา่และบริการ 
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รายได้อื�น 
 

62.69                                   108.49                                 

รวมรายได้ 
 

646.50                                 949.37                                 

ค่าใช้จ่าย 
  

  
 

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย ์ (117.60)                              (195.59)                              

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (44.21)                                (64.54)                                

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ (17.21)                                (25.79)                                

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจําหน่าย (17.40)                                (44.41)                                

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ 
 

(13.27)                                (17.32)                                

ต้นทุนทางการเงิน 
 

(71.84)                                (94.69)                                

รวมค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ (281.53)                              (442.34)                              

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 364.97                                 507.03                                 

ประมาณการกําไรสุทธิที�สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 364.97                                 507.03                                 

หกัออก: ประมาณการสํารองเงินสดเพื�อรายจ่ายฝ่ายทนุ (12.93)                                (18.99)                                

บวกกลบั: ส่วนต่างระหว่างต้นทนุทางการเงนิที�คํานวณด้วย 
 

  
 

   อตัราดอกเบี �ยที�แท้จริงกบัต้นทุนทางการเงนิที�จ่ายจริง 3.90                                      6.35                                      

บวกกลบั: ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจําหน่าย 17.40                                    44.41                                    

บวกกลบั: สภาพคล่องส่วนเกินของภาษีมลูค่าเพิ�มขอคืน 

                                

21.52    

                                   

31.03  
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งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

สาํหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 

    
  (หน่วย: ล้านบาท) 

   

ทรัพย์สินที�มี 

อยู่เดมิ(1) 

 

  ทรัพย์สินภายหลัง

การลงทุนเพิ�ม(2) 

ประมาณการเงินสดสุทธิที�สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน

และเงนิลดทุน 394.86   569.83 

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทนุ (ร้อยละ) 98                                         98                                         

 

ประมาณการเงินสดสุทธิที�สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน

และเงนิลดทุน 

 

386.96                                 

 

558.43                                 

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทนุ 
 

  
 

- ประโยชน์ตอบแทน 
 

364.97                                 507.03                                 

- เงนิลดทนุ 
 

21.99                                    51.40                                    

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 386.96                                 558.43                                 

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 
 

  
 

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทนุ (ร้อยละ) 98                                        98                                        

ประมาณการจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ออก (ล้านหน่วย)(3) 515.31                                 725.46                                

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย  
 

  
 

- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท) 0.708                                    0.699                                    

- เงนิลดทนุต่อหน่วย (บาท) 
 

0.043                                    0.071                                    

การจ่ายประโยชน์ผลตอบแทนและเงินลดทนุต่อหน่วย (บาท) 0.751                                    0.770                                    

 

(1) สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ�ในสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ฯ ได้เข้าลงทุนแล้วในปัจจุบนัจํานวน 1 โครงการคือ 

โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์             

(2) สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ�ในสังหาริมทรัพย์ที�มีอยู่เดิมและสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ�ใน

สงัหาริมทรัพย์ใหม่ที�กองทรัสต์ฯ ประสงค์จะลงทุนเพิ�มจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค   

(3) จํานวนหน่วยทรัสต์ภายหลงัการเพิ�มทุนเป็นตวัเลขอ้างอิงเพื�อใช้ในการคํานวณเท่านั �น จํานวนหน่วยทรัสต์ที�กองทรัสต์ฯ    จะ

ออกหน่วยทรัสต์เพิ�มสุดท้ายอาจมากกวา่ น้อยกว่า หรือเท่ากบัที�ประมาณการนี �     
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4. สรุปข้อมูลทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทุนปัจจุบัน และทรัพย์สนิที�กองทรัสต์จะลงทนุเพิ�มเตมิ 

4.1 รายละเอียดทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ 

  โครงการ 
พื �นที�รวมประมาณ พื �นที�ให้เช่า 

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 

ทรัพย์สินที�ลงทนุปัจจบุนั 
อาคารสํานกังานภิรัชทาวเวอร์ 

แอท เอม็ควอเทียร์ 
94,853 49,462 

ทรัพย์สินที�จะลงทนุ

เพิ�มเติม 

อาคารสํานกังานภิรัชทาวเวอร์ 

แอท ไบเทค 
72,088 32,072 

 
รวม 166,941 81,534 

 

4.2 ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจ และลักษณะการประกอบธุรกิจของทรัพย์สิน 

อายคุงเหลือของสญัญาเช่าของผู้เช่า 

ปีที�ครบกําหนดอายุ

สัญญาเช่า (พ.ศ.)  

สัดส่วนของพื �นที�เช่าทั �งหมด (ร้อยละ) 

ทรัพย์สินที�ลงทุนปัจจุบัน ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม รวมทรัพย์สินภายหลังการ

ลงทนุเพิ�มเติม 

2562 40.3 - 24.4 

2563 8.8 49.5 24.8 

2564 48.2 47.1 47.8 

2565 n/a 0.8 n/a 

รวมพื �นที�ที�มีผู้เช่า 97.3 97.5 97.3 

พื �นที�วา่ง 2.7 2.5 2.7 

รวม 100.0 100.0 100.0 

ที�มา: บริษัท ภิรชับุรี จํากดั  

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2562 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 หน้า 8 

4. สรุปข้อมูลทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทุนปัจจุบัน และทรัพย์สนิที�กองทรัสต์จะลงทนุเพิ�มเตมิ 

4.1 รายละเอียดทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ 

  โครงการ 
พื �นที�รวมประมาณ พื �นที�ให้เช่า 

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 

ทรัพย์สินที�ลงทนุปัจจบุนั 
อาคารสํานกังานภิรัชทาวเวอร์ 

แอท เอม็ควอเทียร์ 
94,853 49,462 

ทรัพย์สินที�จะลงทนุ

เพิ�มเติม 

อาคารสํานกังานภิรัชทาวเวอร์ 

แอท ไบเทค 
72,088 32,072 

 
รวม 166,941 81,534 

 

4.2 ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจ และลักษณะการประกอบธุรกิจของทรัพย์สิน 

อายคุงเหลือของสญัญาเช่าของผู้เช่า 

ปีที�ครบกําหนดอายุ

สัญญาเช่า (พ.ศ.)  

สัดส่วนของพื �นที�เช่าทั �งหมด (ร้อยละ) 

ทรัพย์สินที�ลงทุนปัจจุบัน ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม รวมทรัพย์สินภายหลังการ

ลงทนุเพิ�มเติม 

2562 40.3 - 24.4 

2563 8.8 49.5 24.8 

2564 48.2 47.1 47.8 

2565 n/a 0.8 n/a 

รวมพื �นที�ที�มีผู้เช่า 97.3 97.5 97.3 

พื �นที�วา่ง 2.7 2.5 2.7 

รวม 100.0 100.0 100.0 

ที�มา: บริษัท ภิรชับุรี จํากดั  

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
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ข้อมลูประเภทธุรกิจของผู้ เช่าในโครงการ 

ทรัพย์สินที�ลงทนุปัจจบุนั ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม 

 
 

รวมทรัพย์สินภายหลงัการลงทนุเพิ�มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

33%

17%

9% 2%
1%

ธุรกิจให้บริการ

ธุรกิจสินค้าอปุโภคบริโภค

ธุรกิจอตุสาหกรรมการผลิต

ธุรกิจการเงินและการธนาคาร

หน่วยงานราชการ

ธุรกิจค้าปลีก

48%

39%

5%
4%
2%2% ธุรกิจสินค้าอปุโภค

บริโภค
ธุรกิจให้บริการ

ธุรกิจการเงินและ

การธนาคาร
หน่วยงานราชการ

ธุรกิจอตุสาหกรรม

การผลิต
ธุรกิจค้าปลีก

37%

10%

38%

14% 1%

ธุรกิจให้บริการ

ธุรกิจสินค้าอปุโภค

บริโภค

ธุรกิจอตุสาหกรรมการ

ผลิต

ธุรกิจการเงินและการ

ธนาคาร

ธุรกิจค้าปลีก

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 หน้า 10 

สดัส่วนพื �นที�เช่าของผู้ เช่า 5 อนัดบัแรกต่อพื �นที�เช่ารวม 

ลําดับที�  รายชื�อผู้เช่า 5 อันดับแรก ตามขนาดพื �นที�เช่า 

ทรัพย์สินหลักที�กองทรัสต์

ลงทุนอยู่เดมิ 

ทรัพย์สินหลักที�จะลงทุน

เพิ�มเตมิ 

รวมทรัพย์สินหลักภายหลัง

การลงทุนเพิ�มเติม 

1 บริษัท โนวาร์ติส (ประเทศไทย) 

จํากดั 

 

กลุ่มบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล  กลุ่มบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบลิ  

2 บริษัท ลาซาด้า จํากดั 

 

ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์  จํ า กั ด 

)มหาชน(  

ธนาค ารไทยพาณิช ย์  จํ ากัด 

)มหาชน(  

3 บ ริ ษัท  ฟิล ลิ ป  ม อ ร์ ริส  ( ไ ทย

แลนด์) จํากดั 

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอป

เม้นท์ จํากดั )มหาชน(  

บริษัท โนวาร์ติส (ประเทศไทย) 

จํากดั 

4 บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

บริษัท ออริจิ �น พร็อพเพอร์ตี � จํากัด 

)มหาชน(  

บริษัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอป
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สัดส่วนพื �นที�

เช่าของผู้เช่า 

5 อันดับแรก

ต่อพื �นที�เช่า

รวม(ร้อยละ) 

28.8 61.3 41.6 
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สารสนเทศการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกัน 

ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกบัผู้จัดการกองทรัสต์ 

 

1. การลงทุนในทรัพย์สินหลักที�จะลงทนุเพิ�มเติม 

1.1 วนัที�ทํารายการ : ภายหลังจากที�ได้รับมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ในเรื�องที�เกี�ยวข้อง และกองทรัสต์ได้ดําเนินการออก

และเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมแล้วเสร็จ และคู่สัญญาได้ปฏิบัติตาม

เงื�อนไขบงัคบัก่อนที�กําหนดไว้ในสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัการได้มาซึ�งทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว 

   

1.2 คู่กรณีที�เกี�ยวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 

 1. บริษัท ปรินทร จํากัด (“ปรินทร”) และ บริษัท เพนต้า 591 จํากัด 

(“เพนต้า”) ซึ�งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมมีความสัมพันธ์

กับผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยเพนต้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ภิรัชบุรี 

จํากัด (“ภิรัชบุรี”) ซึ�งภิรัชบุรี ปรินทร และบริษัทฯ ซึ�งเป็นผู้ จัดการ

กองทรัสต์ มีบริษัท ภิรัชบรีุ โฮลดิ �ง จํากดั (“ภิรัชบุรี โฮลดิ �ง”) เป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ร่วมกนั 

2. บริษัท ภิรัช แมเนจเม้นท์ จํากัด (“ภิรัช แมเนจเม้นท์”) ซึ�งกองทรัสต์

ประสงค์จะแต่งตั �งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับของทรัพย์สินที�จะ

ลงทุนเพิ�มเติม โดยภิรัช แมเนจเม้นท์มีความสัมพนัธ์กับกองทรัสต์โดย 

ภิรัช แมเนจเม้นท์ และบริษัทฯ ซึ�งเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ มีภิรัชบุรีโฮ

ลดิ �งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 

3. บริษัท ภิรัชบุรี จํากัด ซึ�งมีความสัมพนัธ์กับกองทรัสต์โดยภิรัชบุรีเป็นผู้

ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ�งของกองทรัสต์ และภิ รัชบุ รีกับ 

บริษัทฯ ซึ�งเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ มีภิรัชบุรี โฮลดิ �งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ร่วมกนั 

(ต่อไปในเอกสารนี � ภิรัชบุรี โฮลดิ �ง ปรินทร เพนต้า ภิรัชบุรี และ ภิรัช 

แมเนจเม้นท์ รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) 

   

1.3 ลกัษณะส่วนได้เสียของบคุคลที�

เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการ

: 1. ปรินทรและเพนต้ามีส่วนได้เสียโดยการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที�จะลงทุน

เพิ�มเติมและเป็นผู้ ที�กองทรัสต์จะเข้าทําสญัญาเพื�อการดําเนินการต่าง ๆ 
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กองทรัสต์ ที�เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์จะลงทนุเพิ�มเติม  

2. ภิรัช แมนเนจเม้นท์ มีส่วนได้เสียโดยการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใน

ปัจจุบันและเป็นผู้ ที�กองทรัสต์ประสงค์จะแต่งตั �งให้เป็นผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม 

3. ภิรัชบุรีมีส่วนได้เสียโดยการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ�งของ

กองทรัสต์ และเป็นผู้ ที�จะเข้าทําสัญญาตกลงกระทําการ และสัญญา

เพื�อการดําเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที�จะ

ลงทนุเพิ�มเติมกบักองทรัสต์  

   

1.4 ลกัษณะทั�วไปของรายการ : 1. กองทรัสต์จะนําเงินที�ได้รับจากการเพิ�มทุนและการกู้ ยืมเงินไปลงทุนใน

ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ประกอบด้วยสิทธิการเช่าระยะยาวบนพื �นที�

บางส่วนของอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทคจากปรินทรเป็นระยะเวลา 

30 ปีนบัจากวนัเริ�มต้นระยะเวลาการเช่า และกรรมสิทธิ�ในสงัหาริมทรัพย์

ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินกิจการของทรัพย์สินเช่าจากปรินทรและเพนต้า 

โดยรวมทั �งสองส่วนมีมูลค่ารวมไม่เกิน 3,300,000,000  บาท (ชําระใน

วันที�กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม และไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องที�กองทรัสต์ จะ

เป็นผู้ รับผิดชอบ) ซึ�งประกอบไปด้วยค่าเช่าทรัพย์สินที�เช่า และค่าซื �อ

สงัหาริมทรัพย์ (งานระบบอาคาร) ต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องซึ�งใช้ในการดําเนิน

กิจการภายของทรัพย์สินที�เช่า  ซึ�งทรัพย์สินหลักที�จะลงทุนเพิ�มเติมมี

รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.5 

 

2. กองทรัสต์จะแต่งตั �งภิรัช แมนเนจเม้นท์ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

สําหรับทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม 

 

3. กองทรัสต์จะเข้าทําสัญญาตกลงกระทําการ และสัญญาเพื�อการ

ดําเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม

กบัภิรัชบุรี 

 

4. กองทรัสต์จะเข้าทําสัญญากับปรินทรและกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ 

ปรินทรเพื�อการดําเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะ
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กิจการภายของทรัพย์สินที�เช่า  ซึ�งทรัพย์สินหลักที�จะลงทุนเพิ�มเติมมี

รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.5 

 

2. กองทรัสต์จะแต่งตั �งภิรัช แมนเนจเม้นท์ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

สําหรับทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม 

 

3. กองทรัสต์จะเข้าทําสัญญาตกลงกระทําการ และสัญญาเพื�อการ

ดําเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม

กบัภิรัชบุรี 

 

4. กองทรัสต์จะเข้าทําสัญญากับปรินทรและกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ 

ปรินทรเพื�อการดําเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะ
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ลงทุนเพิ�มเติม ได้แก่ สญัญาการใช้ทรัพย์สิน งานระบบ สาธารณูปโภค

และพื �นที�ส่วนกลาง สญัญาบริการต่าง ๆ สัญญาให้บริการที�จอดรถใน

วันหยุดกับพื �นที�อาคารส่วนศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

สญัญาบริการพื �นที�สําหรับชั �น 3 และ 9 เป็นต้น 

   

1.5 รายละเอียดทรัพย์สินที�จะลงทุน

เพิ�มเติม 

: ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมประกอบไปด้วย 

1) สิทธิการเช่าพื �นที�บางส่วนในอาคารส่วนสํานักงานภิรัช ทาวเวอร์ แอท 

ไบเทค จากปรินทร และพื �นที� ที� เกี�ยวเนื�องกับงานระบบอาคารส่วน

สํานกังานบางส่วน 

พื �นที�บางส่วนภายในอาคารส่วนสํานกังานภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

และพื �นที�อื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับงานระบบอาคารส่วนสํานกังานบางส่วน

ในพื �นที�อาคารส่วนศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ตั �งอยู่ที� เลขที� 

4345 ถนนสขุุมวทิ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 

โดยมีพื �นที� เช่ารวมประมาณ 72,088 ตารางเมตร  ( รวมเ รียกว่า 

“ทรัพย์สินที�เช่า”) ประกอบด้วยพื �นที�ดงัต่อไปนี � 

 

(1) พื �นที�อาคารส่วนสํานักงานให้เช่า ชั �น 10-28 และชั �น 9 บางส่วน  

และพื �นที�ร้านค้าปลีกให้เช่า ชั �น G  

(2) พื �นที�ส่วนกลางส่วนสํานักงาน เช่น พื �นที�ทางเดินส่วนสํานักงาน 

พื �นที�ล็อบบี �ส่วนสํานกังาน พื �นที�โถงลิฟท์ และห้องนํ �า เป็นต้น พื �นที�

ชั �น 29 และชั �นดาดฟ้า 

(3) พื �นที�จอดรถส่วนสํานกังาน ชั �น  B1 – B3* 

(4) พื �นที�ตั �งงานระบบอาคารส่วนสํานกังานบางส่วน ซึ�งส่วนหลักตั �งอยู่

ในพื �นที�อาคารส่วนสํานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค และ

บางส่วนในพื �นที�อาคารส่วนศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

(ชั �น 2M และ 3M*)  

2) กรรมสิทธิ�ในงานระบบอาคารส่วนสํานกังานบางส่วนที�เกี�ยวเนื�องกบัการ

ดําเนินกิจการของอาคารส่วนสํานกังานภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทคจาก

ปรินทรและเพนต้า 
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รวมเรียกว่า ("ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม" หรือ “โครงการภิรัช ทาว

เวอร์ แอท ไบเทค”) 

หมายเหตุ 

*การลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมบางส่วนซึ�งเป็นทรัพย์สิน

ส่วนสนบัสนนุ ได้แก่ พื �นที�จอดรถบางส่วนของชั �น  B3 และพื �นที�ตั �งงานระบบ

อาคารของส่วนสํานักงานบางส่วนของชั �น 2M และ 3M ของทรัพย์สินที�จะ

ลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์อาจเป็นทรัพย์สินที�อยู่ภายใต้ภาระการจํานอง

กบัธนาคารเจ้าหนี �ของเจ้าของปรินทรซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ�ในที�ดิน มีพื �นที�

รวมประมาณ 1,330 ตารางเมตร ทั �งนี �การดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินส่วน

ดงักล่าว กองทรัสต์จะต้องพิจารณาให้อสังหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องไม่อยู่ใน

บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัส

ตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคับ

แห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั �นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จาก

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ และเงื�อนไขการได้มาซึ�ง

อสังหาริมทรัพย์นั �นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมซึ�งจะได้

นําเสนอให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

ต่อไป อย่างไรก็ดี กองทรัสต์จะใช้ดุลพินิจในการที�จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้า

ลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมนี � และ/หรือ 

กําหนด เปลี�ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ เงื�อนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทุน

ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมนี � เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์โดยรวม 

   

1.6 ขนาดของรายการและมลูค่ารวม : 1. รายการการลงทุนในทรัพย์สินหลักที�จะลงทุนเพิ�มเติม มีมูลค่ารวมไม่

เกิน 3,300,000,000 บาท (ชําระในวันที�กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที�

จะลงทุนเพิ�มเติม และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องที�กองทรัสต์ จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) ซึ�งประกอบ

ไปด้วยค่าเช่าทรัพย์สินที�เช่าจากปรินทร และค่าซื �อสงัหาริมทรัพย์ (งาน

ระบบอาคาร) ต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องซึ�งใช้ในการดําเนินกิจการภายของ

ทรัพย์สินที�เช่าจากปรินทรและเพนต้า   

 

2. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นั �นภิรัช แมนเนจเม้นท์

จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญาแต่งตั �ง
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รวมเรียกว่า ("ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม" หรือ “โครงการภิรัช ทาว

เวอร์ แอท ไบเทค”) 

หมายเหตุ 

*การลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมบางส่วนซึ�งเป็นทรัพย์สิน

ส่วนสนบัสนนุ ได้แก่ พื �นที�จอดรถบางส่วนของชั �น  B3 และพื �นที�ตั �งงานระบบ

อาคารของส่วนสํานักงานบางส่วนของชั �น 2M และ 3M ของทรัพย์สินที�จะ

ลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์อาจเป็นทรัพย์สินที�อยู่ภายใต้ภาระการจํานอง

กบัธนาคารเจ้าหนี �ของเจ้าของปรินทรซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ�ในที�ดิน มีพื �นที�

รวมประมาณ 1,330 ตารางเมตร ทั �งนี �การดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินส่วน

ดงักล่าว กองทรัสต์จะต้องพิจารณาให้อสังหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องไม่อยู่ใน

บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัส

ตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคับ

แห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั �นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จาก

