หนังสือรายงานข้อมูล
แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถอื หน่วยทรัสต์
ประจาปี 2564
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริ ัชออฟฟิ ศ
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust
(BOFFICE)

ที BRRM-E-64-045
วันที 28 เมษายน 2564
เรือง

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหน่ว ยทรัสต์ป ระจําปี 2564 ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิท ธิก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ (BOFFICE)

เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ (BOFFICE)

เอกสารแนบ

1. รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ครังที 1/2562 และหนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2563 (แบบ QR-CODE)
2. รายงานประจําปี 2563 สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (แบบ QR-CODE)
3. ข้อมูลเกียวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทํางานของผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ประจําปี 2564

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ของทรัสต์เพือ
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ (“กองทรัสต์”) เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้ส่งรายงานข้อมูล
แทนการจัดประชุมสามัญประจําปี 2564 ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
เนืองด้วยวันที 21 มกราคม 2564 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศที
สร.7/2564 เรืองการดําเนินการจัดประชุมสามัญประจําปี และการผ่อนผันข้อกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ ของทรัสต์เพือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2564 เนืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยข้อ
2 กําหนดว่าในการประชุมประจําปี ทีจัดขึนในปี พ.ศ. 2564 ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใดเป็ นการประชุมเพือรายงาน
ให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทราบเท่านัน โดยไม่มีการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจดําเนินการด้วยวิธีอนแทนการ
ื
จัดประชุมประจําปี เพือรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ
บริษัทขอเรียนว่าวาระในหนังสือแจ้งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจําปี 2564 ของกองทรัสต์ มีวาระทังหมด
5 วาระ ดังต่อไปนี
วาระที 1

รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 และหนังสือรายงานข้อมูล
แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2563

วาระที 2

รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ประจําปี 2563

วาระที 3

รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์สาํ หรับรอบปี บญ
ั ชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

วาระที 4

รับทราบการจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

วาระที 5

รับทราบการแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564

ทังนีกองทรัสต์ได้เชิญท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ใช้สทิ ธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564
ได้ลว่ งหน้าระหว่างวันที 30 พฤศจิกายน 2563 – 4 มกราคม 2564 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของ
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กองทรัสต์ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงปรากฎว่าไม่มีท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในครังนี
วาระที 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 และหนั งสือรายงานข้อมูลแทนการ
จัดประชุมสามัญผู้ถอื หน่วยทรัสต์ประจําปี 2563
กองทรัสต์ได้จัด การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครังที 1/2562 และได้ส่งหนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี
การประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ครังที 1/2562 เมื อวัน ที 12 มิ ถุ น ายน 2562 ณ ห้ อ ง AMBER 1 ชั น 2
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถ.เทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รบั มอบฉันทะทังหมด 242 รายนับจํานวนหน่วยทรัสต์ได้ 390,549,097 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ
75.79 ของหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดเท่ากับ 515,310,000 หน่วย โดยมติแต่ละวาระมีรายละเอียด ดังนี
วาระที 1
วาระที 2
วาระที 3
วาระที 4

วาระที 5

วาระที 6
วาระที 7
วาระที 8

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562
อนุมตั ิลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมของกองทรัสต์ในการเพิมทุนครังทีหนึง
อนุมตั ิการเพิมทุนของกองทรัสต์ครังทีหนึง โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่เพือลงทุน
ในทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติม
อนุมตั ิวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ภิรชั บุรี และ/หรือ บุคคล
ในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุม่ บุคคลเดียวกันกับภิรชั บุรี และ/หรือ กลุม่ บุคคลเดียวกัน
กับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี
อนุมตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขายเพิมเติมในการ เพิมทุน
ครังทีหนึง และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
อนุมตั ิการกูย้ ืมเงินและการให้หลักประกันทีเกียวข้องกับการกูย้ ืมเงินเพือลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจะ
ลงทุนเพิมเติม และเพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์
อนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ในส่วนทีเกียวข้องกับเหตุในการลดทุนชําระแล้วของ
กองทรัสต์
พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)