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ และเงื�อนไขการได้มาซึ�ง

อสังหาริมทรัพย์นั �นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมซึ�งจะได้

นําเสนอให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

ต่อไป อย่างไรก็ดี กองทรัสต์จะใช้ดุลพินิจในการที�จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้า

ลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมนี � และ/หรือ 

กําหนด เปลี�ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ เงื�อนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทุน

ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมนี � เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์โดยรวม 

   

1.6 ขนาดของรายการและมลูค่ารวม : 1. รายการการลงทุนในทรัพย์สินหลักที�จะลงทุนเพิ�มเติม มีมูลค่ารวมไม่

เกิน 3,300,000,000 บาท (ชําระในวันที�กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที�

จะลงทุนเพิ�มเติม และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องที�กองทรัสต์ จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) ซึ�งประกอบ

ไปด้วยค่าเช่าทรัพย์สินที�เช่าจากปรินทร และค่าซื �อสงัหาริมทรัพย์ (งาน

ระบบอาคาร) ต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องซึ�งใช้ในการดําเนินกิจการภายของ

ทรัพย์สินที�เช่าจากปรินทรและเพนต้า   

 

2. ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นั �นภิรัช แมนเนจเม้นท์

จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญาแต่งตั �ง
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ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) จากกองทรัสต์ซึ�งจะ

ประกอบไปด้วย (1) ค่าธรรมเนียมพื �นฐานในการจดัการทรัพย์สิน (Base 

Fee) มีอตัราไม่เกินอตัราร้อยละ �.� ของรายได้จากการดําเนินงาน และ 

(2) ค่าธรรมเนียมผนัแปรในการจดัการทรัพย์สิน (Performance Fee) 

ไม่เกนิอตัราร้อยละ �.� ของกําไรจากการดําเนินงาน  

 

3. ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้ เช่า (ในกรณีที�ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้แนะนํา

หรือจดัหา) ภายใต้สญัญาแต่งตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ รับค่าธรรมเนียมในการจัดหาและ

ดําเนินการให้ผู้ เช่าไม่เกินสาม (3) เดือนต่อสัญญาเช่าและสัญญา

บริการสาม (3) ปีและแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา หรือตามที�จ่าย

จริงกรณีที�มีการว่าจ้างบุคคลที�สาม ทั �งนี � เป็นไปตามรายละเอียดใน

สญัญาแต่งตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

  

4. ในส่วนของทรัพย์สิน งานระบบ สาธารณูปโภคและพื �นที�ส่วนกลาง

บางส่วนที�มีการใช้ร่วมกันระหว่างพื �นที�ส่วนสํานักงานอาคารภิรัชทาว

เวอร์ แอท ไบเทค และพื �นที�อาคารส่วนศูนย์นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค  และการรับบริการจากปรินทรสําหรับทรัพย์สิน งานระบบ  

สาธารณูปโภค และพื �นที�ส่วนกลางบางส่วนที�กองทรัสต์ไม่ได้เข้าลงทุน 

กองทรัสต์จะชําระค่าบริการให้แก่ปรินทร โดยจะมีการแบ่งสัดส่วนที�

กองทรัสต์จะชําระ หรือมูลค่าที�กองทรัสต์จะต้องชําระตามที�จะได้มีการ

ตกลงกันในสัญญาให้บริการทรัพย์สิน งานระบบ สาธารณูปโภคและ

พื �นที�ส่วนกลาง ทั �งนี � ปรินทรสามารถแบ่งแยก หรือโอนสิทธิและหน้าที�

ตามสัญญาให้แก่กลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สินหรือบุคคลที�ปรินทร

กําหนดได้ ตามที�จะได้แจ้งให้แก่กองทรัสต์ทราบตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ใน

สญัญากบักองทรัสต์ 

 

5. ในส่วนของการให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้บริการที�จอดรถส่วน

สํานักงานในวันหยุด และ การให้บริการพื �นที�ชั �น 3 และพื �นที�ชั �น � 

บางส่วน ระหว่างกองทรัสต์กับกลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน มูล

ค่าตอบแทนที�กองทรัสต์จะได้รับจากกลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สินจะ

เป็นไปตามที�จะได้มกีารตกลงกนัในสญัญาบริการที�เกี�ยวข้อง  
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1.7 มลูค่าของสินทรัพย์ที�จะลงทนุ 

 

: มลูค่าทรัพย์สินหลกัที�จะลงทนุเพิ�มเติมจะไม่เกิน 3,300,000,000 บาท (ชําระ

ในวันที�กองทรัส ต์ลงทุนในทรัพย์สินที� จะลงทุนเพิ�ม เติม และไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม

ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องที�กองทรัสต์ จะเป็น

ผู้ รับผิ ดชอบ )  ซึ� งประกอบไปด้ วยค่า เช่าทรัพ ย์สิน ที� เช่า  และค่าซื �อ

สงัหาริมทรัพย์ (งานระบบอาคาร) ต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องซึ�งใช้ในการดําเนิน

กิจการภายของทรัพย์สินที�เช่า  

ผู้ประเมินราคาอสิระจํานวน 2 ราย คือ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จํากดั 

(“CBRE”)  และบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จํากดั (“JLL”)  ได้

ประเมินมลูค่าทรัพย์สินหลกัที�จะลงทนุเพิ�มเติมโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ 

(Income Approach) ทั �งนี � ราคาที�จะลงทุนดังกล่าว เป็นราคาที�สูงกว่าราคา

ที�ได้จากรายงานการประเมินค่าตํ�าสุดของอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งได้รับจาก

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินประมาณร้อยละ 10.6  โดยรายละเอียดของมูลค่า

ประเมินทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมสามารถสรุปได้ดงันี � 

มลูค่าการ

ลงทนุ* 

 

มลูค่าประเมินโดย

วิธีรายได้ (Income 

Approach) 

บริษัทผู้

ประเมินมลูค่า

ทรัพย์สิน 

วนัที�

ประเมิน 

ไม่ เกิน 3,300 

ล้านบาท 

2,985 ล้านบาท JLL 1 เมษายน 

2562 

3,000 ล้านบาท CBRE 8 มีนาคม 

2562 

หมายเหตุ: * ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี

ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องที�

กองทรัสต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบ) 

 

1.8 เกณฑ์ในการกําหนดมลูค่าสิ�ง

ตอบแทน 

 

: 1. มูลค่าของทรัพย์สินหลักที�จะลงทุนเพิ�มเติมในครั �งนี �พิจารณาจากอตัรา

ผลตอบแทนการเช่าและราคาประเมินที�ได้รับจากรายงานประเมินค่า

ทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย 

 

2. อตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึ�งจะมีการระบุไว้ในสัญญา

แต่งตั �งผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์นั �นจะเป็นไปตามอตัราที�ตกลงร่วมกัน
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ระหว่างกองทรัสต์ และภิรัช แมนเนจเม้นท์ และเมื�อพิจารณาจาก

ประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์ ที�จัดทําขึ �นโดยใช้อัตรา

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังที�กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั �ง

ผู้ บ ริหารอสังหา ริมท รัพย์  การคิดอัตราค่ าธรรมเนี ยมผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวไม่ทําให้กองทรัสต์ เสียประโยชน์ โดยกองทรัสต์ 

ก็ยังมีกําไรจากการดําเนินงานในระดับที�เหมาะสม อัตราค่าตอบแทน

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงักล่าวเป็นอตัราค่าธรรมเนียมที�เปรียบเทียบ

ได้กับอัตราค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื�นที�มี

ขอบเขตการให้บริการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที�ใกล้เคียงกันกับ

กองทรัสต์ และค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ในปัจจุบนั 

 

3. ทรัพย์สิน งานระบบ สาธารณูปโภคและพื �นที�ส่วนกลางพื �นที�ส่วนกลาง

บางส่วนที�มีการใช้ร่วมกันระหว่างพื �นที�อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

และพื �นที�อาคารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และการรับ

บริการจากปรินทรสําหรับทรัพย์สิน งานระบบ และสาธารณปูโภค และ

พื �นที�ส่วนกลางบางส่วนที�กองทรสัต์ไม่ได้เข้าลงทนุ ค่าบริการที�ปรินทรจะ

เรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายที�สะท้อนต้นทนุหรือประมาณการในการให้บริการ

พื �นที�ส่วนกลาง ตามสัดส่วนที� กําหนดไว้ในสัญญา ซึ�งเป็นสัดส่วนที�

สะท้อนถึง สัดส่วนการใช้พื �นที� ร่วมกันบนพื �นที�ใช้สอยระหว่างพื �นที�

อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค และพื �นที�อาคารศูนย์นิทรรศการและ

การประชมุไบเทค 

 

4. การให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้บริการที�จอดรถในวันหยุด และการ

ให้บริการพื �นที�ชั �น � และพื �นที�ชั �น � บางส่วน ระหว่างกองทรัสต์กับกลุ่ม

บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ค่าบริการที�กองทรัสต์จะเรียกเก็บจะมีการอ้างอิง

ตามการใช้งานจริง และ/หรือมีการอ้างอิงราคากับผู้ เช่ารายอื�นใน

โครงการ  

 

1.9 ประโยชน์ที�ได้รับจากการลงทนุ

ในทรัพย์สินหลกัที�จะลงทุน

เพิ�มเติม 

: ทําให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ มีความมั�นคงเพิ�มขึ �น

อีกทั �งเป็นการช่วยกระจายความเสี�ยงของการจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์ 
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1.10 แหล่งเงินทนุที�ใช้ในการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม 

: จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมจํานวนไม่เกิน 225,490,000 

หน่วย และการกู้ ยืมเงินเพิ�มเติมจํานวนไม่เกิน 753,000,000  บาท โดย

รายละเอียดในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมและการกู้ยืมเงิน 

เป็นไปตามหนงัสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื�ออนมุตัิการเข้าทํารายการ 

 

1.11 การขออนมุตัิทํารายการ : รายการได้มาจําหน่ายไปดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี�ยวโยงกันระหว่าง

กองทรัสต์กบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบับริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ โดย

มีมูลค่าตั �งแต่ 20,000,000 บาทขึ �นไป หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์  แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ภายใต้สัญญา

ก่อตั �งทรัสต์ของกองทรัสต์ รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมผู้

ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์

ทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์มา

ประชุมไม่ น้อยกว่า 25 รายหรือไม่ น้อยกว่ากึ� งหนึ�งของจํานวนผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์ทั �งหมด ทั �งนี � จํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมดงักล่าวต้องมี

หน่วยทรัสต์นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�

จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของกองทรัสต์จงึจะครบเป็นองค์ประชุม 

 

การนบัคะแนนเสียงของผู้ที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นบั

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องที�มีการ

ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องที�มี

การขอมติเป็นไปตามที�ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทเกี�ยวกบัการตกลงเข้าทํา

รายการ และเปรียบเทียบความ

สมเหตสุมผลระหว่างการทํา

รายการกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกบั

บคุคลภายนอก 

 

: กองทรัสต์ จะนําเงินที�ได้รับจากการเพิ�มทุนไปลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุน

เพิ�มเติมดงักล่าว  เพื�อก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน

เพิ�มเติมในอตัราที�เหมาะสมในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

บริษัทฯ จึงเห็นว่าการลงทุนเพิ�มเติมในอสังหาริมทรัพย์ครั �งนี �เป็นไปเพื�อ

ประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์ เนื�องจากการลงทนุดงักล่าวเป็นการลงทนุใน

ทรัพย์สินที�มีศักยภาพในการสร้างรายได้ ซึ�งจะเพิ�มผลประโยชน์ให้กับ

กองทรัสต์ โดยมีโอกาสจะทําให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของ

กองทรัสต์ มีความมั�นคงเพิ�มขึ �น อีกทั �งยังช่วยกระจายความเสี�ยงของการ

จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถงึเป็นการเพิ�มความหลากหลาย
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ของแหล่งที�มาของรายได้ อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ และผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ต่อไป โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินที�จะลงทุน

เพิ�มเติมซึ�งกําหนดไว้ไม่เกิน 3,300,000,000 บาท (ชําระในวันที�กองทรัสต์

ลงทุนใ นท รัพ ย์สิน ที� จะลงทุน เ พิ�ม เติม  แ ละไ ม่ รวม ภา ษีมูล ค่ า เพิ�ม 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจ เฉพาะ รวมตลอดจน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องที�กองทรัสต์ จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) 

ซึ�งประกอบไปด้วยค่าเช่าทรัพย์สินที�เช่า และค่าซื �อสงัหาริมทรัพย์ (งานระบบ

อาคาร) ต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องซึ�งใช้ในการดําเนินกิจการภายของทรัพย์สินที�เช่า 

เป็นราคาที�สมเหตุสมผล  

 

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นั �น ในการพิจารณาความ

สมเหตุสมผลของอตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที�ภิรัช แมนเนจ

เม้นท์จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ บริษัทฯ ได้ทําการเปรียบเทียบอัตรา

ค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที�ภิรัชแมนเนจเม้นท์จะเรียกเก็บกับ

กองทรัสต์  กับอัตราค่าตอบแทนผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์  (Property 

Management Fee) ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื�อการลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพย์อื�นที�มขีอบเขตการให้บริการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที�

ใกล้เคียงกันกบักองทรัสต์ และค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับ

การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในปัจจุบนั  

บริษัทฯ เห็นว่าอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

และเนื�องจากภิรัช แมนเนจเม้นท์เป็นผู้บริหารงานในทรัพย์สินที�กองทรัสต์ จะ

เข้าลงทุนเพิ�มมาตั �งแต่เริ�มต้น และ ภิรัช แมนเนจเม้นท์นั �นถือว่าเป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ที�มีความเชี�ยวชาญและประสบการณ์พร้อมทั �งมีความคุ้นเคย

กับทรัพย์สินที�จะเข้าลงทุนเพิ�มเป็นอย่างดี ซึ�งจะสามารถบริหารจัดการ

ทรัพย์สินหลักเพื�อสร้างผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ต่อไป  

 

นอกจากนี � ในส่วนของค่าบริการระหว่างกนั เช่น ค่าบริการสําหรับ ทรัพย์สิน 

งานระบบ สาธารณูปโภคและพื �นที�ส่วนกลางพื �นที�ส่วนกลางบางส่วนที�มีการ

ใช้ร่วมกันระหว่างพื �นที�อาคารสํานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค พื �นที�

อาคารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ค่าบริการที�จอดรถในวันหยุด 

และค่าบริการพื �นที�ชั �น � และพื �นที�ชั �น � ระหว่างกองทรัสต์กับกลุ่มบริษัท

เจ้าของทรัพย์สินนั �น บริษัทฯ เห็นว่าอตัราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็น
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ธรรมและสมเหตสุมผล เนื�องจากเป็นค่าใช้จ่ายที�สะท้อนต้นทุนหรือประมาณ

การในการให้บริการพื �นที�ส่วนกลาง ตามสัดส่วนที�กําหนดไว้ในสัญญา ซึ�ง

เป็นสัดส่วนที�สะท้อนถึง สัดส่วนการใช้พื �นที�ร่วมกนับนพื �นที�ใช้สอยระหว่าง

พื �นที�อาคารสํานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค  และพื �นที�อาคารส่วนศูนย์

นิทรรศการและการประชมุไบเทค  

 

1.13 ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ

ของบริษัทที�แตกต่างจาก

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

: ไม่มี 

 

2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บริษัท ภรัิชบุรี จํากัด และ/หรือบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบริษัท ภิรัชบุรี จํากัด และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของ

ตระกูลบุรี 

2.1 วนัที�ทํารายการ : ภายหลังจากที�ได้รับมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ในเรื�องที�เกี�ยวข้อง และกองทรัสต์ได้ดําเนินการออก

และเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมดงักล่าว 

   

2.2 คู่กรณีที�เกี�ยวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 

: ภิรัชบุรี ซึ�งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ�งของกองทรัสต์ และภิรัชบุรี

กบับริษัทฯ ซึ�งเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นบริษัทย่อยของภิรัชบุรี โฮลดิ �ง 

   

2.3 ลกัษณะส่วนได้เสียของบคุคล

ที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรัสต์ 

: ภิรัชบุรีมีส่วนได้เสียโดยการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ�งของ

กองทรัสต์ และเป็นผู้ ที�จะเข้าทําสญัญาตกลงกระทําการกบักองทรัสต์เพื�อการ

ดําเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม  

   

2.4 ลกัษณะทั�วไปของรายการ : การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี และ /หรือบุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบุรี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับริษทั ภิรัชบุรี จํากดั 

และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรีโดยจํานวน

หน่วยทรัสต์ที�จดัสรรให้แก่ภิรัชบุรี และ /หรือบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับริษัท ภิรัชบุรี จํากดั และ/หรือกลุ่มบุคคล

เดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี  เมื�อรวมกับส่วนที�เสนอขาย
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ธรรมและสมเหตสุมผล เนื�องจากเป็นค่าใช้จ่ายที�สะท้อนต้นทุนหรือประมาณ

การในการให้บริการพื �นที�ส่วนกลาง ตามสัดส่วนที�กําหนดไว้ในสัญญา ซึ�ง

เป็นสัดส่วนที�สะท้อนถึง สัดส่วนการใช้พื �นที�ร่วมกนับนพื �นที�ใช้สอยระหว่าง

พื �นที�อาคารสํานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค  และพื �นที�อาคารส่วนศูนย์

นิทรรศการและการประชมุไบเทค  

 

1.13 ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ

ของบริษัทที�แตกต่างจาก

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

: ไม่มี 

 

2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บริษัท ภรัิชบุรี จํากัด และ/หรือบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบริษัท ภิรัชบุรี จํากัด และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของ

ตระกูลบุรี 

2.1 วนัที�ทํารายการ : ภายหลังจากที�ได้รับมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ในเรื�องที�เกี�ยวข้อง และกองทรัสต์ได้ดําเนินการออก

และเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมดงักล่าว 

   

2.2 คู่กรณีที�เกี�ยวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 

: ภิรัชบุรี ซึ�งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ�งของกองทรัสต์ และภิรัชบุรี

กบับริษัทฯ ซึ�งเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นบริษัทย่อยของภิรัชบุรี โฮลดิ �ง 

   

2.3 ลกัษณะส่วนได้เสียของบคุคล

ที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรัสต์ 

: ภิรัชบุรีมีส่วนได้เสียโดยการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ�งของ

กองทรัสต์ และเป็นผู้ ที�จะเข้าทําสญัญาตกลงกระทําการกบักองทรัสต์เพื�อการ

ดําเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม  

   

2.4 ลกัษณะทั�วไปของรายการ : การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี และ /หรือบุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบุรี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับริษทั ภิรัชบุรี จํากดั 

และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรีโดยจํานวน

หน่วยทรัสต์ที�จดัสรรให้แก่ภิรัชบุรี และ /หรือบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับริษัท ภิรัชบุรี จํากดั และ/หรือกลุ่มบุคคล

เดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี  เมื�อรวมกับส่วนที�เสนอขาย
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ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้วจะมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของหน่วยทรัสต์

ที�จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�งนี � หรือไม่เกินกว่าสิทธิ

ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามการจดัสรรให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อ

ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ของภิรัชบุรี และ/

หรือบคุคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับริษัท 

ภิรัชบรีุ จํากดั และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูล

บรีุ ณ วนักําหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อการจองซื �อหน่วยเพิ�มทุนของบุคคล

ดงักล่าว แล้วแต่สดัส่วนใดจะสูงกว่า 

   

2.5 ขนาดของรายการ : ไม่เกิน 980.11 ล้านบาท (คํานวณจากร้อยละ 28.49* ของเงินระดมทุนจากผู้

ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีไม่มีการกู้ ยืมเงินเพื�อลงทุนในทรัพย์สินหลกัที�จะลงทุน

เพิ�มเติม รวมประมาณ 3,440 ล้านบาท ซึ�งประกอบด้วยมูลค่าทรัพย์สิน

ประมาณ 3,300 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

ประมาณ 140 ล้านบาท) 

 

* หมายเหตุ: ข้อมูลสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของภิรัชบุรี และ/หรือ

บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี 

และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี ณ วนัปิด

สมุดทะเบียน วนัที� 6 มีนาคม 2562 

   

2.6 เกณฑ์ในการกําหนดค่าจองซื �อ

หน่วยทรัสต์ที�ภิรัชบรีุ และ/หรือ

บุคคลในครอบครัวของตระกลู

บุรี และ/หรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนักบับริษัท ภิรัชบุรี 

จํากดั และ/หรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนักบับคุคลในครอบครัว

ของตระกลูบรีุต้องชําระ 

: ราคาหน่วยทรัสต์ที�จะเสนอขายในครั �งนี �จะกําหนดโดยอ้างอิงจากราคา

ประเมินของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมที�จดัทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

อิสระที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณา

ปัจจยัต่าง ๆ ที�มีความเกี�ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที�มี

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที�เหมาะสมที�นัก

ลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบี �ยทั �ง

ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที�จะได้จากการลงทุนใน

หลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน  ตราสารหนี �  รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื�น ๆ 

และ (6) ผลการสํารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding)  

   

2.7 ประโยชน์ที�ได้รับจากการ

จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ 

ภิรัชบรีุ และ/หรือบุคคลใน

: กองทรัสต์สามารถกําหนดผู้จองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เฉพาะเจาะจงได้แน่นอน

เพื�อให้เป็นไปตามข้อตกลงกระทําการในการถือครองหน่วยทรัสต์ของภิรัชบุรี 

และ /หรือบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักับ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 หน้า 12  

ครอบครัวของตระกลูบรีุ  

และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนั

กบัภิรัชบุรี และ/หรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนักบับุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบรีุ 

บริษัท ภิรัชบุรี จํากดั และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักับบุคคลในครอบครัวของ

ตระกลูบุรี ที�จะให้ไว้แก่กองทรัสต์ 

   

2.8 การขออนมุตัิทํารายการ : รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี�ยวโยงกนัระหวา่งกองทรัสต์กบับุคคลที�

เกี�ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ มีขนาดรายการตั �งแต่ 

20,000,000 บาท และ/หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทรัสต์ภายใต้สัญญาก่อตั �งทรัสต์ของกองทรัสต์รายการดังกล่าวจะต้อง

ได้รับอนมุติัจากที�ประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

นอกจากนี � เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์บางราย จะต้องไม่มเีสียงคัดค้านจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์รวมกนัเกิน

กว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์และข้อ 6 ของประกาศ สร. 
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ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์มา

ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ทั �งหมด ทั �งนี � จํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมดงักล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้ว

ทั �งหมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 

การนบัคะแนนเสียงของผู้ ที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นบั

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องที�มีการ

ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องที�มี

การขอมติเป็นไปตามที�ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

   

2.9 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทเกี�ยวกบัการตกลงเข้าทํา

: สดัส่วนการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ภิรัชบุรี และ /หรือบุคคลในครอบครัวของ

ตระกูลบุรี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับริษัท ภิรัชบุรี จํากดั และ/หรือ



สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 หน้า 11  

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้วจะมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของหน่วยทรัสต์

ที�จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ�มทุนครั �งที�หนึ�งนี � หรือไม่เกินกว่าสิทธิ

ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามการจดัสรรให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อ

ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ของภิรัชบุรี และ/

หรือบคุคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับริษัท 

ภิรัชบรีุ จํากดั และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูล

บรีุ ณ วนักําหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อการจองซื �อหน่วยเพิ�มทุนของบุคคล

ดงักล่าว แล้วแต่สดัส่วนใดจะสูงกว่า 

   

2.5 ขนาดของรายการ : ไม่เกิน 980.11 ล้านบาท (คํานวณจากร้อยละ 28.49* ของเงินระดมทุนจากผู้

ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีไม่มีการกู้ ยืมเงินเพื�อลงทุนในทรัพย์สินหลกัที�จะลงทุน

เพิ�มเติม รวมประมาณ 3,440 ล้านบาท ซึ�งประกอบด้วยมูลค่าทรัพย์สิน

ประมาณ 3,300 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

ประมาณ 140 ล้านบาท) 

 

* หมายเหตุ: ข้อมูลสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของภิรัชบุรี และ/หรือ

บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี 

และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี ณ วนัปิด

สมุดทะเบียน วนัที� 6 มีนาคม 2562 

   

2.6 เกณฑ์ในการกําหนดค่าจองซื �อ

หน่วยทรัสต์ที�ภิรัชบรีุ และ/หรือ

บุคคลในครอบครัวของตระกลู

บุรี และ/หรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนักบับริษัท ภิรัชบุรี 

จํากดั และ/หรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนักบับคุคลในครอบครัว

ของตระกลูบรีุต้องชําระ 

: ราคาหน่วยทรัสต์ที�จะเสนอขายในครั �งนี �จะกําหนดโดยอ้างอิงจากราคา

ประเมินของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมที�จดัทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

อิสระที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณา

ปัจจยัต่าง ๆ ที�มีความเกี�ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที�มี

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที�เหมาะสมที�นัก

ลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อตัราดอกเบี �ยทั �ง

ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที�จะได้จากการลงทุนใน

หลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน  ตราสารหนี �  รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื�น ๆ 

และ (6) ผลการสํารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding)  

   

2.7 ประโยชน์ที�ได้รับจากการ

จดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ 

ภิรัชบรีุ และ/หรือบุคคลใน

: กองทรัสต์สามารถกําหนดผู้จองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เฉพาะเจาะจงได้แน่นอน

เพื�อให้เป็นไปตามข้อตกลงกระทําการในการถือครองหน่วยทรัสต์ของภิรัชบุรี 

และ /หรือบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักับ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 หน้า 12  

ครอบครัวของตระกลูบรีุ  

และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนั

กบัภิรัชบุรี และ/หรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนักบับุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบรีุ 

บริษัท ภิรัชบุรี จํากดั และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักับบุคคลในครอบครัวของ

ตระกลูบุรี ที�จะให้ไว้แก่กองทรัสต์ 

   

2.8 การขออนมุตัิทํารายการ : รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี�ยวโยงกนัระหวา่งกองทรัสต์กบับุคคลที�

เกี�ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ มีขนาดรายการตั �งแต่ 

20,000,000 บาท และ/หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทรัสต์ภายใต้สัญญาก่อตั �งทรัสต์ของกองทรัสต์รายการดังกล่าวจะต้อง

ได้รับอนมุติัจากที�ประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 

ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

นอกจากนี � เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์บางราย จะต้องไม่มเีสียงคัดค้านจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์รวมกนัเกิน

กว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์และข้อ 6 ของประกาศ สร. 

26/2555  

 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์มา

ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ทั �งหมด ทั �งนี � จํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมดงักล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้ว

ทั �งหมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 

การนบัคะแนนเสียงของผู้ ที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นบั

รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องที�มีการ

ขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องที�มี

การขอมติเป็นไปตามที�ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

   

2.9 ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทเกี�ยวกบัการตกลงเข้าทํา

: สดัส่วนการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ภิรัชบุรี และ /หรือบุคคลในครอบครัวของ

ตระกูลบุรี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับริษัท ภิรัชบุรี จํากดั และ/หรือ



สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 หน้า 13  

รายการ และเปรียบเทียบความ

สมเหตสุมผลระหว่างการทํา

รายการกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกบั

บคุคลภายนอก 

กลุ่มบคุคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครัวของตระกลูบรีุ มีความสมเหตุสมผล 

เนื�องจากสัดส่วนที�จัดสรรไม่ทําให้ภิรัชบุรี และ /หรือบุคคลในครอบครัวของ

ตระกูลบุรี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับริษัท ภิรัชบุรี จํากดั และ/หรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี ถือหน่วยทรัสต์ใน

ลักษณะที�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที�ควบคุมคะแนนเสียงของที�ประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ได้ ส่วนหลักเกณฑ์การกําหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็น

หลกัเกณฑ์เดียวกบัที�ใช้กําหนดราคาที�เสนอขายผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อ

ประชาชนทั�วไป 

   

2.10 ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการ

ของบริษัทที�แตกต่างจาก

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

: ไม่ม ี

   

3. ข้อมูลที�เกี�ยวข้อง 

3.1 รายการระหว่างกนั (ในปีที�ผ่าน

มา และปีปัจจุบนัจนถงึไตรมาส

ล่าสดุ) 

 

: 1. ในการลงทุนครั �งแรกของกองทรัสต์ BOFFICE นั �นได้ลงทุนในสิทธิการ

เช่าในพื �นที�บางส่วนของโครงการอาคารสํานักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทียร์ และทรัพย์สินที�เกี�ยวเนื�องและเพนต้าได้ขายสงัหาริมทรัพย์

ที�เกี�ยวข้องกับโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์แก่กองทรัสต์ 

BOFFICE ในราคารวม 6,605,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม

และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที�เกี�ยวข้อง) 

2. กองทรัสต์ BOFFICE ได้ว่าจ้าง บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็น

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  สําหรับทรัพย์สินที� BOFFICE ลงทุนในครั �ง

แรก โดยค่าธรรมเนียมผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วย 

ค่าธรรมเนียมพื �นฐาน ซึ�งคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 7 ของรายได้จากการ

ดําเนินงาน รวมกบัค่าธรรมเนียมผนัแปร ซึ�งคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 

ของกําไรจากการดําเนินงาน ทั �งนี �ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ BOFFICE (NAV) 

3. กองทรัสต์เข้าทําสญัญาบริการพื �นที�ส่วนกลางกบัภิรัชบรีุ โดยกองทรัสต์

เป็นผู้รับบริการ และภิรัชบรีุจะเป็นผู้ให้บริการ เพื�อจดัการพื �นที�ส่วนกลาง

ของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 หน้า 14  

4. ภิรัชบุรีเข้าทําสญัญากบักองทรัสต์ โดยให้กองทรัสต์เป็นผู้ ให้บริการพื �นที�

จอดรถและระบบสาธารณูปโภคเป็นรายครั �ง ในกรณีที�ภิรัชบุรีมีการใช้

พื �นที�ห้องประชุมสัมมนาและลานจอดเฮลิคอปเตอร์  บริเวณชั �น �� 

(บางส่วน) ชั �น ��  ชั �น �� และชั �นดาดฟ้า ของอาคารสํานกังานภิรัชทาว

เวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์  

   

3.2 รายชื�อผู้บริหาร และรายชื�อผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนั

ปิดสมดุทะเบียนล่าสุด 

 

 1. รายชื�อผู้บริหาร 

ผู้ บ ริหารของบริษัทฯ ซึ�ง เ ป็นผู้ จัดการกองท รัส ต์ของกองทรั สต์ 

ประกอบด้วย 

1. นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี กรรมการผู้จดัการ 

2. นายธรรมนูญ โล่กนัภยั ผู้จดัการแผนกพฒันาธรุกิจ 

3. นางสาวอมุาพร จนัทะชารี ผู้จดัการแผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

4. นางสาวศิรินภา ศรีมณี ผู้จดัการแผนกกํากบัการปฏิบตัิงาน 

5. นางสาวสชุาดา อยู่สวรรค์ ผู้จดัการแผนกบญัชี 

 

2. รายชื�อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (วนัที� 

22 พฤษภาคม 2562) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื�อผู้ ถือหน่วย ปรากฏตาม

สิ�งที�ส่งมาด้วย 15 

   

3.3 ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน  โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหน้าถดัไป 

   

3.4 รายการประเมินสินทรัพย์โดยย่อ  โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ �.� 

 

  



สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 หน้า 14  

4. ภิรัชบุรีเข้าทําสญัญากบักองทรัสต์ โดยให้กองทรัสต์เป็นผู้ ให้บริการพื �นที�

จอดรถและระบบสาธารณูปโภคเป็นรายครั �ง ในกรณีที�ภิรัชบุรีมีการใช้

พื �นที�ห้องประชุมสัมมนาและลานจอดเฮลิคอปเตอร์  บริเวณชั �น �� 

(บางส่วน) ชั �น ��  ชั �น �� และชั �นดาดฟ้า ของอาคารสํานกังานภิรัชทาว

เวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์  

   

3.2 รายชื�อผู้บริหาร และรายชื�อผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนั

ปิดสมดุทะเบียนล่าสุด 

 

 1. รายชื�อผู้บริหาร 

ผู้ บ ริหารของบริษัทฯ ซึ�ง เ ป็นผู้ จัดการกองท รัส ต์ของกองทรั สต์ 

ประกอบด้วย 

1. นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี กรรมการผู้จดัการ 

2. นายธรรมนูญ โล่กนัภยั ผู้จดัการแผนกพฒันาธรุกิจ 

3. นางสาวอมุาพร จนัทะชารี ผู้จดัการแผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

4. นางสาวศิรินภา ศรีมณี ผู้จดัการแผนกกํากบัการปฏิบตัิงาน 

5. นางสาวสชุาดา อยู่สวรรค์ ผู้จดัการแผนกบญัชี 

 

2. รายชื�อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (วนัที� 

22 พฤษภาคม 2562) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื�อผู้ ถือหน่วย ปรากฏตาม

สิ�งที�ส่งมาด้วย 15 

   

3.3 ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน  โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหน้าถดัไป 

   

3.4 รายการประเมินสินทรัพย์โดยย่อ  โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ �.� 

 

  



สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 หน้า 15  

(เอกสารแนบท้าย) 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ 

สําหรับปีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561  และงวด 3 เดือนสิ �นสุด ณ วันที� 31 มีนาคม 2562  

 

งบดุล (หน่วย: บาท) ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2561 

ณ วันที� 31 

มีนาคม 2562 

สินทรัพย์   

เงนิลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม  6,418,199,004                6,416,161,916         

เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 316,077,419 330,865,586 

เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 30,023,005 37,448,699 

ลกูหนี �จากการให้เช่าและบริการและลูกหนี �อื�น 12,777,498                   12,757,760                   

ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี 69,625,837                   65,381,691                   

สินทรัพย์อื�น 46,741,095                   48,961,771                   

รวมสินทรัพย์ 6,893,443,858             6,911,577,423             

หนี �สิน   

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 60,636,469 67,298,824 

ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า 13,629,561                   17,814,455 

เงนิมดัจําค่าเช่าและบริการ 150,224,286                154,842,951 

เงนิกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,695,154,826             1,696,554,734             

รวมหนี�สิน 1,919,645,142             1,936,510,964             

สินทรัพย์สุทธิ 4,975,066,459            4,975,066,459             

สินทรัพย์สทุธิประกอบด้วย   

ทนุที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,974,029,775 4,888,539,846 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม (231,059)         86,526,613   

สินทรัพย์สุทธิ 4,973,798,716        4,975,066,459 
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(เอกสารแนบท้าย) 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ 

สําหรับปีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561  และงวด 3 เดือนสิ �นสุด ณ วันที� 31 มีนาคม 2562  

 

งบดุล (หน่วย: บาท) ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2561 

ณ วันที� 31 

มีนาคม 2562 

สินทรัพย์   

เงนิลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม  6,418,199,004                6,416,161,916         

เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 316,077,419 330,865,586 

เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 30,023,005 37,448,699 

ลกูหนี �จากการให้เช่าและบริการและลูกหนี �อื�น 12,777,498                   12,757,760                   

ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี 69,625,837                   65,381,691                   

สินทรัพย์อื�น 46,741,095                   48,961,771                   

รวมสินทรัพย์ 6,893,443,858             6,911,577,423             

หนี �สิน   

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 60,636,469 67,298,824 

ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า 13,629,561                   17,814,455 

เงนิมดัจําค่าเช่าและบริการ 150,224,286                154,842,951 

เงนิกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,695,154,826             1,696,554,734             

รวมหนี�สิน 1,919,645,142             1,936,510,964             

สินทรัพย์สุทธิ 4,975,066,459            4,975,066,459             

สินทรัพย์สทุธิประกอบด้วย   

ทนุที�ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,974,029,775 4,888,539,846 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม (231,059)         86,526,613   

สินทรัพย์สุทธิ 4,973,798,716        4,975,066,459 
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งบกําไรขาดทุน (หน่วย: บาท) ปีบัญชี 2561* มกราคม - 

มีนาคม 2562 

รายได้จากการลงทนุ    

รายได้ค่าเช่าและบริการ  567,558,018   154,092,939  

รายได้ดอกเบี �ย  812,168   65,598  

รายได้อื�น  2,453,565   1,088,168  

รวมรายได้  570,823,751   155,246,705  

ค่าใช้จ่าย   

ต้นทุนให้เช่าและบริการ  106,751,403   26,688,555  

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ฯ  17,326,336   4,406,182  

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรกัษาทรัพย์สิน  7,666,385   1,910,499  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์  3,197,177   872,506  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  26,749,256   8,251,702  

ค่าตดัจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี  16,542,298   4,244,146  

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ  6,421,089   948,357  

ต้นทุนทางการเงิน  67,443,683   17,724,895  

รวมค่าใช้จ่าย  252,097,627   65,046,842  

รายได้จากการลงทนุสุทธิ  318,726,124   90,199,863  

รายการขาดทนุสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากเงนิลงทนุ  (251,193,918)  (3,442,191) 

การเพิ�มขึ �นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  67,532,206   86,757,672  

*ตั �งแต่วนัที� 15 มกราคม 2561 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
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งบกระแสเงนิสด (หน่วย: บาท) ปีบัญชี 2561* มกราคม - 

มีนาคม 2562 

เงนิสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (6,518,322,793)  108,864,500   

เงนิสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงนิ  6,548,345,798 (101,438,806)  

เงนิสดและเงินฝากธนาคารเพิ�มขึ �นสุทธิ 30,023,005 7,425,694 

*ตั �งแต่วนัที� �� มกราคม ���� ถงึวนัที� �� ธันวาคม ���� 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�

สําคัญ 

ปีบัญชี 2561* มกราคม - 

มีนาคม 2562 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิปลายงวด (บาท)  4,973,798,716  4,975,066,459 

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี�ยระหว่างงวด 

(ร้อยละ) 

 4.96  1.31 

อตัราส่วนของรายได้จากเงนิลงทนุรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ย

ระหว่างงวด (ร้อยละ) 

 11.24  3.12 

อตัราส่วนของจํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของการซื �อขายเงินลงทุน

ระหว่างงวดต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหว่างงวด (ร้อยละ) 

 126.06  99.98 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหวา่งงวด (บาท)  5,077,577,110  4,975,948,974 

*ตั �งแต่วนัที� �� มกราคม ���� ถงึวนัที� �� ธันวาคม ���� 
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งบกระแสเงนิสด (หน่วย: บาท) ปีบัญชี 2561* มกราคม - 

มีนาคม 2562 

เงนิสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (6,518,322,793)  108,864,500   

เงนิสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงนิ  6,548,345,798 (101,438,806)  

เงนิสดและเงินฝากธนาคารเพิ�มขึ �นสุทธิ 30,023,005 7,425,694 

*ตั �งแต่วนัที� �� มกราคม ���� ถงึวนัที� �� ธันวาคม ���� 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�

สําคัญ 

ปีบัญชี 2561* มกราคม - 

มีนาคม 2562 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิปลายงวด (บาท)  4,973,798,716  4,975,066,459 

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี�ยระหว่างงวด 

(ร้อยละ) 

 4.96  1.31 

อตัราส่วนของรายได้จากเงนิลงทนุรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ย

ระหว่างงวด (ร้อยละ) 

 11.24  3.12 

อตัราส่วนของจํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของการซื �อขายเงินลงทุน

ระหว่างงวดต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหว่างงวด (ร้อยละ) 

 126.06  99.98 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหวา่งงวด (บาท)  5,077,577,110  4,975,948,974 

*ตั �งแต่วนัที� �� มกราคม ���� ถงึวนัที� �� ธันวาคม ���� 
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สารสนเทศการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกัน 

ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตี 

 

การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์กบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตี 

1. วันที�ทาํรายการ : ภายหลังจากที�ได้รับมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์และ

สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) 

ในเรื�องที�เกี�ยวข้อง และกองทรัสต์ได้ดําเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติม

แล้วเสร็จ และคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเงื�อนไขบังคับก่อนที� กําหนดไว้ในสัญญาที�

เกี�ยวข้องกบัการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว 

   

2. คู่กรณีที�เกี�ยวข้อง

และความสัมพันธ์

กบักองทรัสต์ 

: บุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตี โดยอาจเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบนั

การเงิน และ/หรือ บริษัทประกนัภยั ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ 

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง 

   

3. ลกัษณะส่วนได้เสีย

ของบคุคลที�เกี�ยว

โยงกันกับทรัสต ี

: บุคคลที�เกี�ยวโยงกันกบัทรัสตีมีส่วนได้เสีย โดยการเป็นบุคคลที�กองทรัสต์ประสงค์จะ

กู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัที�เกี�ยวข้องเพื�อลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมและ

เพื�อใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวียนในกองทรัสต์ 

   

4. ลกัษณะทั�วไปของ

รายการ 

: กองทรัสต์จะกู้ยืมเงนิโดยให้หลกัประกนัที�เกี�ยวข้องกบัการกู้ยืมเงินจากบคุคลที�เกี�ยวโยง

กนักบัทรัสตี และนําเงินที�ได้รับจากการกู้ยืมเงนิดงักล่าวไปลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุน

เพิ�มเติมและเพื�อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ 

   

5. เงื�อนไขในการกู้ยืม

เงนิ 

: เงนิกู้ทั �งหมดจํานวนไม่เกิน 753,000,000 บาท โดยเงื�อนไขและรายละเอียดที�สําคญัจะ

เป็นไปตามที�แสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์และข้อมูลที�ปรากฏในแบบ

แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ หนังสือชี �ชวนเสนอขาย

หน่วยทรัสต์เพิ�มทนุของกองทรัสต์ในครั �งที�หนึ�ง 

   

6. ขนาดของรายการ

และมูลค่ารวมของ

สิ�งตอบแทน 

: การกู้ ยืมเงินสําหรับเงินกู้ทั �งหมดจํานวนไม่เกิน 753,000,000 บาท โดยอัตราดอกเบี �ย 

การชําระดอกเบี �ย และการให้หลักประกันที�เกี�ยวข้องกับการกู้ ยืมเงินจะเป็นไปตามที�

กองทรัสต์จะได้ตกลงกับผู้ ให้กู้  และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ และ/หรือ หนงัสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มทนุของกองทรัสต์ในครั �งที�

หนึ�ง 

   

7. เกณฑ์ในการ

กาํหนดมูลค่าสิ�ง

ตอบแทน 

:  เงื�อนไขในการกู้ยืมเงิน ซึ�งรวมถึงอตัราดอกเบี �ย การชําระเงินต้นและดอกเบี �ย และการ

ให้หลักประกันที�เกี�ยวข้องกับการกู้ ยืมเงิน จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ทําให้
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 กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยมีการกําหนดเงื�อนไขในสญัญาที�เกี�ยวข้องที�เป็นเงื�อนไขทาง

การค้าตามปกติ (Arm’s Length Basis) และค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมที�เรียกเก็บ

จากกองทรัสต์จะอยู่ในอัตราที�เป็นธรรมและเหมาะสมโดยเปรียบเทียบจากอัตรา

ดอกเบี �ย/ค่าตอบแทนที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ในอดีตและอัตราที�เรียกเก็บกับผู้กู้ ราย

อื�น ทั �งนี � ผู้ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

เข้าทําธุรกรรมนั �น โดยการดําเนินธุรกรรมดังกล่าวจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของ

กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั เช่น ค่าตอบแทน จํานวนเงินกู้  อตัราดอกเบี �ย 

และระยะเวลาการกู้ ยืมเงนิ เป็นต้น  

   

8. ประโยชน์ที�ได้รับ

จากการกู้ยมืเงนิ 

: การกู้ ยืมเงินบางส่วนเพื�อใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เนื�องจากการกู้ ยืมเงินมีต้นทุนทางการเงิน

ของเงินกู้  (Cost of Debt) ตํ�ากว่าต้นทุนทางการเงินของเงินทุน (Cost of Equity) และ

ยงัไม่เป็นภาระในส่วนของการลงทุนเพิ�มสําหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอีกด้วย จึงทําให้ผู้

ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่ได้รับผลกระทบในเรื�องการลดลงของสัดส่วนการถือ

หน่วยทรัสต์ (Control Dilution) และผลกระทบในเรื�องการลดลงของผลตอบแทน 

(Return Dilution) ถ้าเทียบกับการใช้แหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์เพียงอย่างเดียว 

   

9. การขออนุมัตทิาํ

รายการ 

: ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยจะต้องได้รับคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมาก ซึ�งคิดเป็นจํานวนเกินกว่ากึ�งหนึ�งของหน่วยทรัสต์

ทั �งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

ทั �งนี � ในกรณีที�กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกบัทรัสตีรายการนี �อาจเข้า

ข่ายเป็นการกระทําที�เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์กบั ทรัสตี ดังนั �น มติที�

ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวน

หน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด  

 

การนบัคะแนนเสียงของผู้ ที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดดงักล่าว บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการ

กองทรัสต์ของกองทรัสต์จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที�มีส่วนได้เสีย

เป็นพิเศษในเรื�องที�มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มีส่วนได้เสียเป็น

พิเศษในเรื�องที�มีการขอมติเป็นไปตามที�ระบุในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ที�ส่งถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อพิจารณา 

   

10. ความเหน็ของ

คณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี�ยวกับ

: คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินเพื�อใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที�

กองทรัสต์จะลงทุนเพิ�มเติมนั �นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 หน้า 3 

การตกลงเข้าทาํ

รายการ และ

เปรียบเทยีบความ

สมเหตุสมผล

ระหว่างการทาํ

รายการกับบุคคลที�

เกี�ยวโยงกับ 

ทรัสตี 

 

เนื�องจากจะช่วยให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริหารเงินที�มีประสิทธิภาพมากขึ �น และมี

ต้นทุนในการลงทุนที�ตํ�าลงเมื�อเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพียงอย่างเดียว ซึ�ง

ส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ดีขึ �น ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัท

ฯ ได้คํานงึถงึการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของกองทรัสต์ด้วย ในขณะเดียวกนั

อตัราดอกเบี �ยที�กองทรัสต์ต้องชําระในการกู้ ยืมเงนิจากบุคคลที�เกี�ยวโยงอยู่ในเกณฑ์ที�

ใกล้เคียงกับอตัราการกู้ ยืมเงินของลูกค้าชั �นดีที�ธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่

เสนอให้กบัลกูค้าของตนในอตุสาหกรรมที�ใกล้เคียงกนัและอยู่ภายใต้เงื�อนไขที�ใกล้เคียง

กนั (เช่น ในเรื�องที�เกี�ยวกบัสิทธิระหว่างเจ้าหนี �และผู้ ถือหุ้น / ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และปัจจัย

ความเสี�ยงอื�น ๆ) ซึ�งตํ�ากว่าต้นทนุทางการเงินในส่วนทนุของกองทรัสต์อย่างมีนยัสําคญั 

และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมที�กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยง

กันของทรัสตีไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และทําให้กองทรัสต์เสีย

ประโยชน์ เนื�องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

   

11. ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ตรวจสอบ และ /

หรือกรรมการของ

บริษัทฯ ที�แตกต่าง

จากความเห็นของ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

บริษัทฯ 

: ไม่ม ี

   

12. รายการระหว่างกัน

ที�ผ่านมา 

 1. บุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัทรัสตี เป็นผู้ ให้กู้ยืมเงนิเพื�อใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สิน

ที�กองทรัสต์ได้ลงทนุครั �งแรก ในวงเงนิกู้ ยืมระยะยาว 1,720 ล้านบาท  

2. บุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตีเป็นผู้ จัดการการจัดจําหน่าย และผู้ จัดจําหน่าย

หน่วยทรัสต์ที�มีการออกและเสนอขายในครั �งแรก 

3. บุคคลที� เกี�ยวโยงกันกับทรัสตี  เป็นผู้ เช่าพื �นที�บางส่วนของอาคารสํานักงาน

โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควมเทียร์ ในอตัราที�ตกลงกันตามสญัญาเช่าและ

สญัญาบริการ 
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 กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยมีการกําหนดเงื�อนไขในสญัญาที�เกี�ยวข้องที�เป็นเงื�อนไขทาง

การค้าตามปกติ (Arm’s Length Basis) และค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมที�เรียกเก็บ

จากกองทรัสต์จะอยู่ในอัตราที�เป็นธรรมและเหมาะสมโดยเปรียบเทียบจากอัตรา

ดอกเบี �ย/ค่าตอบแทนที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ในอดีตและอัตราที�เรียกเก็บกับผู้กู้ ราย

อื�น ทั �งนี � ผู้ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
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กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั เช่น ค่าตอบแทน จํานวนเงินกู้  อตัราดอกเบี �ย 

และระยะเวลาการกู้ ยืมเงนิ เป็นต้น  

   

8. ประโยชน์ที�ได้รับ

จากการกู้ยมืเงนิ 

: การกู้ ยืมเงินบางส่วนเพื�อใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เนื�องจากการกู้ ยืมเงินมีต้นทุนทางการเงิน
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ยงัไม่เป็นภาระในส่วนของการลงทุนเพิ�มสําหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอีกด้วย จึงทําให้ผู้

ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่ได้รับผลกระทบในเรื�องการลดลงของสัดส่วนการถือ

หน่วยทรัสต์ (Control Dilution) และผลกระทบในเรื�องการลดลงของผลตอบแทน 

(Return Dilution) ถ้าเทียบกับการใช้แหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์เพียงอย่างเดียว 

   

9. การขออนุมัตทิาํ

รายการ 

: ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยจะต้องได้รับคะแนน
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ทั �งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

ทั �งนี � ในกรณีที�กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกบัทรัสตีรายการนี �อาจเข้า

ข่ายเป็นการกระทําที�เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์กบั ทรัสตี ดังนั �น มติที�

ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวน
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การนบัคะแนนเสียงของผู้ ที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดดงักล่าว บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการ

กองทรัสต์ของกองทรัสต์จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที�มีส่วนได้เสีย

เป็นพิเศษในเรื�องที�มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มีส่วนได้เสียเป็น

พิเศษในเรื�องที�มีการขอมติเป็นไปตามที�ระบุในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ที�ส่งถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อพิจารณา 

   

10. ความเหน็ของ

คณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี�ยวกับ

: คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินเพื�อใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที�

กองทรัสต์จะลงทุนเพิ�มเติมนั �นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
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การตกลงเข้าทาํ

รายการ และ

เปรียบเทยีบความ

สมเหตุสมผล

ระหว่างการทาํ

รายการกับบุคคลที�

เกี�ยวโยงกับ 

ทรัสตี 

 

เนื�องจากจะช่วยให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริหารเงินที�มีประสิทธิภาพมากขึ �น และมี
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กันของทรัสตีไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และทําให้กองทรัสต์เสีย

ประโยชน์ เนื�องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
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บริษัทฯ ที�แตกต่าง

จากความเห็นของ
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13. รา ยชื� อ ผู้ บ ริ หา ร 

และรายชื� อ ผู้ ถื อ

ห น่ ว ย ท รั ส ต์  10 

รายแรก ณ วันปิด

สมุดทะเบียนล่าสุด 

 1. รายชื�อผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ�งเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ ประกอบด้วย 

1. นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี กรรมการผู้จดัการ 

2. นายธรรมนญู โล่กนัภยั ผู้จดัการแผนกพฒันาธุรกิจ 

3. นางสาวอมุาพร จนัทะชารี ผู้จดัการแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

4. นางสาวศิรินภา ศรีมณี ผู้จดัการแผนกกํากบัการปฏิบตัิงาน 

5. นางสาวสชุาดา อยู่สวรรค์ ผู้จดัการแผนกบญัชี 

 

2. รายชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (วันที�  22 

พฤษภาคม 2562) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื�อผู้ถือหน่วย ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 

15 

   

14. ตารางสรุปข้อมูล

ทางการเงนิ 

 โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหน้าถดัไป 
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(เอกสารแนบท้าย) 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ 

สําหรับปีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561  และงวด 3 เดือนสิ �นสุด ณ วันที� 31 มีนาคม 2562  

 

งบดุล (หน่วย: บาท) ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2561 

ณ วันที� 31 

มีนาคม 2562 

สินทรัพย์   

เงนิลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม  6,418,199,004                6,416,161,916         

เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 316,077,419 330,865,586 

เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 30,023,005 37,448,699 

ลกูหนี �จากการให้เช่าและบริการและลกูหนี �อื�น 12,777,498                   12,757,760                   

ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช ี 69,625,837          65,381,691                   

สินทรัพย์อื�น 46,741,095                   48,961,771                   

รวมสินทรัพย์ 6,893,443,858             6,911,577,423             

หนี �สิน   

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 60,636,469 67,298,824 

ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า 13,629,561                   17,814,455 

เงนิมดัจําค่าเช่าและบริการ 150,224,286                154,842,951 

เงนิกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,695,154,826             1,696,554,734             
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ทนุที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 4,974,029,775 4,888,539,846 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 หน้า 6 

 

งบกําไรขาดทุน (หน่วย: บาท) ปีบัญช ี2561* มกราคม - มีนาคม 

2562 

รายได้จากการลงทนุ    

รายได้ค่าเช่าและบริการ  567,558,018   154,092,939  

รายได้ดอกเบี �ย  812,168   65,598  

รายได้อื�น  2,453,565   1,088,168  

รวมรายได้  570,823,751   155,246,705  

ค่าใช้จ่าย   

ต้นทนุให้เช่าและบริการ  106,751,403   26,688,555  

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ฯ  17,326,336   4,406,182  

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน  7,666,385   1,910,499  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์  3,197,177   872,506  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  26,749,256   8,251,702  

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี  16,542,298   4,244,146  

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ  6,421,089   948,357  

ต้นทนุทางการเงนิ  67,443,683   17,724,895  

รวมค่าใช้จ่าย  252,097,627   65,046,842  

รายได้จากการลงทนุสุทธิ  318,726,124   90,199,863  

รายการขาดทนุสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากเงินลงทนุ  (251,193,918)  (3,442,191) 

การเพิ�มขึ �นในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน  67,532,206   86,757,672  

*ตั �งแต่วนัที� 15 มกราคม 2561 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 หน้า 6 

 

งบกําไรขาดทุน (หน่วย: บาท) ปีบัญช ี2561* มกราคม - มีนาคม 

2562 

รายได้จากการลงทนุ    

รายได้ค่าเช่าและบริการ  567,558,018   154,092,939  

รายได้ดอกเบี �ย  812,168   65,598  

รายได้อื�น  2,453,565   1,088,168  

รวมรายได้  570,823,751   155,246,705  

ค่าใช้จ่าย   

ต้นทนุให้เช่าและบริการ  106,751,403   26,688,555  

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ฯ  17,326,336   4,406,182  

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน  7,666,385   1,910,499  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์  3,197,177   872,506  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  26,749,256   8,251,702  

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี  16,542,298   4,244,146  

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ  6,421,089   948,357  

ต้นทนุทางการเงนิ  67,443,683   17,724,895  

รวมค่าใช้จ่าย  252,097,627   65,046,842  

รายได้จากการลงทนุสุทธิ  318,726,124   90,199,863  

รายการขาดทนุสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากเงินลงทนุ  (251,193,918)  (3,442,191) 

การเพิ�มขึ �นในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน  67,532,206   86,757,672  

*ตั �งแต่วนัที� 15 มกราคม 2561 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 หน้า 7 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย: บาท) ปีบัญช ี2561* มกราคม - 

มีนาคม 2562 

เงนิสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (6,518,322,793)  108,864,500  

เงนิสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  6,548,345,798 (101,438,806)  

เงนิสดและเงินฝากธนาคารเพิ�มขึ �นสทุธิ 30,023,005 7,425,694 

*ตั �งแต่วนัที� �� มกราคม ���� ถึงวนัที� �� ธนัวาคม ���� 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเตมิที�

สําคัญ 

ปีบัญช ี2561* มกราคม - มีนาคม 

2562 

มลูค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (บาท)  4,973,798,716  4,975,066,459 

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหวา่งงวด 

(ร้อยละ) 

 4.96  1.31 

อตัราส่วนของรายได้จากเงินลงทนุรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี�ย

ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 

 11.24  3.12 

อตัราส่วนของจํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของการซื �อขายเงินลงทุน

ระหวา่งงวดต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหว่างงวด (ร้อยละ) 

 126.06  99.98 

มลูค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี�ยระหว่างงวด (บาท)  5,077,577,110  4,975,948,974 

*ตั �งแต่วนัที� �� มกราคม ���� ถึงวนัที� �� ธนัวาคม ���� 
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(F53-4) 

แบบรายงานการเพิ�มทุน 

ทรัสต์เพื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ 

วันที� 8 พฤษภาคม 2562 

 

 บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (“กองทรัสต์”) ขอรายงานเกี�ยวกับความประสงค์ในการเพิ�มทุนและการจัดสรร

หน่วยทรัสต์ที�จะมีออกและเสนอขายเพิ�มเติมของกองทรัสต์ ดงันี � 

 

1. รายละเอียดเกี�ยวกับการเพิ�มทนุ 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ�มทุนของกองทรัสต์โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จํานวนไม่เกิน 

225,490,000 หน่วย เมื�อรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในปัจจุบนัจํานวน 515,310,000 หน่วย จะทําให้

กองทรัสต์มีหน่วยทรัสต์ทั �งสิ �นไม่เกิน 740,800,000 หน่วย  

2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเตมิ 

2.1. รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

แบบที� 1:  วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการ

เพิ�มทุนครั�งที�หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในกรณีที�มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่บริษัท ภรัิชบุรี จํากัด 

และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบริษัท ภิรัชบุรี จํากัด และ/หรือ 

กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

บริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมจํานวนไม่เกิน 225,490,000 หน่วย โดยแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ซึ�งมีรายละเอียด ดงันี � 

ส่วนที� 1 จดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี � ไมตํ่�ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและ

เสนอขายในการเพิ�มทนุครั �งนี � เพื�อเสนอขายให้กบัผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(Rights offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั�วไปเฉพาะกลุ่มซึ�งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Preferential Offering) โดยผู้

ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี �ตามสิทธิที�ได้รับจดัสรร หรือเกิน

กว่าสิทธิที�ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที�ได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี �

ก็ได้  
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ก็ได้  
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ทั �งนี � ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที� 1 นี �ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที�ได้รับจดัสรร บริษัทฯ จะจัดสรร

หน่วยทรัสต์เพิ�มเติมที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�แสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับจัดสรร

ตามที�เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที� 3 หรือไม่ก็ได้ และในกรณีการจัดสรรสิทธิตาม

อตัราส่วนที�กําหนดทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีสิทธิจองซื �อหน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายเพิ�มเติม
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ส่วนที� 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที�เหลือจากการเสนอขายในส่วนที� 1 และส่วนที� 2 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจํากดั (Private 

Placement) ซึ�งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบนัและผู้จองซื �อพิเศษ ซึ�งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ตามประกาศสํานกังาน

คณะกรรมการการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที�เกี�ยวโยงกนักับเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั�วไป (Public 

Offering) ตามที�เห็นสมควร ตามประกาศ ทธ.27/2559 และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง  



สิ�งที�สง่มาดว้ย � 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 6 หน้า 3 

ตารางดงัต่อไปนี �เป็นข้อมลูโดยสรุปของการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมของกองทรัสต์ 

จัดสรรให้แก่ จาํนวน

หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หน่วย) 

วัน เวลา จองซื �อ และ

ชําระเงินค่า

หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ส่วนที� 1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์

เดิมที�มีรายชื�อปรากฏใน

สมดุทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (Rights 

Offering) หรือเสนอขายแก่

ประชาชนทั�วไปเฉพาะกลุ่ม

ซึ�งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 

(Preferential Offering) 

ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 

50 ของ

หน่วยทรัสต์ที�จะมี

การออกและเสนอ

ขาย 

หมายเหตุ (1) 

กําหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหตุ (2) 

กําหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหตุ (1) 

กําหนดภายหลงั และ

หลงัจากที�ได้รับอนมุตัิ

จากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(3) (5) และ 

(6)  

ส่วนที� 2  ภิรัชบรีุ และ/หรือ 

บุคคลในครอบครัวของ

ตระกลูบรีุ และ/หรือ กลุม่

บคุคลเดียวกนักบัภรัิชบรีุ 

และ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกนักบับุคคลใน

ครอบครัวของตระกลูบุรี 

เมื�อรวมกบัส่วนที� 

1 ไม่เกินร้อยละ 

25 ของ

หน่วยทรัสต์ที�จะมี

การออกและเสนอ

ขาย 

 

- กําหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหตุ (1) 

กําหนดภายหลงั และ

หลงัจากที�ได้รับอนมุตัิ

จากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(3) (4)  (6) 

และ (7) 

ส่วนที� 3  (1) บคุคลใน

วงจํากดั (Private 

Placement) และ/หรือ (2) 

ประชาชนทั�วไป (Public 

Offering) 

หน่วยทรัสต์ส่วนที�

เหลือจากการเสนอ

ขายตามส่วนที� 1 

และ/หรือ ส่วนที� 2 

- กําหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหตุ (1) 

กําหนดภายหลงั และ

หลงัจากที�ได้รับอนมุตัิ

จากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(3) และ (6)  

 หมายเหต ุ

(1) การกําหนดจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและเสนอขายและราคาของหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออก

และเสนอขายจะอ้างองิจากจากราคาประเมนิของทรัพย์สินที�จดัทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระที�

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที�มีความเกี�ยวข้อง ได้แก่ 

(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที�มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที�
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ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที�มีความเกี�ยวข้อง ได้แก่ 

(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที�มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที�

สิ�งที�สง่มาดว้ย � 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 6 หน้า 4 

เหมาะสมที�นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพยส์ิน (4) อตัราดอกเบี �ยทั �งในประเทศ

และในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที�จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน  ตรา

สารหนี �  รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื�น ๆ และ (6) ผลการสํารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 

(Bookbuilding)  

(2) อตัราส่วนการเสนอขายจะคํานวณจากจํานวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ หารด้วย

จํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและเสนอขายในส่วนที� 1 ในราคาต่อหน่วยตามที�บริษัทฯ จะได้

กําหนดตามวิธีการที�ระบตุ่อไป 

(3) บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวน

หน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของกองทรัสต์ โดยให้ถือตามนิยามกลุ่มบุคคลเดียวกันตาม

ประกาศ ทจ.49/2555 และนิยามผู้ จําหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์จามประกาศ ทธ.27/2559 และให้

ถือเอาข้อมลูที�ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ หนงัสือชี �ชวนเป็น

เกณฑ์ในการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมให้แก่ผู้ลงทนุแต่ละประเภท 

(4) การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที� 2 เป็นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์ที�มีมลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ทําให้การเข้า

ทํารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที� เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน และจะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์และประกาศ สร.

26/2555 โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องนี �จะไม่มีสิทธิออกเสียง สารสนเทศ

เกี�ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามที�ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 1 

(5) วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิในการจองซื �อหน่วยทรัสต์ (Record Date)  จะถูกกําหนดใน

ภายหลัง โดยบริษัทฯ จะแจ้งวันกําหนดรายชื�อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิในการจองซื �อหน่วยทรัสต์ 

(Record Date) อตัราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ และวนัจองซื �อหน่วยทรัสต์ต่อตลาดหลักทรัพย์

เพื�อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 

(6) ให้ทรัสตี และ/หรือ บริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการดงัต่อไปนี � 1) พิจารณากําหนดรายละเอียด

อื�น ๆ เกี�ยวกับการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะ



สิ�งที�สง่มาดว้ย � 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 6 หน้า 5 

ออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซื �อ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

วิธีการเสนอขาย อตัราส่วนการใช้สิทธิจองซื �อ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื�อนไขและวิธีการ

จองซื �อ รวมถงึเงื�อนไขและรายละเอียดอื�นที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�จะ

ออกและเสนอขายเพิ�มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณีที�ผู้ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมจองซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับการจัดสรร รวมทั �งการเสนอขายและจัดสรร

หน่วยทรัสต์ในส่วนที�เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทั�วไปให้แก่นักลงทุนอื�น ตลอดจนมีสิทธิใช้

ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรัสต์ที�เพิ�มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้

ลงทุนรายใด หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์สัญชาติอเมริกา แคนาดา ญี�ปุ่ น หรือสัญชาติอื�นใดที�มิใช่สญัชาติ

ไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�เพิ�มดังกล่าวเป็นการกระทําอนัขัดต่อ

กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเกี�ยวกบัการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ทั �งของประเทศไทยหรือ

ของประเทศของสัญชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �น ๆ หรือ ก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการเกินสมควร 2) พิจารณากําหนดวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีสิทธิจองซื �อ

หน่วยทรัสต์ที�จะเสนอขาย (Record Date) โดยให้แจ้งวนักําหนดการดงักล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที�

เกี�ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์เพื�อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จัดทํา ลงนาม ส่ง

มอบ และ/หรือ แก้ไขเปลี�ยนแปลง ในเอกสารคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที�จําเป็น

ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและเสนอขาย ซึ�งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ สัญญา

ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ�มเติม การแต่งตั �งที�ปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดจําหน่าย

หลกัทรัพย์ และตวัแทนรับจองซื �อหลกัทรัพย์ รวมทั �งดําเนินการเจรจา ติดต่อและ/หรือยื�นคําขออนุญาต 

คําขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที�จําเป็นที�เกี�ยวข้องต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงาน

ราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื�อการดังกล่าว และการนําหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 4) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือที�เกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าว

ข้างต้นทุกประการ รวมถึงการแต่งตั �ง และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการ

ดงักล่าวข้างต้นเพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ 

(7) บริษัทฯ จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ�มทุนครั �งนี �เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บาง

ราย คือ ภิรัชบรีุ และ/หรือบคุคลในครอบครัวของตระกูลบรีุ และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักับบริษัท ภิรัช

บุรี จํากดั และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี จํานวนไม่เกินร้อยละ 25 

ของหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ�มทุนครั �งนี � หรือไม่เกินกว่าสิทธิของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมตามการจัดสรรให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ของภิรัชบุรี และ /หรือบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือกลุ่ม
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บุคคลเดียวกนักบับริษทั ภิรัชบุรี จํากดั และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักับบุคคลในครอบครัวของตระกูล

บุรี ณ วนักําหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อการจองซื �อหน่วยเพิ�มทุนของบุคคลดงักล่าว แล้วแต่สดัส่วน

ใดจะสงูกว่า 

แบบที� 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทุน

ครั�งที�หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ในกรณีที�ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่บริษัท ภรัิชบุรี จํากัด และ/

หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบริษัท ภิรัชบุรี จํากัด และ/หรือ กลุ่ม

บุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

บริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมจํานวนไม่เกิน 225,490,000 หน่วย โดยแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ซึ�งมีรายละเอียด ดงันี � 

ส่วนที� 1 จดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี � ไมตํ่�ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและ

เสนอขายในการเพิ�มทนุครั �งนี � เพื�อเสนอขายให้กบัผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั�วไปเฉพาะกลุ่มซึ�งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Preferential Offering) โดยผู้

ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี �ตามสิทธิที�ได้รับจดัสรร หรือเกิน

กว่าสิทธิที�ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที�ได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี �

ก็ได้  

ทั �งนี � ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที� 1 นี �ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที�ได้รับจดัสรร บริษัทฯ จะจดัสรร

หน่วยทรัสต์เพิ�มเติมที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�แสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับจัดสรร

ตามที�เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที� 2 หรือไม่ก็ได้ และในกรณีการจัดสรรสิทธิตาม

อตัราส่วนที�กําหนดทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีสิทธิจองซื �อหน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายเพิ�มเติม

เป็นจํานวนที�มีเศษหน่วยทรัสต์ที�ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็มหน่วยที�ใกล้เคียง

ที�สดุ 

ส่วนที� 2 จดัสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที�เหลือจากการเสนอขายในส่วนที� 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) 

ซึ�งรวมถงึผู้ลงทุนสถาบนัและผู้จองซื �อพิเศษ ซึ�งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ

การกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั�วไป (Public Offering) 

ตามที�เห็นสมควร ตามประกาศ ทธ. 27/2559 และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 
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ตารางดงัต่อไปนี �เป็นข้อมลูโดยสรุปของการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมของกองทรัสต์ 

จัดสรรให้แก่ จาํนวน

หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หน่วย) 

วัน เวลา จองซื �อ และ

ชําระเงินค่า

หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ส่วนที� 1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์

เดิมที�มีรายชื�อปรากฏใน

สมดุทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (Rights 

Offering) หรือเสนอขายแก่

ประชาชนทั�วไปเฉพาะกลุ่ม

ซึ�งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 

(Preferential Offering) 

ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 

50 ของ

หน่วยทรัสต์ที�จะมี

การออกและเสนอ

ขาย 

หมายเหตุ (1) 

กําหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหตุ (2) 

กําหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหตุ (1) 

กําหนดภายหลงั และ

หลงัจากที�ได้รับอนมุตัิ

จากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(3) (4) และ

(5) 

ส่วนที� 2  (1) บคุคลใน

วงจํากดั (Private 

Placement) และ/หรือ (2) 

ประชาชนทั�วไป (Public 

Offering) 

หน่วยทรัสต์ส่วนที�

เหลือจากการเสนอ

ขายตามส่วนที� 1 

- กําหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหตุ (1) 

กําหนดภายหลงั และ

หลงัจากที�ได้รับอนมุตัิ

จากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(3) และ (5) 

 หมายเหต ุ

(1) การกําหนดจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและเสนอขายและราคาของหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออก

และเสนอขายจะอ้างองิจากจากราคาประเมนิของทรัพย์สินที�จดัทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระที�

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที�มีความเกี�ยวข้อง ได้แก่ 

(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที�มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที�

เหมาะสมที�นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพยส์ิน (4) อตัราดอกเบี �ยทั �งในประเทศ

และในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที�จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน  ตรา

สารหนี �  รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื�น ๆ และ (6) ผลการสํารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 

(Bookbuilding) 
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ตารางดงัต่อไปนี �เป็นข้อมลูโดยสรุปของการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมของกองทรัสต์ 

จัดสรรให้แก่ จาํนวน

หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หน่วย) 

วัน เวลา จองซื �อ และ

ชําระเงินค่า

หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ส่วนที� 1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์

เดิมที�มีรายชื�อปรากฏใน

สมดุทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (Rights 

Offering) หรือเสนอขายแก่

ประชาชนทั�วไปเฉพาะกลุ่ม

ซึ�งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 

(Preferential Offering) 

ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 

50 ของ

หน่วยทรัสต์ที�จะมี

การออกและเสนอ

ขาย 

หมายเหตุ (1) 

กําหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหตุ (2) 

กําหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหตุ (1) 

กําหนดภายหลงั และ

หลงัจากที�ได้รับอนมุตัิ

จากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(3) (4) และ

(5) 

ส่วนที� 2  (1) บคุคลใน

วงจํากดั (Private 

Placement) และ/หรือ (2) 

ประชาชนทั�วไป (Public 

Offering) 

หน่วยทรัสต์ส่วนที�

เหลือจากการเสนอ

ขายตามส่วนที� 1 

- กําหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหตุ (1) 

กําหนดภายหลงั และ

หลงัจากที�ได้รับอนมุตัิ

จากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

(3) และ (5) 

 หมายเหต ุ

(1) การกําหนดจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและเสนอขายและราคาของหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออก

และเสนอขายจะอ้างองิจากจากราคาประเมนิของทรัพย์สินที�จดัทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระที�

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที�มีความเกี�ยวข้อง ได้แก่ 

(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที�มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที�

เหมาะสมที�นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพยส์ิน (4) อตัราดอกเบี �ยทั �งในประเทศ

และในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที�จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน  ตรา

สารหนี �  รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื�น ๆ และ (6) ผลการสํารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 

(Bookbuilding) 
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(2) อตัราส่วนการเสนอขายจะคํานวณจากจํานวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ หารด้วย

จํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและเสนอขายในส่วนที� 1 ในราคาต่อหน่วยตามที�บริษัทฯ จะได้

กําหนดตามวิธีการที�ระบตุ่อไป 

(3) บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวน

หน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของกองทรัสต์ โดยให้ถือตามนิยามกลุ่มบุคคลเดียวกันตาม

ประกาศ ทจ.49/2555 และนิยามผู้ จําหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์จามประกาศ ทธ.27/2559 และให้

ถือเอาข้อมลูที�ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ หนงัสือชี �ชวนเป็น

เกณฑ์ในการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมให้แก่ผู้ลงทนุแต่ละประเภท 

(4) วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิในการจองซื �อหน่วยทรัสต์ (Record Date)  จะถูกกําหนดใน

ภายหลัง โดยบริษัทฯ จะแจ้งวันกําหนดรายชื�อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิในการจองซื �อหน่วยทรัสต์ 

(Record Date) อตัราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ และวนัจองซื �อหน่วยทรัสต์ต่อตลาดหลกัทรัพย์

เพื�อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 

(5) ให้ทรัสตี และ/หรือ บริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการดงัต่อไปนี � 1) พิจารณากําหนดรายละเอียด

อื�น ๆ เกี�ยวกับการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะ

ออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซื �อ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

วิธีการเสนอขาย อตัราส่วนการใช้สิทธิจองซื �อ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื�อนไขและวิธีการ

จองซื �อ รวมถงึเงื�อนไขและรายละเอียดอื�นที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�จะ

ออกและเสนอขายเพิ�มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ และวิธีการจัดสรรกรณีที�ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมจองซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับการจัดสรร รวมทั �งการเสนอขายและจัดสรร

หน่วยทรัสต์ในส่วนที�เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทั�วไปให้แก่นักลงทุนอื�น ตลอดจนมีสิทธิใช้

ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรัสต์ที�เพิ�มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้

ลงทุนรายใด หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์สัญชาติอเมริกา แคนาดา ญี�ปุ่ น หรือสัญชาติอื�นใดที�มิใช่สญัชาติ

ไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�เพิ�มดังกล่าวเป็นการกระทําอนัขัดต่อ

กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเกี�ยวกบัการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ทั �งของประเทศไทยหรือ

ของประเทศของสัญชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �น ๆ หรือ ก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการเกินสมควร 2) พิจารณากําหนดวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิในการจองซื �อ

หน่วยทรัสต์ (Record Date) โดยให้แจ้งวนักําหนดการดงักล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์เพื�อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ 
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แก้ไขเปลี�ยนแปลง ในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ ละหลักฐานที�จําเป็นที�เกี�ยวข้องกับ

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและเสนอขาย ซึ�งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที�

เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ�มเติม การแต่งตั �งที�ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

และตวัแทนรับจองซื �อหลกัทรัพย์ รวมทั �งดําเนินการเจรจา ติดต่อและ/หรือยื�นคําขออนุญาต คําขอผ่อน

ผนัต่าง ๆ และหลักฐานที�จําเป็นที�เกี�ยวข้องต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ 

หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื�อการดังกล่าว และการนําหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 4) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือที�เกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุก

ประการ รวมถึงการแต่งตั �งและ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น

เพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ 

ทั �งนี � หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่

ประชาชนทั�วไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที�จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�เหลือจากการจัดสรร

หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ จองซื �อที�มีสิทธิจองซื �อในส่วนที� 1 ที�แสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับ

จดัสรรตามที�เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรส่วนที� 2 แล้วหรือไม่ก็ได้ 

ให้ถือเอาข้อมลูที�ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ หนงัสือชี �ชวนการเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์เพิ�มทุนของกองทรัสต์ในครั �งที�หนึ�ง เป็นจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะจัดสรรเพื�อเสนอขายให้ผู้ลงทุน

แต่ละประเภท 

อย่างไรก็ดี การจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวข้างต้น จะไม่ทําให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของกองทรัสต์ 

และบริษัทฯ จะดําเนินการยื�นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที�ออก

และเสนอขายเพิ�มเติมของกองทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ 

2.2. การดาํเนินการของบริษัทฯ กรณีที�มีเศษของหน่วยทรัสต์ 

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนที�กําหนดทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้รับสิทธิจองซื �อหน่วยทรัสต์ที�

เสนอขายเพิ�มเติมเป็นจํานวนที�มีเศษหน่วยทรัสต์ที�ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดลงเป็น

จํานวนเต็มหน่วยที�ใกล้เคียงที�สุด 
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แก้ไขเปลี�ยนแปลง ในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ ละหลักฐานที�จําเป็นที�เกี�ยวข้องกับ

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�จะมีการออกและเสนอขาย ซึ�งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที�

เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ�มเติม การแต่งตั �งที�ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

และตวัแทนรับจองซื �อหลกัทรัพย์ รวมทั �งดําเนินการเจรจา ติดต่อและ/หรือยื�นคําขออนุญาต คําขอผ่อน

ผนัต่าง ๆ และหลักฐานที�จําเป็นที�เกี�ยวข้องต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ 

หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื�อการดังกล่าว และการนําหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 4) ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นหรือที�เกี�ยวเนื�องกับการดังกล่าวข้างต้นทุก

ประการ รวมถึงการแต่งตั �งและ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น

เพื�อให้การดําเนินการดงักล่าวประสบผลสําเร็จ 

ทั �งนี � หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่

ประชาชนทั�วไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที�จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�เหลือจากการจัดสรร

หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ จองซื �อที�มีสิทธิจองซื �อในส่วนที� 1 ที�แสดงความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับ

จดัสรรตามที�เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรส่วนที� 2 แล้วหรือไม่ก็ได้ 

ให้ถือเอาข้อมลูที�ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ หนงัสือชี �ชวนการเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์เพิ�มทุนของกองทรัสต์ในครั �งที�หนึ�ง เป็นจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะจัดสรรเพื�อเสนอขายให้ผู้ลงทุน

แต่ละประเภท 

อย่างไรก็ดี การจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวข้างต้น จะไม่ทําให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของกองทรัสต์ 

และบริษัทฯ จะดําเนินการยื�นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที�ออก

และเสนอขายเพิ�มเติมของกองทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ 

2.2. การดาํเนินการของบริษัทฯ กรณีที�มีเศษของหน่วยทรัสต์ 

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนที�กําหนดทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้รับสิทธิจองซื �อหน่วยทรัสต์ที�

เสนอขายเพิ�มเติมเป็นจํานวนที�มีเศษหน่วยทรัสต์ที�ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดลงเป็น

จํานวนเต็มหน่วยที�ใกล้เคียงที�สุด 
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3. กาํหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื�อขออนุมัตกิารเพิ�มทุนของกองทรัสต์และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�

ออกและเสนอขายเพิ�มเตมิ 

 กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครั �งที� 1/2562 ในวนัที� 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 

10:00 น. ณ ห้อง AMBER 1 ชั �น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถ.เทพรัตน(กม.1) แขวงบางนาใต้ 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  และกําหนดรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครั �งที� 1/2562 ในวนัที� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ�งเป็นวนัให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record 

Date)  

4. การขออนุญาตเพิ�มทนุ / จัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเตมิต่อหน่วยงานราชการที�

เกี�ยวข้องและเงื�อนไขการขออนุญาต 

 ภายหลงัที�ได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเพิ�มเงินทุนเพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุน

เพิ�มเติม บริษัทฯ จะดําเนินการขอความเห็นชอบการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�มเตมิ  

เพื�อนําไปใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม เพื�อเพิ�มแหล่งที�มาของรายได้และส่งผลตอบแทนให้กบัผู้

ถือหน่วยทรัสต์มากขึ �น 

6. ประโยชน์ที�กองทรัสต์จะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน และการจัดสรรหน่วยกองทรัสต์ที�ออกและเสนอขาย  

 เพื�อให้กองทรัสต์มีทรัพย์สินเพิ�มขึ �นอนัจะส่งผลให้มีการกระจายความเสี�ยงในการลงทนุ นอกจากนี � การเข้าลงทุน

ในทรัพย์สินดังกล่าวยังส่งผลให้กองทรัสต์มีโอกาสในการได้มีส่วนรับผลประโยชน์ส่วนเพิ�มในทรัพย์สินใหม่ที�

ลงทนุ ทั �งนี � การที�กองทรัสต์มีจํานวนหน่วยทรัสต์เพิ�มมากขึ �น อาจทําให้หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่องมากขึ �นสําหรับ

การซื �อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะพงึได้รับจากการเพิ�มทนุ 

 กองทรัสต์จะมีขนาดใหญ่ขึ �นซึ�งเป็นที�น่าสนใจต่อนกัลงทุน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องใน

ตลาดรอง อีกทั �ง กองทรัสต์จะสามารถกระจายความเสี�ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้

เพิ�มขึ �นจากอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์จดัหาผลประโยชน์อยู่ในปัจจุบนั 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื�อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ

การเพิ�มทนุ / จัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเตมิ 

- ไม่มี – 
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนนิการเพิ�มทุน และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเตมิ 

9.1. กําหนดรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรสัต์ที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครั �งที� 1/2562 ใน

วนัที� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ�งเป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date)  

9.2. กําหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครั �งที� 1/2562 ในวนัที� 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 

10:00 น. ณ ห้อง AMBER 1 ชั �น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถ.เทพรัตน(กม.1) แขวงบางนาใต้ 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื�อมีมติเกี�ยวกบัการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออก

และเสนอขายเพิ�มเติม และเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี �ถูกต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี 

 กรรมการผู้จดัการ  

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนนิการเพิ�มทุน และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเตมิ 

9.1. กําหนดรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรสัต์ที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครั �งที� 1/2562 ใน

วนัที� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ�งเป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date)  

9.2. กําหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครั �งที� 1/2562 ในวนัที� 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 

10:00 น. ณ ห้อง AMBER 1 ชั �น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถ.เทพรัตน(กม.1) แขวงบางนาใต้ 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื�อมีมติเกี�ยวกบัการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออก

และเสนอขายเพิ�มเติม และเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี �ถูกต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี 

 กรรมการผู้จดัการ  

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 
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วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ�มทุนและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเตมิ 

 วัตถุประสงค์ในการจัดตั �งทรัสต์เพื�อการลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (“กองทรัสต์ 

BOFFICE") คือ เพื�อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั�วไปโดยนําเงินที�ได้จากการระดมเงินทุนไปซื �อ และ/หรือ เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ตลอดจนทําการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงพฒันาศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว และ/หรือ จําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที�กองทรัสต์ BOFFICE ได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการ

ให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือ ขายหรือดําเนินการอื�นใดเพื�อประโยชน์ของทรัพย์สินเพื�อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทน

แก่กองทรัสต์ BOFFICE และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

เพื�อดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ดงักล่าว บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัทฯ") ในฐานะ

ผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE จึงมีความประสงค์จะเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE ครั �งที�หนึ�ง โดยการ

ออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ�มเติม เพื�อนําเงินที�ได้จากการระดมเงนิทนุในครั �งนี � รวมกบัเงนิกู้ยืม ไปลงทุนในทรัพย์สิน

ที�จะลงทุนเพิ�มเติมโดยการเช่าระยะยาวบนพื �นที�บางส่วนของอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซึ�งประกอบไปด้วย พื �นที�

สํานกังานให้เช่า พื �นที�เช่าร้านค้าปลีก ที�จอดรถ พื �นที�ตั �งงานระบบบางส่วนและพื �นที�อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง เป็นระยะเวลา 30 ปี

นบัจากวนัเริ�มต้นระยะเวลาการเช่า จากบริษัท ปรินทร จํากดั (“ปรินทร”) และซื �อสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องซึ�งใช้ในการ

ดําเนินกิจการภายในทรัพย์สินที�เช่า ("ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม") จากปรินทร และบริษัท เพนต้า 591 จํากัด 

(“เพนต้า”) ( ปรินทรและเพนต้า รวมเรียกวา่ “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”) โดยมีรายละเอียดเกี�ยวกับลกัษณะการลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ BOFFICE ในครั �งนี � ดงันี � 

(1) สิทธิการเชา่พื �นที�บางส่วนในอาคารส่วนสํานกังานภรัิช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค จากปรินทร และพื �นที�ที�เกี�ยวเนื�อง

กบังานระบบอาคารส่วนสํานกังานบางส่วน จากปรินทร 

(ก) พื �นที�ส่วนสํานกังานให้เช่า ชั �น 10-28 และชั �น 9 บางส่วน และพื �นที�ร้านค้าปลีกให้เช่า ชั �น G 

(ข) พื �นที�ส่วนกลางส่วนสํานกังาน เช่น พื �นที�ทางเดินส่วนสํานกังาน พื �นที�ล็อบบี �ส่วนสํานกังาน พื �นที�โถง

ลิฟท์ และ ห้องนํ �า เป็นต้น และพื �นที�ชั �น 29 และชั �นดาดฟ้า 

(ค) พื �นที�จอดรถส่วนสํานกังาน ชั �น B1 – B3/1 

(ง) พื �นที�ตั �งงานระบบอาคารส่วนสํานกังานบางส่วน ซึ�งส่วนหลกัตั �งอยู่ในพื �นที�อาคารส่วนสํานกังานภิรัช

ทาวเวอร์ แอท ไบเทค และบางส่วนในพื �นที�อาคารส่วนศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค (ชั �น 2M 

และ 3M/1)  

ตั �งอยู่ที� เลขที� 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยมีพื �นที�เช่ารวม

ประมาณ 72,088 ตารางเมตร  

(2) กรรมสิทธิ�ในงานระบบอาคารส่วนสํานกังานบางส่วนที�เกี�ยวเนื�องกบัการดําเนินกิจการของอาคารส่วน

สํานกังานภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทคจากปรินทรและเพนต้า 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 หน้า 2 

(ก) กรรมสิทธิ�ในสงัหาริมทรัพย์ประเภทงานระบบและสาธารณูปโภคที�เกี�ยวเนื�องกบัการดําเนินกิจการใน

ส่วนของอาคารสํานักงาน ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า (ยกเว้นสถานีจ่ายไฟฟ้า) ระบบ

สุขาภิบาล (ยกเว้นระบบบําบดันําเสีย) ระบบการสื�อสาร ระบบลิฟต์โดยสารและบนัไดเลื�อน ระบบ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ 

(Building Automation System)  

(ข) กรรมสิทธิ�ในสงัหาริมทรัพย์ประเภทงานระบบในส่วนของที�จอดรถของอาคารสํานกังาน 

(ค) กรรมสิทธิ�ในเครื�องมือ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั �งอุปกรณ์อื�นใดที�ใช้เพื�อ

วตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแต่งอาคารสํานกังาน หรือการประกอบธุรกิจใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการให้

เช่าพื �นที�ในอาคารสํานกังานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

หมายเหตุ:  

การลงทนุเพิ�มเติมในโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทคนี � กองทรัสต์ BOFFICE จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทําสญัญาดงันี � 

1. สญัญาเช่าพื �นที�โครงการภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เป็นระยะเวลา 30 ปี กบัปรินทร 

2. สญัญาซื �อขายสงัหาริมทรัพย์โครงการภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค กบัปรินทรและเพนต้า 

3. สญัญาตกลงกระทําการ กบัภิรัชบรีุ 

4. สญัญาแต่งตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กบับริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จํากดั 

5. สญัญาบริการที�ปรินทรให้บริการแก่กองทรัสต์ กบัปรินทร 

6. สญัญาบริการที�กองทรัสต์ให้บริการแก่ปรินทรและภิรัชบุรี กบัปรินทรหรือ ภิรัชบรีุ และ 

7. สญัญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม กบัปรินทร และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั 

ทั �งนี � รายละเอียดเกี�ยวกบัทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมให้เป็นไปตามที�ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ และหนงัสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE  

/1การลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมบางส่วนซึ�งเป็นทรัพย์สินส่วนสนบัสนุน ได้แก่ พื �นที�จอดรถบางส่วนของชั �น B3 

และพื �นที�ตั �งงานระบบอาคารของส่วนสํานักงานบางส่วนของชั �น 2M และ 3M ของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของ

กองทรัสต์ BOFFICE อาจเป็นทรัพย์สินที�อยู่ภายใต้ภาระการจํานองกับธนาคารเจ้าหนี �ของปรินทรซึ�งเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ�ในที�ดินและอาคารสํานกังานของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค มีพื �นที�รวมประมาณ 1,330 ตารางเมตร 

ทั �งนี � การดําเนินการลงทนุในทรัพย์สินส่วนดงักล่าว กองทรัสต์ BOFFICE จะต้องพิจารณาให้อสงัหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้อง

ไม่อยู่ในบงัคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็น

ลายลักษณ์อักษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคับแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั �นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จาก

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ และเงื�อนไขการได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์นั �นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือ



สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 หน้า 2 

(ก) กรรมสิทธิ�ในสงัหาริมทรัพย์ประเภทงานระบบและสาธารณูปโภคที�เกี�ยวเนื�องกบัการดําเนินกิจการใน

ส่วนของอาคารสํานักงาน ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า (ยกเว้นสถานีจ่ายไฟฟ้า) ระบบ

สุขาภิบาล (ยกเว้นระบบบําบดันําเสีย) ระบบการสื�อสาร ระบบลิฟต์โดยสารและบนัไดเลื�อน ระบบ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ 

(Building Automation System)  

(ข) กรรมสิทธิ�ในสงัหาริมทรัพย์ประเภทงานระบบในส่วนของที�จอดรถของอาคารสํานกังาน 

(ค) กรรมสิทธิ�ในเครื�องมือ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั �งอุปกรณ์อื�นใดที�ใช้เพื�อ

วตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแต่งอาคารสํานกังาน หรือการประกอบธุรกิจใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการให้

เช่าพื �นที�ในอาคารสํานกังานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

หมายเหตุ:  

การลงทนุเพิ�มเติมในโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทคนี � กองทรัสต์ BOFFICE จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทําสญัญาดงันี � 

1. สญัญาเช่าพื �นที�โครงการภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เป็นระยะเวลา 30 ปี กบัปรินทร 

2. สญัญาซื �อขายสงัหาริมทรัพย์โครงการภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค กบัปรินทรและเพนต้า 

3. สญัญาตกลงกระทําการ กบัภิรัชบรีุ 

4. สญัญาแต่งตั �งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กบับริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จํากดั 

5. สญัญาบริการที�ปรินทรให้บริการแก่กองทรัสต์ กบัปรินทร 

6. สญัญาบริการที�กองทรัสต์ให้บริการแก่ปรินทรและภิรัชบุรี กบัปรินทรหรือ ภิรัชบรีุ และ 

7. สญัญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม กบัปรินทร และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั 

ทั �งนี � รายละเอียดเกี�ยวกบัทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมให้เป็นไปตามที�ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ และหนงัสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื�อการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE  

/1การลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมบางส่วนซึ�งเป็นทรัพย์สินส่วนสนบัสนุน ได้แก่ พื �นที�จอดรถบางส่วนของชั �น B3 

และพื �นที�ตั �งงานระบบอาคารของส่วนสํานักงานบางส่วนของชั �น 2M และ 3M ของทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของ

กองทรัสต์ BOFFICE อาจเป็นทรัพย์สินที�อยู่ภายใต้ภาระการจํานองกับธนาคารเจ้าหนี �ของปรินทรซึ�งเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ�ในที�ดินและอาคารสํานกังานของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค มีพื �นที�รวมประมาณ 1,330 ตารางเมตร 

ทั �งนี � การดําเนินการลงทนุในทรัพย์สินส่วนดงักล่าว กองทรัสต์ BOFFICE จะต้องพิจารณาให้อสงัหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้อง

ไม่อยู่ในบงัคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็น

ลายลักษณ์อักษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคับแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั �นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จาก

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ และเงื�อนไขการได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์นั �นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 หน้า 3 

หน่วยทรัสต์โดยรวม ซึ�งจะได้นําเสนอให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป อย่างไรก็

ดี กองทรัสต์ BOFFICE จะใช้ดุลพินิจในการที�จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของทรัพย์สินที�จะลงทุน

เพิ�มเติมนี � และ/หรือ กําหนด เปลี�ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ เงื�อนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทุนทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมนี � 

เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

ในการนี � บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่

กองทรัสต์ BOFFICE และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดังต่อไปนี � 

1. เพิ�มผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ BOFFICE จากการลงทุนในทรัพย์สินที�มีศักยภาพ 

บริษัทฯ เชื�อว่าการลงทนุเพิ�มเติมในสิทธิการเช่าทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติมของกองทรัสต์ BOFFICE ในครั �งนี � 

ทรัพย์สินมีจดุเด่นต่าง ๆ ซึ�งจะเพิ�มผลประโยชน์ให้กบักองทรัสต์ BOFFICE ได้ดงันี � 

 ทาํเลที�ตั �งที�มีศักยภาพ และประโยชน์เกื �อหนุนที�เกิดจากลกัษณะโครงการ Mixed-use  

โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เป็นอาคารสํานักงานให้เช่าเกรด A ในโซน Non-CBD แห่งแรกในย่าน

สุขุมวิท-บางนา ซึ�งถูกพฒันาขึ �นเป็นส่วนหนึ�งของโครงการ Mixed Use ไบเทค (BITEC Mixed-Use) ซึ�งเป็นโครงการที�

ประกอบไปด้วย ศนูย์แสดงสินค้า ศูนย์การประชมุ ร้านค้าร้านอาหาร  และอาคารสํานกังาน  

การที�โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทคตั �งอยู่ในโครงการ BITEC Mixed Use ทําให้ผู้ เช่าได้รับความสะดวก

และประโยชน์จากทําเลที�ตั �งของอาคารสํานักงานที�อยู่ในพื �นที�โครงการ Mixed Use หลายประการ โดยสามารถใช้

ประโยชน์จากสิ�งอํานวยความสะดวกที�ส่งเสริมระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น พื �นที�ห้องประชุมสัมนา และ
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 คุณภาพของสินทรัพย์ที�จะลงทนุ 

โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ�มเปิดดําเนินการเมื�อเดือนกุมภาพันธ์  ปี พ.ศ. 

���� อาคารจงึยงัอยู่ในสภาพใหม่และมีความทนัสมยั โดยรูปแบบอาคารมคีวามสวยงามโดดเด่น เน้นการออกแบบด้วย

สถาปัตยกรรมร่วมสมยั ผสมผสานสอดคล้องกันทั �งภายนอกอาคารและการตกแต่งภายในอาคาร อีกทั �งตัวอาคารยัง

ก่อสร้างด้วยวสัดุคณุภาพสูง เพื�อให้อาคารมีความแข็งแรงทนทาน และมีอายกุารใช้งานยาวนาน ประกอบกบั เลือกติดตั �ง

ระบบสาธารณปูโภคที�ทนัสมยั ควบคู่กบัการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยการจัดทําแผนบํารุง

ซ่อมแซมที�ชัดเจน และมีการตรวจระบบสาธารณูปโภค สภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลิฟต์และระบบป้องกันอัคคีภัย

อย่างสมํ�าเสมอตามมาตรฐาน อีกทั �ง ยังมีหน่วยงานประจําอาคารที�มีประสบการณ์และพร้อมแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ �นได้

ทนัท่วงที เพื�อให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื�น และลดโอกาสที�ผู้ เช่าจะประสบปัญหาในการใช้งานให้น้อยที�สดุ  

อาคารถูกออกแบบและก่อสร้างขึ �นด้วยนวตักรรมที�ทนัสมยั พื �นที�สํานกังานให้เช่าถกูออกแบบมาในลกัษณะ 

Column-free เพื�อเปิดกว้างให้ผู้ เช่าสามารถปรับแต่งสถานที�ทํางานได้อย่างอิสระ มีพื �นที�ส่วนกลางภายในอาคารขนาด

ใหญ่ ประกอบด้วย เส้นทางวิ�ง (Jogging Track) บนชั �น �� เพื�อผู้ เช่ามีโอกาสได้ออกกําลงักาย และพกัผ่อนหย่อนใจให้

สะดวกมากขึ �น 

 ผู้เช่าคุณภาพ และ ส่วนผสมผู้เช่า 

ด้วยความสมบูรณ์พร้อมด้วยสิ�งอํานวยความสะดวกอย่างครบครันของโครงการ BITEC Mixed-use ประกอบกบัทําเล

ที�ตั �งที�เดินทางได้สะดวกหลายประเภท เช่นผ่านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและ ทางด่วนที�อยู่ใกล้โครงการ ประกอบกับ

ทําเลที�ตั �งใจกลางย่านสขุุมวทิ-บางนา ทําให้โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค จึงเป็นสถานที�ที�สมบูรณ์พร้อมสําหรับทุก

ธุรกิจที�ต้องการมีสํานักงานอยู่นอกเขตย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพฯ แต่ยังสามารถเข้าถึงย่านใจกลางธุรกิจ 

(CBD) ของกรุงเทพฯ ได้สะดวกและรวดเร็ว ทําให้สามารถดงึดดูผู้ เช่าที�มีศกัยภาพให้เข้ามาเช่ากบัทางอาคารได้เป็นอย่าง

ดีปัจจุบนัโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค มีผู้เช่าเป็นบริษํทชั �นนําในหลายประเภทธรุกิจ  อาทิเช่น ผู้ผลิตยานยนต์ และ

เครื�องจกัรอตุสาหกรรมช ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และบริการการลงทนุและการเงิน เป็นต้น  

 ศักยภาพของผู้บริหารสินทรัพย์ 

เมื�อกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ�มเติมแล้ว กองทรัสต์จะแต่งตั �ง บริษัท ภิรัช 

แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“ภิรัชแมนเนจเม้นท์”) ซึ�งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกนักบัภิรัชบุรีเพื�อเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(Property Manager) ของทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ�มเติม ทั �งนี �ภิรัชแมนเนจเม้นท์ เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ตั �งแต่เริ�มดําเนินการจนถึงปัจจุบัน ทําให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร

โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค และผู้ เช่าของโครงการเป็นอย่างดี รวมถึงส่งผลให้การดําเนินงานของโครงการ

ภายหลงัจากที�กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินมีความราบรื�นและต่อเนื�อง อีกทั �งภิรัชแมนเนจเม้นท์ มีความพร้อมในการ

ปฏิบตัิหน้าที�และมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการอาคารสํานกังานหลายโครงการ  
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2. การกระจายความเสี�ยงในการลงทุน และเพิ�มความหลากหลายของแหล่งที�มาของรายได้ โอกาสใน

การเจริญเตบิโตของรายได้จากการลงทนุในสนิทรัพย์เพิ�มเติม  

การลงทนุในทรัพย์สินเพิ�มเติมนี �จะช่วยกระจายความเสี�ยงในการลงทุนให้กบักองทรัสต์ โดยเป็นการเพิ�ม

ความหลากหลายจากแหล่งที�มาของรายได้ โดยในการลงทุนเพิ�มเติมครั �งนี � กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที�ตั �งอยู่ใน

เขต Non-CBD เมื�อเทียบกบัที�ตั �งของทรัพย์สินที�กองทรัสต์ BOFFICE ลงทุนอยู่เดิมที�ตั �งอยู่ในเขต CBD อีกทั �งยงัเป็นเพิ�ม

ความหลากหลายของประเภทธุรกิจของผู้ เช่า การการกระจายรอบอายุคงเหลือของสัญญาเช่าของผู้ เช่า ซึ�งส่งผลดีต่อ

กองทรัสต์ในแง่ของการกระจายความเสี�ยง  บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะทําให้จํานวนรายได้ของกองทรัสต์ BOFFICE 

เพิ�มขึ �น จากรายได้ที�จะได้รับจากการลงทุนเพิ�มเติมในทรัพยส์ินครั �งนี � และรักษาผลประโยชน์ตอบแทนในระดบัที�สามารถ

เทียบเคียงได้ กับผลประโยชน์ตอบแทนก่อนการเข้าลงทุนในรูปแบบของประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงิน

ลดทุนต่อหน่วย โดยอ้างอิงจากประมาณการรายได้ที�คาดว่ากองทรัสต์ BOFFICE จะได้รับในช่วงปีแรก ประกอบด้วย

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการที�ได้จ่ายชําระเป็นเงินสดจริง โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายได้สําหรับปีตั �งแต่

วนัที� 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ดงันี � 

 

    
  (หน่วย: ล้านบาท) 

   

ทรัพย์สินที�มี 

อยู่เดมิ 

 

  ทรัพย์สินภายหลัง

การลงทนุเพิ�ม 

รายได้ 
  

  
 

รายได้ค่าเช่าและบริการ 
 

583.81                                840.88                                 

รายได้อื�น 
 

62.69                                   108.49                                 

รวมรายได้ 
 

646.50                                 949.37                                 

ค่าใช้จ่าย 
  

  
 

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ (117.60)                              (195.59)                              

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (44.21)                                (64.54)                                

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ (17.21)                                (25.79)                                

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจําหน่าย (17.40)                                (44.41)                                

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ 
 

(13.27)                                (17.32)                                

ต้นทุนทางการเงิน 
 

(71.84)                                (94.69)                                

รวมค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ (281.53)                              (442.34)                              

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 364.97                                 507.03                                 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 หน้า 6 

    
  (หน่วย: ล้านบาท) 

   

ทรัพย์สินที�มี 

อยู่เดมิ 

 

  ทรัพย์สินภายหลัง

การลงทนุเพิ�ม 

ประมาณการกําไรสทุธิที�สามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 364.97                                 507.03                                 

หกัออก: ประมาณการสํารองเงนิสดเพื�อรายจ่ายฝ่ายทนุ (12.93)                                (18.99)                                

บวกกลบั: ส่วนต่างระหว่างต้นทนุทางการเงินที�คํานวณด้วย 
 

  
 

    อตัราดอกเบี �ยที�แท้จริงกบัต้นทุนทางการเงินที�จ่ายจริง 3.90                                      6.35                                      

บวกกลบั: ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั  

    จําหน่าย 17.40                                    44.41                                    

บวกกลบั: สภาพคล่องส่วนเกินของภาษีมลูค่าเพิ�มขอคืน 21.52         31.03  

ประมาณการเงนิสดสุทธิที�สามารถนาํมาจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนและเงนิลดทนุ 
394.86                               

  
569.83                                 

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ  

(ร้อยละ) 98                                         98                                         

ประมาณการเงนิสดสุทธิที�สามารถนาํมาจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนและเงนิลดทนุ 386.96                                 558.43                                 

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทนุ 
 

  
 

- ประโยชน์ตอบแทน 
 

364.97                                 507.03                                 

- เงนิลดทุน 
 

21.99                                    51.40                                    

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 386.96                                 558.43                                 

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทนุ 
 

  
 

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ  

(ร้อยละ) 98                                        98                                        

ประมาณการจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ออก (ล้านหน่วย) 515.31                                 725.46                                

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทนุต่อหน่วย  
 

  
 

- ประโยชน์ตอบแทนต่อหนว่ย (บาท) 0.708                                    0.699                                    

- เงนิลดทุนต่อหน่ว (บาท) 
 

0.043                                    0.071                                    

การจ่ายประโยชน์ผลตอบแทนและเงินลดทนุต่อหน่วย (บาท) 0.751                                    0.770                                    
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- เงนิลดทุนต่อหน่ว (บาท) 
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การจ่ายประโยชน์ผลตอบแทนและเงินลดทนุต่อหน่วย (บาท) 0.751                                    0.770                                    
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3. การเพิ�มขึ �นของสภาพคล่องของการซื �อขายหน่วยทรัสต์ที�อาจเพิ�มสูงขึ �น 

การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมในครั �งนี � จะทําให้จํานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ที�มีการ

ออกและเสนอขาย เพิ�มขึ �นจาก 515,310,000 หน่วย เป็นจํานวนไม่เกิน 740,800,000 หน่วย (จากการออกและ

เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเป็นจํานวนไม่เกิน 225,490,000 หน่วย) การเพิ�มปริมาณหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์จะมี

ส่วนช่วยส่งเสริมสภาพคล่องในการซื �อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. การลงทุนเพิ�มในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของ

กองทรัสต์ BOFFICE 

การลงทนุเพิ�มเติมของกองทรัสต์ BOFFICE ในครั �งนี � สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการจัดตั �งกองทรัสต์ โดย

เป็นการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม เพื�อมุ่งก่อให้เกิดรายได้ ที�จะสามารถเพิ�มมูลค่าทรัพย์สิน

ให้กับกองทรัสต์ BOFFICE พร้อมทั �งกระจายความเสี�ยงด้านธุรกิจของทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์ที�ดีขึ �น โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์และผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เป็นสําคญั 
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  เอกสารแนบ 11 

สิ�งที�สง่มาด้วย 11 หน้า 1 

 

 

 

1. การเรียกประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

การเรียกประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัทําเป็นหนงัสือเชิญประชมุ ระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ 

เพื�ออนมุตัิ หรือเพื�อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั �งความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเรื�องดงักลา่ว ซึ�งรวมถึงผลกระทบที�ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเรื�องนั �น และจดัสง่ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั �งนี �

ให้ประกาศการนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์รายวนัแหง่ท้องถิ�นอยา่งน้อยหนึ�ง (1) ฉบบัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชมุต้องอยูใ่นท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสานกังานของทรัสตีหรือของผู้จดัการกองทรัสต์หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีที�ผู้จดัการกองทรัสต์ มิได้ดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ�ง (1) เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับ

หนงัสือจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ซึ�งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด 

เข้าชื�อกนัทําหนงัสอืขอให้ผู้จดัการกองทรัสต์เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และทรัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจําเป็นหรือสมควร

ที�จะเสนอให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบตัิ

ตามวิธีการเรียกประชุมที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�งโดยอนโุลม โดยทรัสตีมีสิทธิที�จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �น (ถ้ามี) จากการ

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้จริง 

2. องค์ประชุมและประธานในที�ประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

2.1 การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง

ของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั �งหมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัไม่น้อยกวา่หนึ�งในสาม (1) ใน (3) ของจํานวน

หนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ  

2.2 ในกรณีที�ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครั �งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมงจํานวนผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดเอาไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �น

ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และทรัสตีร้องขอเพื�อการจัดประชุมประชุมวิสามญั การประชุมเป็นอนัระงบัไป 

ถ้าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอประชุมวิสามญั ให้นดั

ประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือเชิญประชุมไปยงัผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชมุครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  

2.3 ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญัติทรัสต์ และประกาศที�เกี�ยวข้อง ให้ทรัสตีแต่งตั �งบุคคลหนึ�งเพื�อทําหน้าที�เป็น

ประธานในที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครั �งใดมีการพิจารณาเรื�อง

ที�ทรัสตีมีสว่นได้เสีย ให้ทรัสตีและตวัแทนของทรัสตีออกจากห้องประชุม และให้ผู้จดัการกองทรัสต์นําเสนอรายชื�อ

บคุคลเพื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาแตง่ตั �งให้เป็นประธานในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในวาระนั �น ๆ  

สัญญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ                                            

ลงวันที� 15 มกราคม 2561 ส่วนที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ และการลงมติ 



  เอกสารแนบ 11 

สิ�งที�สง่มาด้วย 11 หน้า 1 

 

 

 

1. การเรียกประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

การเรียกประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัทําเป็นหนงัสือเชิญประชมุ ระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ 

เพื�ออนมุตัิ หรือเพื�อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั �งความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเรื�องดงักลา่ว ซึ�งรวมถึงผลกระทบที�ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเรื�องนั �น และจดัสง่ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั �งนี �

ให้ประกาศการนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์รายวนัแหง่ท้องถิ�นอยา่งน้อยหนึ�ง (1) ฉบบัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชมุต้องอยูใ่นท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสานกังานของทรัสตีหรือของผู้จดัการกองทรัสต์หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีที�ผู้จดัการกองทรัสต์ มิได้ดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ�ง (1) เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับ

หนงัสือจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ซึ�งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด 

เข้าชื�อกนัทําหนงัสอืขอให้ผู้จดัการกองทรัสต์เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และทรัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจําเป็นหรือสมควร

ที�จะเสนอให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบตัิ

ตามวิธีการเรียกประชุมที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�งโดยอนโุลม โดยทรัสตีมีสิทธิที�จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �น (ถ้ามี) จากการ

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้จริง 

2. องค์ประชุมและประธานในที�ประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

2.1 การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง

ของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั �งหมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัไม่น้อยกวา่หนึ�งในสาม (1) ใน (3) ของจํานวน

หนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ  

2.2 ในกรณีที�ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครั �งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมงจํานวนผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดเอาไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �น

ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และทรัสตีร้องขอเพื�อการจัดประชุมประชุมวิสามญั การประชุมเป็นอนัระงบัไป 

ถ้าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอประชุมวิสามญั ให้นดั

ประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือเชิญประชุมไปยงัผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชมุครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  

2.3 ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญัติทรัสต์ และประกาศที�เกี�ยวข้อง ให้ทรัสตีแต่งตั �งบุคคลหนึ�งเพื�อทําหน้าที�เป็น

ประธานในที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครั �งใดมีการพิจารณาเรื�อง

ที�ทรัสตีมีสว่นได้เสีย ให้ทรัสตีและตวัแทนของทรัสตีออกจากห้องประชุม และให้ผู้จดัการกองทรัสต์นําเสนอรายชื�อ

บคุคลเพื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาแตง่ตั �งให้เป็นประธานในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในวาระนั �น ๆ  

สัญญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ                                            

ลงวันที� 15 มกราคม 2561 ส่วนที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ และการลงมติ 

  เอกสารแนบ 11 

สิ�งที�สง่มาด้วย 11 หน้า 2 

 

2.4 หากการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื�องที�ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้เสีย ให้ทรัสตี

และผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว (ในกรณี

ที�ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์) ในกรณีที�ทรัสตีมี

สว่นได้เสียกบัวาระใด ให้ผู้จดัการกองทรัสต์นําเสนอรายชื�อบคุคลเพื�อให้ที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั �ง

ให้เป็นประธานในที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนั �นๆ ในกรณีที�ทั �งทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้เสียใน

วาระใด ให้ที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาแตง่ตั �งบคุคลใดบคุคลหนึ�งขึ �นเป็นประธานในที�ประชมุ  

อนึ�ง ประธานในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้มีอํานาจ หน้าที�ดงัต่อไปนี �  

(1) ควบคมุดแูลการดําเนินการประชมุโดยทั�วไปให้มีความเรียบร้อย  

(2) กําหนดให้ใช้วิธีการอื�นใดในการดําเนินการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�ประธานในที�ประชุมจะพิจารณา

เห็นสมควร หรือจําเป็นเพื�อให้การประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาและลงมติใน

เรื�องต่าง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

(3) เพื�อให้การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบญัญัติทรัสต์และประกาศที�เกี�ยวข้องมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ประธานอาจยตุิการอภิปราย หรือการพิจารณาในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในเรื�องใด ๆ ได้  

(4) ในกรณีที�คะแนนเสียงในการลงมติของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์มีเสียงชี �ขาด โดยการใช้อํานาจในการตดัสินชี �ขาดของประธานในที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน

กรณีที�คะแนนเสียงในการลงมติเทา่กนันี �ให้เป็นที�สดุ  

3. วิธีการมอบฉันทะ  

ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ หนงัสือมอบฉนัทะนี �ให้เป็นไปตามแบบที�ทรัสตีกําหนด  

หนงัสือมอบฉนัทะนี �จะต้องมอบให้แก่ประธานในที�ประชุม หรือผู้ที�ประธานในที�ประชุมมอบหมาย ณ ที�ประชุมก่อนเริ�ม

การประชมุ  

4. วิธีการนับคะแนนเสียง  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึ�ง (1) เสียงต่อหนึ�ง (1) หน่วยทรัสต์ที�ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนต้องไมเ่ป็นผู้ที�มีสว่นได้เสียเป็นพเิศษในเรื�องที�พิจารณา 

5. มติของผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

เว้นแต่สญัญาก่อตั �งทรัสต์จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น มติของที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง

ดงัต่อไปนี �  

5.1 ในกรณีทั�วไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

5.2 ในกรณีดงัต่อไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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(1) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัที�มีมูลค่าตั �งแต่ร้อยละสามสิบ (30) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์ฯ 

(2) การเพิ�มทนุหรือการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ที�มิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญาก่อตั �งทรัสต์  

(3) การเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไปของกองทรัสต์ 

(4) การทําธุรกรรมกับผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที�เกี�ยวโยงกันกบัผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ�งมีขนาดรายการตั �งแต่

ยี�สิบล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกว่าร้อยละสาม (3) ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่า

ใดจะสงูกวา่  

(5) การเปลี�ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ถือหนว่ยทรัสต์  

(6) การเปลี�ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ ทั �งนี � สาํหรับการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที�

กาหนดไว้ในข้อ 19.5 ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์  

(7) การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ในเรื�องที�กระทบสิทธิของผู้ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งมีนยัสําคญั  

(8) การเลกิกองทรัสต์ 

อนึ�ง มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์ มีลกัษณะที�ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์

ที�กาหนดในประกาศสร. 26/2555 หรือหลกัเกณฑ์อื�นตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ หรือพระราชบญัญัติ ทรัสต์ให้ถือว่า

มตินั �นไมม่ผีลบงัคบั  
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เอกสาร หลักฐาน วิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ 

สําหรับการประชมุวิสามญัผู้ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ครั �งที� 1/2562   

วนัพธุที� 12 มิถนุายน 2562 เวลา 10:00 น. 

 

1. การลงทะเบียน 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�

ประชุมก่อนเริ�มการประชุมได้ตั �งแต่เวลา 9:00 น. ของวนัที� 12 มิถนุายน 2562 ณ ห้อง AMBER 1 ชั �น 2 ศนูย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทค เลขที� 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที�สถานที�จดั

ประชมุตามสิ�งที�สง่มาด้วย 14 

2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์ หรือผู้แทนผู้ถอืหน่วยที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 

(1) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ยงัไม่หมดอายฉุบบัจริง เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวั

ข้าราชการ ใบขบัขี� หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลี�ยนชื�อหรือนามสกลุ ให้ยื�นหลกัฐานประกอบด้วย 

(2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามสิ�งที�สง่มาด้วย 12 (แบบ ก.) ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือ

ชื�อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ยงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ซึ�งเป็นผู้มอบฉนัทะ และได้ลง

ชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ค) แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยงัไม่หมดอายุฉบับจริงของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ (1) 

ข้างต้น พร้อมสําเนาและได้ลงชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง  

นิติบุคคล 

(3) กรณีผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลของผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ก) แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยังไม่หมดอายุฉบับจริงของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

เช่นเดียวกบัข้อ (1) ข้างต้น 

(ข) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งออกให้โดยกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสว่นราชการที�มีอํานาจของประเทศที�นิติบคุคลนั �นตั �งอยู่ และออกมาไม่

เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติ

บุคคล พร้อมประทับตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื�อนิติบุคคล ผู้มีอํานาจลง
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ลายมือชื�อผูกพนัหรือกระทําการแทนนิติบุคคล เงื�อนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื�อ และ

ที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ 

(4) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามสิ�งที�สง่มาด้วย 12 (แบบ ก.) ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือ

ชื�อของผู้มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคล ซึ�งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล 

(ถ้ามี) และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งออกให้โดยกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสว่นราชการที�มีอํานาจของประเทศที�นิติบคุคลนั �นตั �งอยู่ และออกมาไม่

เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติ

บุคคล พร้อมประทับตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื�อนิติบุคคล ผู้มีอํานาจลง

ลายมือชื�อผูกพนัหรือกระทําการแทนนิติบุคคล เงื�อนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื�อ และ

ที�ตั �งสํานักงานใหญ่  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ�งลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามกฎหมาย 

(ค) สําเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ยงัไมห่มดอายขุองผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ซึ�งเป็นผู้มอบ

ฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ (1) ข้างต้น และลงชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ง) แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยงัไม่หมดอายุฉบับจริงของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ (1) 

ข้างต้น  พร้อมสําเนาและได้ลงชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง  

(5) กรณีผู้ถอืหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ และมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 

(ก) เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เช่นเดียวกับข้อ (2) ข้อย่อย (ข) (ในกรณีผู้ถือ

หนว่ยทรัสต์เป็นบคุคลธรรมดา) หรือเช่นเดียวกบัข้อ (4) ข้อย่อย (ข) และ (ค) (ในกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์

เป็นนิติบคุคล) 

โดยมีหลกัฐานเพิ�มเติมดงัตอ่ไปนี � 

 หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็น

ผู้ดําเนินการลงนามมอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

ทั �งนี � เอกสารที�มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้

ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั �นรับรองความถกูต้องของคําแปล พร้อมประทบัตราสําคญั

ของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
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3. วิธีการมอบฉันทะ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ จํานวน 2 แบบ ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 12  ดงันี � 

(1) แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที�กําหนดการลงมติวาระตา่ง ๆ จากผู้มอบฉนัทะ 

(2) แบบ ข. เป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ถือหนว่ยทรัสต์ ครั �งที� 1/2562 ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้

โดยดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(1) เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียวเทา่นั �น ดงันี � 

(ก) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั�วไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก.  

(ข) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�ปรากฏชื�อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์จะต้องใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตี 

(3) ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั �งขีดฆา่ลงวนัที�ที�ทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

(4) จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมทั �งเอกสารแนบหรือหลกัฐานตา่ง ๆ โดยสง่มาที�  

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์  

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั  

ที�อยู ่591 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

ภายในวนัที� 5  มิถนุายน 2562 หรือนํามาแสดงแก่เจ้าหน้าที�ลงทะเบียน ณ สถานที�ประชุม ก่อนเริ�มประชุมอย่าง

น้อยครึ�งชั�วโมง 

ทั �งนี � ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหนว่ยทรัสต์โดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได้และผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะ

เพียงสว่นน้อยกว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งเป็นผู้ลงทุน

ตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

 

 

 เขียนที� ________________________________ 
 Written at 
 วนัที� ______ เดือน _________พ.ศ.  ________ 
 Date Month   Year 
 
(1)   ข้าพเจ้า   ________________________________________________________________สญัชาติ   ____________ 
           I/We Nationality 
 ที�อยู่        ____________________________________________________________________________________ 
           Address      
                         _______________________________________________________________________________  ____ 

เป็นผู้ ถือหุ้นหน่วยของทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ (BOFFICE) 
Being a unit holder of Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 
โดยถือหน่วยลงทนุจํานวนทั �งสิ �นรวม ___________ หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั _____________เสียง 

           Holding the total number of trust units,   units and having the right to vote equal to               votes 

(�)  ขอมอบฉนัทะให้   

 Hereby appoint      
 
  1.  ชื�อ _______________________________________________________อายุ __________________ ปี 

 Name                                                                                               age                            years 
 อยู่บ้านเลขที� _________ ถนน______________________________ตําบล/แขวง  _________________  
 Residing at                   Road                                                     Tambol/Khwaeng  
 อําเภอ/เขต_________________________จงัหวดั__________________รหสัไปรษณีย์______________ 
 Amphur/Khet                                        Province                            Postal Code               
   

  หรือกรรมการอสิระของผู้จดัการกองทรัสต์ คือ  

or independence director of the REIT Manager, namely 

 
  2.  ชื�อ ____________นางทิพย์ภาพร เกิดผล______________________อาย ุ___70 _______ ปี   

 Name                  Mrs. Thippaporn Gertphol                         age          70              years 
 อยู่บ้านเลขที�___867/63______ถนน_____สุขมุวิท____________ตําบล/แขวง____บางจาก________  
 Residing at       867/63 Road   Sukhumvit                 Tambol/Khwaeng  Bang Chak 
 อําเภอ/เขต_____พระโขนง ______จงัหวดั____กรุงเทพมหานคร_____รหสัไปรษณีย์_____10260___ 

   Amphur/Khet     Phra Khanong   Province   Bangkok   Postal Code                    10260   
 

 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั �งที� 1/2562  ในวันที� 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง AMBER 1 
ชั �น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที� 88 ถ.เทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 
Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2019 on 12 June 2019 at 10:00 a.m. at 
AMBER 1 Room, 2nd Floor, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), 88 Debaratna 
Road (Km.1), Bangna South, Bang Na, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the 
meeting may be adjourned. 

 
 
 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Stamp Duty 20 

Baht 

&&
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(�) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั �งนี � 
ดงันี � 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:
  

 
  
 

วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาํปี 2562 

Agenda No. 1  To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Trust 

Unitholders. 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

    Approve                Disapprove   Abstain 

 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ�ม

ทุนครั�งที�หนึ�ง 

Agenda No. 2 To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets of 

BOFFICE in the first capital increase. 

     (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที�หนึ�ง โดยการออกและ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่เพื�อลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเตมิ 

Agenda No. 3  To consider and approve the first capital increase of BOFFICE through issuance 

and offer for sale new trust units for the investment in Additional Investment Assets. 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
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(�) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั �งนี � 
ดงันี � 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:
  

 
  
 

วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาํปี 2562 

Agenda No. 1  To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Trust 

Unitholders. 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

    Approve                Disapprove   Abstain 

 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ�ม

ทุนครั�งที�หนึ�ง 

Agenda No. 2 To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets of 

BOFFICE in the first capital increase. 

     (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที�หนึ�ง โดยการออกและ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่เพื�อลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเตมิ 

Agenda No. 3  To consider and approve the first capital increase of BOFFICE through issuance 

and offer for sale new trust units for the investment in Additional Investment Assets. 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
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      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่  

ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกัน

กับภรัิชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

Agenda No. 4  To consider and approve the offering for sale of portions of trust units specifically to 

BHIRAJ BURI Company Limited and/or Buri family’s members and/or related 

persons of BHIRAJ BURI Company Limited and/or related persons of Buri family’s 

members. 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขาย

เพิ�มเติมในการเพิ�มทุนครั�งที�หนึ� ง และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Agenda No. 5  To consider and approve the offering and allocation method for the additional trust 

units to be issued and offered for sale in the first capital increase and the listing of 

the trust units as listed securities on the Stock Exchange of Thailand. 

 

วาระที� 5.1 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการ

เพิ�มทุนครั�งที�หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในกรณีที�มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วน

เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี  และ /หรือ  บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี  และ /หรือ  กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลใน

ครอบครัวของตระกูลบุรี 

Agenda No. 5.1 The offer for sale and allocation method of the additional trust units in the first 

capital increase and listing of trust units on the Stock Exchange of Thailand in 

&&
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case there is an offering for sale of portions of trust units specifically to BHIRAJ 

BURI Company Limitied and/or Buri family’s members and/or related persons of 

BHIRAJ BURI Company Limited and/or related persons of Buri family’s members  

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 5.2 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการ

เพิ� มทุนครั�งที�หนึ� งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที� ไม่มีการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลใน

ครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภรัิชบุรี และ/หรือ กลุ่ม

บุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

Agenda No. 5.2 The offer for sale and allocation method of the additional trust units in the first 

capital increase and listing of trust units on the Stock Exchange of Thailand in 

case there is no offering for sale of portions of trust units specifically to BHIRAJ 

BURI Company Limited and/or Buri family’s members and/or related persons of 

BHIRAJ BURI Company Limited and/or related persons of Buri family’s members  

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 
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case there is an offering for sale of portions of trust units specifically to BHIRAJ 

BURI Company Limitied and/or Buri family’s members and/or related persons of 

BHIRAJ BURI Company Limited and/or related persons of Buri family’s members  

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 5.2 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการ

เพิ� มทุนครั�งที�หนึ� งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที� ไม่มีการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลใน

ครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภรัิชบุรี และ/หรือ กลุ่ม

บุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

Agenda No. 5.2 The offer for sale and allocation method of the additional trust units in the first 

capital increase and listing of trust units on the Stock Exchange of Thailand in 

case there is no offering for sale of portions of trust units specifically to BHIRAJ 

BURI Company Limited and/or Buri family’s members and/or related persons of 

BHIRAJ BURI Company Limited and/or related persons of Buri family’s members  

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 
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วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันที�เกี�ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื�อ

ลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเตมิ และเพื�อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ 

BOFFICE 

Agenda No. 6 To consider and approve the lending and the provision of collateral related to the 

loan for the investment in Additional Investment Assets and for working capital of 

BOFFICE 

วาระที� 6.1 การกู้ยืมเงนิและการให้หลักประกันที�เกี�ยวข้องกับการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหนึ�งหรือหลายแห่ง เพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมและ

เพื�อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ BOFFICE 

Agenda No. 6.1 The lending and the provision of collateral related to the loan for the investment in 

Additional Investment Assets and for working capital of BOFFICE from one or 

several domestic commercial banks 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 6.2 การกู้ยืมเงนิและการให้หลักประกันที�เกี�ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิจากสถาบันการเงินที�

อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทรัสตี 

Agenda No. 6.2 The lending and the provision of collateral related to the loan from commercial 

bank who is Persons Related to the Trustee 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เหน็สมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย (คดัค้าน)  งดออกเสียง 

   Approve Disapprove (Object)  Abstain 

 

 

&&
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วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาก่อตั �งทรัสต์ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับเหตุใน

การลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ 

Agenda No. 7 To consider and approve the amendment to the Trust Deed related to the event of 

a decrease in paid-up capital of BOFFICE 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

        (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

    Approve Disapprove   Abstain 
 

(�) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี � ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทนุ   

  In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy 
shall be deemed that such voting be untrue and not my/our voting as an unit holders. 

 
(�) ในกรณีที�ข้าพเจ้าแต่งตั �งให้บุคคลอื�นซึ�งมิใช่ผู้ จัดการกองทรัสต์ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุ

ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
In case I/we have appointed a person, who is not the REIT Manager, as my/our proxy, but have not 
specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, 
including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

(�) ในกรณีที�ข้าพเจ้าแต่งตั �งให้ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร หรือกรณีที�ข้าพเจ้าแต่งตั �งให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ให้เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะแต่มิได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนนั �น ให้ถือว่าข้าพเจ้า
กําหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ในฐานะผู้ รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วยในมติดงักล่าวในทุก
วาระของการประชุมดงักล่าวข้างต้น 

 In case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy but I/we 
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วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาก่อตั �งทรัสต์ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับเหตุใน

การลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ 

Agenda No. 7 To consider and approve the amendment to the Trust Deed related to the event of 

a decrease in paid-up capital of BOFFICE 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

        (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

    Approve Disapprove   Abstain 
 

(�) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี � ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทนุ   

  In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy 
shall be deemed that such voting be untrue and not my/our voting as an unit holders. 

 
(�) ในกรณีที�ข้าพเจ้าแต่งตั �งให้บุคคลอื�นซึ�งมิใช่ผู้ จัดการกองทรัสต์ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุ

ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
In case I/we have appointed a person, who is not the REIT Manager, as my/our proxy, but have not 
specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, 
including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

(�) ในกรณีที�ข้าพเจ้าแต่งตั �งให้ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร หรือกรณีที�ข้าพเจ้าแต่งตั �งให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ให้เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะแต่มิได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนนั �น ให้ถือว่าข้าพเจ้า
กําหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ในฐานะผู้ รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วยในมติดงักล่าวในทุก
วาระของการประชุมดงักล่าวข้างต้น 

 In case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy but I/we 
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do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it 
shall be deem that I/we instruct the REIT Manager to vote “Approve” in all agendas of the meeting. 
 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้า

ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been 

done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 
 
 

   ลงนาม/Signed                          ผู้มอบฉนัทะ/
Grantor 

   (         ) 
 
 

   ลงนาม/Signed                                 ผู้ รับมอบฉนัทะ/
Proxy 

    (           ) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The unit holder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may 
not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

&&
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หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.)   

 

 

 เขียนที� ________________________        ___________ 
 Written at 
 วนัที� ___    _ เดือน _______________ พ.ศ.  _________ 
 Date        Month    Year 
 
(1)   ข้าพเจ้า   _________________________________________________________________________   สญัชาติ _____________ 
           I/We      Nationality 
 ที�อยู ่       _____________________________________________________________________________________________ 

Address 
   ______________________________________________________________________________________________ 

          ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั (ผู้ ถือหน่วย) ___________________________________ 
          As a custodian for (Shareholder name) 

 ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นหน่วยของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) 

Being a unit holder of Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)  

โดยถือหน่วยลงทนุจํานวนทั �งสิ �นรวม______________หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั _________________    ____เสียง   

          Holding the total number of trust units,    units and having the right to vote equal to           votes  

(2)  ขอมอบฉนัทะให้   

 Hereby appoint      
 
  1.  ชื�อ _______________________________________________________อาย ุ__________________ ปี 

 Name                                                                                               age                            years 
 อยู่บ้านเลขที� _________ ถนน______________________________ตําบล/แขวง  _________________  
 Residing at                   Road                                                     Tambol/Khwaeng  
 อําเภอ/เขต_________________________จงัหวดั__________________รหสัไปรษณีย์______________ 
 Amphur/Khet                                        Province                            Postal Code               
   

  หรือกรรมการอสิระของผู้จดัการกองทรัสต์ คือ  

or independence director of the REIT Manager, namely 

 
  2.  ชื�อ ____________นางทิพย์ภาพร เกิดผล______________________อาย ุ_____70_____________ ปี   

 Name                  Mrs. Thippaporn Gertphol                                    age           70                 years 
 อยู่บ้านเลขที�___867/63______ถนน_____สขุุมวิท____________ตําบล/แขวง____บางจาก________  
 Residing at       867/63          Road      Sukhumvit                 Tambol/Khwaeng  Bang Chak 
 อําเภอ/เขต_____พระโขนง ______จงัหวดั____กรุงเทพมหานคร_____รหสัไปรษณีย์_____10260___ 

   Amphur/Khet     Phra Khanong   Province    Bangkok                    Postal Code         10260   
 

                          
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

วสิามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั �งที� 1/2562 ในวนัที� 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ AMBER 1 ชั �น 2 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค เลขที� 88 ถ.เทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา 
และสถานที�อื�นด้วย 

One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General 
Meeting of Trust Unitholders No. 1/2019 on 12 June 2019 at 10:00 a.m. at AMBER 1 Room, 2nd Floor, Bangkok 
International Trade & Exhibition Centre (BITEC), 88 Debaratna Road (Km.1), Bangna South, Bang Na, Bangkok 
10260 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Stamp Duty 20 

Baht 
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หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.)   

 

 

 เขียนที� ________________________        ___________ 
 Written at 
 วนัที� ___    _ เดือน _______________ พ.ศ.  _________ 
 Date        Month    Year 
 
(1)   ข้าพเจ้า   _________________________________________________________________________   สญัชาติ _____________ 
           I/We      Nationality 
 ที�อยู ่       _____________________________________________________________________________________________ 

Address 
   ______________________________________________________________________________________________ 

          ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั (ผู้ ถือหน่วย) ___________________________________ 
          As a custodian for (Shareholder name) 

 ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นหน่วยของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) 

Being a unit holder of Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)  

โดยถือหน่วยลงทนุจํานวนทั �งสิ �นรวม______________หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั _________________    ____เสียง   

          Holding the total number of trust units,    units and having the right to vote equal to           votes  

(2)  ขอมอบฉนัทะให้   

 Hereby appoint      
 
  1.  ชื�อ _______________________________________________________อาย ุ__________________ ปี 

 Name                                                                                               age                            years 
 อยู่บ้านเลขที� _________ ถนน______________________________ตําบล/แขวง  _________________  
 Residing at                   Road                                                     Tambol/Khwaeng  
 อําเภอ/เขต_________________________จงัหวดั__________________รหสัไปรษณีย์______________ 
 Amphur/Khet                                        Province                            Postal Code               
   

  หรือกรรมการอสิระของผู้จดัการกองทรัสต์ คือ  

or independence director of the REIT Manager, namely 

 
  2.  ชื�อ ____________นางทิพย์ภาพร เกิดผล______________________อาย ุ_____70_____________ ปี   

 Name                  Mrs. Thippaporn Gertphol                                    age           70                 years 
 อยู่บ้านเลขที�___867/63______ถนน_____สขุุมวิท____________ตําบล/แขวง____บางจาก________  
 Residing at       867/63          Road      Sukhumvit                 Tambol/Khwaeng  Bang Chak 
 อําเภอ/เขต_____พระโขนง ______จงัหวดั____กรุงเทพมหานคร_____รหสัไปรษณีย์_____10260___ 

   Amphur/Khet     Phra Khanong   Province    Bangkok                    Postal Code         10260   
 

                          
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

วสิามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั �งที� 1/2562 ในวนัที� 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ AMBER 1 ชั �น 2 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค เลขที� 88 ถ.เทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา 
และสถานที�อื�นด้วย 

One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General 
Meeting of Trust Unitholders No. 1/2019 on 12 June 2019 at 10:00 a.m. at AMBER 1 Room, 2nd Floor, Bangkok 
International Trade & Exhibition Centre (BITEC), 88 Debaratna Road (Km.1), Bangna South, Bang Na, Bangkok 
10260 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Stamp Duty 20 

Baht 

&
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(3)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั �งนี � ดงันี � 

        I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as follows:  
 

วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาํปี 2562 

Agenda No. 1  To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders. 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

    Approve                Disapprove   Abstain 

 

วาระที� 2 พจิารณาอนุมัตกิารลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ�มทนุครั�งที�หนึ�ง 

Agenda No. 2 To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets of BOFFICE in the 

first capital increase. 

     (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ BOFFICE ครั�งที�หนึ� ง โดยการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ใหม่เพื�อลงทุนในทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเตมิ 

Agenda No. 3  To consider and approve the first capital increase of BOFFICE through issuance and offer for 

sale new trust units for the investment in Additional Investment Assets. 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 
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วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรัชบุรี และ/

หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่ม

บุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

Agenda No. 4  To consider and approve the offering for sale parts of trust units to Bhirajburi and/or Buri Family 

and/or the Bhirajburi’s Associated Persons and/or Buri Family’s Associated Persons. 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตวิิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการ

เพิ�มทุนครั�งที�หนึ�ง และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Agenda No. 5  To consider and approve the offering and allocation method for the additional trust units to be 

issued and offered for sale in the first capital increase and the listing of the trust units as listed 

securities on the Stock Exchange of Thailand. 

 

วาระที� 5.1 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทนุครั�งที�

หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ในกรณีที�มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี 

และ /หรือ  บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี  และ /หรือ  กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี  และ /หรือ 

กลุ่มบุคคลเดียวกันกบับุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

Agenda No. 5.1 The offer for sale and allocation method of the additional trust units in the first capital increase 

and listing of trust units on the Stock Exchange of Thailand in case there is an offering for sale of 

portions of trust units specifically to BHIRAJ BURI Company Limitied and/or Buri family’s 

members and/or related persons of BHIRAJ BURI Company Limited and/or related persons of 

Buri family’s members 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 
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วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรัชบุรี และ/

หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่ม

บุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

Agenda No. 4  To consider and approve the offering for sale parts of trust units to Bhirajburi and/or Buri Family 

and/or the Bhirajburi’s Associated Persons and/or Buri Family’s Associated Persons. 

      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตวิิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการ

เพิ�มทุนครั�งที�หนึ�ง และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Agenda No. 5  To consider and approve the offering and allocation method for the additional trust units to be 

issued and offered for sale in the first capital increase and the listing of the trust units as listed 

securities on the Stock Exchange of Thailand. 

 

วาระที� 5.1 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทนุครั�งที�

หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ในกรณีที�มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี 

และ /หรือ  บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี  และ /หรือ  กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี  และ /หรือ 

กลุ่มบุคคลเดียวกันกบับุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

Agenda No. 5.1 The offer for sale and allocation method of the additional trust units in the first capital increase 

and listing of trust units on the Stock Exchange of Thailand in case there is an offering for sale of 

portions of trust units specifically to BHIRAJ BURI Company Limitied and/or Buri family’s 

members and/or related persons of BHIRAJ BURI Company Limited and/or related persons of 

Buri family’s members 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

 

&
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วาระที� 5.2 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทนุครั�งที�

หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในกรณีที�ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี 

และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี และ/หรือ 

กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

Agenda No. 5.2 The offer for sale and allocation method of the additional trust units in the first capital increase 

and listing of trust units on the Stock Exchange of Thailand in case there is no offering for sale of 

portions of trust units specifically to BHIRAJ BURI Company Limited and/or Buri family’s 

members and/or related persons of BHIRAJ BURI Company Limited and/or related persons of 

Buri family’s members 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงินและการให้หลักประกันที� เกี�ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื�อลงทุนใน

ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม และเพื�อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนในกองทรัสต์ BOFFICE 

Agenda No. 6 To consider and approve the lending and the provision of collateral related to the loan for the 

investment in Additional Investment Assets and for working capital of BOFFICE 

วาระที� 6.1 การกู้ ยืมเงินและการให้หลักประกันที�เกี�ยวข้องกับการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

แห่งหนึ�งหรือหลายแห่ง เพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมและเพื�อใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนในกองทรัสต์ BOFFICE 

Agenda No. 6.1 The lending and the provision of collateral related to the loan for the investment in Additional 

Investment Assets and for working capital of BOFFICE from one or several domestic commercial 

banks 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

 

 

      สิ�งที�ส่งมาด้วย 12 

Enclosure 12 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 12 หน้า 5 

 

วาระที� 6.2 การกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันที�เกี�ยวข้องกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที�อยู่ในกลุ่ม

เดียวกันกับทรัสตี 

Agenda No. 6.2 The lending and the provision of collateral related to the loan from commercial bank who is 

Persons Related to the Trustee 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย (คดัค้าน)  งดออกเสียง 

   Approve Disapprove (Object)  Abstain 

 

วาระที� 7 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเตมิสญัญาก่อตั�งทรัสต์ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับเหตุในการลดทุนชําระ

แล้วของกองทรัสต์ 

Agenda No. 7 To consider and approve the amendment to the Trust Deed related to the event of a decrease in 

paid-up capital of BOFFICE 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

        (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

    Approve Disapprove   Abstain 
 
(4) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี � ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง

นั �นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน   
  In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be 

deemed that such voting be untrue and not my/our voting as an unit holders. 
 
(5) ในกรณีที�ข้าพเจ้าแต่งตั �งให้บุคคลอื�นซึ�งมิใช่ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ใน

การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใด
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วาระที� 5.2 วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติมในการเพิ�มทนุครั�งที�

หนึ�งและการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในกรณีที�ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ภิรัชบุรี 

และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรัชบุรี และ/หรือ 

กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี 

Agenda No. 5.2 The offer for sale and allocation method of the additional trust units in the first capital increase 

and listing of trust units on the Stock Exchange of Thailand in case there is no offering for sale of 

portions of trust units specifically to BHIRAJ BURI Company Limited and/or Buri family’s 

members and/or related persons of BHIRAJ BURI Company Limited and/or related persons of 

Buri family’s members 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันที� เกี�ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื�อลงทุนใน

ทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม และเพื�อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนในกองทรัสต์ BOFFICE 

Agenda No. 6 To consider and approve the lending and the provision of collateral related to the loan for the 

investment in Additional Investment Assets and for working capital of BOFFICE 

วาระที� 6.1 การกู้ ยืมเงินและการให้หลักประกันที�เกี�ยวข้องกับการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

แห่งหนึ�งหรือหลายแห่ง เพื�อลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมและเพื�อใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนในกองทรัสต์ BOFFICE 

Agenda No. 6.1 The lending and the provision of collateral related to the loan for the investment in Additional 

Investment Assets and for working capital of BOFFICE from one or several domestic commercial 

banks 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 
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วาระที� 6.2 การกู้ ยืมเงินและการให้หลักประกันที�เกี�ยวข้องกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที�อยู่ในกลุ่ม

เดียวกันกับทรัสตี 

Agenda No. 6.2 The lending and the provision of collateral related to the loan from commercial bank who is 

Persons Related to the Trustee 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย (คดัค้าน)  งดออกเสียง 

   Approve Disapprove (Object)  Abstain 

 

วาระที� 7 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเตมิสญัญาก่อตั�งทรัสต์ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับเหตุในการลดทุนชําระ

แล้วของกองทรัสต์ 

Agenda No. 7 To consider and approve the amendment to the Trust Deed related to the event of a decrease in 

paid-up capital of BOFFICE 

       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

        (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

    Approve Disapprove   Abstain 
 
(4) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี � ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง

นั �นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน   
  In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be 

deemed that such voting be untrue and not my/our voting as an unit holders. 
 
(5) ในกรณีที�ข้าพเจ้าแต่งตั �งให้บุคคลอื�นซึ�งมิใช่ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ใน

การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใด

&
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นอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
In case I/we have appointed a person, who is not the REIT Manager, as my/our proxy, but have not specified my/our 
voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 
addition to any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 
 

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าแต่งตั �งให้ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที�เห็นสมควร หรือกรณีที�ข้าพเจ้าแต่งตั �งให้ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนนั �น ให้ถือว่าข้าพเจ้ากําหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ในฐานะผู้ รับมอบฉันทะ
ของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วยในมติดังกล่าวในทกุวาระของการประชุมดงักล่าวข้างต้น 

 In case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 
deem appropriate or in case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy but I/we do not specify my/our 
voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the 
REIT Manager to vote “Approve” in all agendas of the meeting. 

 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ

ฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in 

all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

 
 
 

   ลงนาม/Signed                          ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
   (         ) 
 
 

   ลงนาม/Signed                                 ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
    (           ) 
 
 
 
หมายเหตุ : 
Remarks 
 
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.นี �ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ปรากฏชื�อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �ง
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั �น  

  Only foreign unit holders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the 
Proxy Form B  

   
2.   หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 Evidences to be enclosed with the proxy form B are: 
(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 
  Power of Attorney from unit holders authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the 

shareholder. 
         (2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

       Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a 
Custodian. 

 
3. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้กับผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหน่วยให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The unit holders shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. The unit holders may not 
appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of unit. 
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ชื�อ:                นางทิพย์ภาพร เกิดผล  

อายุ               70 ปี   

ตาํแหน่งในผู้จัดการกองทรัสต์:        กรรมการอิสระ  

วุฒกิารศึกษา:                    ปริญญาตรีสาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�น: 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์: 

- ที�ปรึกษาคณะกรรมการด้านการบญัชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบญัชี 

- ที�ปรึกษา บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

- กรรมการและเหรัญญิก วปรอ. 4313 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

สัดส่วนการถอืหุ้น: 

- ร้อยละ 0.19 (นบัรวมคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

คุณสมบัติต้องห้าม: 

- ไมม่ปีระวตัิการกระทําผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทจุริต 

- ไมม่ปีระวตัิทํารายการที�อาจเกิดขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ 

ที�อยู่ 

- 867/63 ซ.สขุมุวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระที�เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 
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นอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
In case I/we have appointed a person, who is not the REIT Manager, as my/our proxy, but have not specified my/our 
voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 
addition to any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 
 

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าแต่งตั �งให้ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที�เห็นสมควร หรือกรณีที�ข้าพเจ้าแต่งตั �งให้ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนนั �น ให้ถือว่าข้าพเจ้ากําหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ในฐานะผู้ รับมอบฉันทะ
ของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วยในมติดังกล่าวในทกุวาระของการประชุมดงักล่าวข้างต้น 

 In case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 
deem appropriate or in case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy but I/we do not specify my/our 
voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the 
REIT Manager to vote “Approve” in all agendas of the meeting. 

 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ

ฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in 

all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

 
 
 

   ลงนาม/Signed                          ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
   (         ) 
 
 

   ลงนาม/Signed                                 ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
    (           ) 
 
 
 
หมายเหตุ : 
Remarks 
 
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.นี �ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ปรากฏชื�อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �ง
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั �น  

  Only foreign unit holders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the 
Proxy Form B  

   
2.   หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 Evidences to be enclosed with the proxy form B are: 
(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 
  Power of Attorney from unit holders authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the 

shareholder. 
         (2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

       Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a 
Custodian. 

 
3. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้กับผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหน่วยให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The unit holders shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. The unit holders may not 
appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of unit. 
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ชื�อ:                นางทิพย์ภาพร เกิดผล  

อายุ               70 ปี   

ตาํแหน่งในผู้จัดการกองทรัสต์:        กรรมการอิสระ  

วุฒกิารศึกษา:                    ปริญญาตรีสาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�น: 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์: 

- ที�ปรึกษาคณะกรรมการด้านการบญัชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบญัชี 

- ที�ปรึกษา บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

- กรรมการและเหรัญญิก วปรอ. 4313 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

สัดส่วนการถอืหุ้น: 

- ร้อยละ 0.19 (นบัรวมคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

คุณสมบัติต้องห้าม: 

- ไมม่ปีระวตัิการกระทําผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทจุริต 

- ไมม่ปีระวตัิทํารายการที�อาจเกิดขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ 

ที�อยู่ 

- 867/63 ซ.สขุมุวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระที�เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 
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