การส่งหนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ประจําปี 2563 เมือวันที 23 เมษายน 2563
มีวาระทังหมด 5 วาระ ดังต่อไปนี
วาระที 1
วาระที 2
วาระที 3
วาระที 4

รับทราบผลดําเนินงานของกองทรัสต์ ประจําปี 2562
รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์สาํ หรับรอบปี บญ
ั ชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
รับทราบการจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
รับทราบการแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563
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วาระที 5

เรืองอืน ๆ (ถ้ามี)

โดยรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครังที 1/2562 และหนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2563 ดังกล่าวเป็ นไปตามทีได้เปิ ดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมือวันที 26 มิถุนายน 2562 และวันที 23 เมษายน 2563 ตามลําดับ สําเนารายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามทีปรากฎใน
เอกสารแนบ 1 (แบบ QR-CODE) ของหนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564
ทังนี กองทรัสต์ขอเรียนแจ้งว่าไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์สง่ คําถามเกียวกับหนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2563 มาในระหว่างวันที 28 เมษายน 2563 ถึงวันที 11 พฤษภาคม 2563 อันเป็ นไปตามทีเปิ ดเผย
ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือวันที 22 พฤษภาคม 2563
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ประจําปี 2563
ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ประจําปี 2563 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ซึงการแสดงผลการดําเนินงานของ
กองทรัส ต์ ในรอบปี ทีผ่า นมาดังรายละเอีย ดปรากฏในรายงานประจํา ปี 2563 (แบบ QR-CODE) (เอกสารแนบ 2) โดยมี
สาระสําคัญเกียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ ดังนี
ในปี 2563 กองทรัสต์มีการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิมเติมครังที 1 ในสิทธิการเช่าของโครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท
ไบเทค ซึงเป็ นอาคารสํานักงานเกรดเอ ตังอยู่บนถนนสุขมุ วิทใกล้สีแยกบางนา และเชือมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางนา
รวมถึงเป็ นส่วนหนึงของโครงการ Mixed use ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ส่งผลให้กองทรัสต์มีทรัพย์สินทีลงทุนใน
ปั จจุบนั 2 โครงการ คือ โครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และ โครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ทําให้กองทรัสต์มี
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 10,511.97 ล้านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
นอกจากนี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้ให้ความสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่
ผูเ้ ช่าภายในอาคารผ่านกิจกรรม “เทใจให้” พร้อมทังให้ความสําคัญกับการบริหารและการให้บริการ อาทิเช่น การดูแลสภาพ
ทรัพย์สินให้อยูใ่ นสภาพดี เพือส่งเสริมความเชือมันให้กบั กลุม่ ผูเ้ ช่าภายในอาคาร และกองทรัสต์มีผลประกอบการโดยสรุป ดังนี
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
กองทรัส ต์มี สิ น ทรัพ ย์ร วมจํา นวน 10,511.97 ล้า นบาท ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ว ยเงิ น ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ต ามมูลค่ายุติธรรมจํานวน 9,843.00 ล้านบาท หนีสินรวมจํานวน 2,725.75 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์สทุ ธิ
จํานวน 7,786.22 ล้านบาท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
กองทรัสต์มีรายได้รวมจํานวน 723.53 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 279.60 ล้านบาท ดังนันกองทรัสต์มี
กําไรจากการลงทุนสุทธิจาํ นวน 443.93 ล้านบาท ภายหลังบวกรายการกําไรสุทธิ จากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จาํ นวน 11.72 ล้านบาท กองทรัสต์มีรายการเพิมขึนในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
จํานวน 455.65 ล้านบาท
3

โดยบริษั ทมีแนวทางการดําเนิน งานของกองทรัสต์ ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2563 (แบบ QRCODE) (เอกสารแนบ 2) ทังนี ในส่วนของแนวทางกลยุทธ์ในการจัดการกองทรัสต์ในอนาคตนัน บริษัทยังคงให้ความสําคัญต่อ
นโยบายการลงทุนเพิมเติมอย่างต่อเนืองเพือให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างยังยืน และยังคงมุ่งมันทีจะบริหารจัดการอย่างเต็ม
ความสามารถเพือสร้างผลประโยชน์ต อบแทนแก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์อย่า งยังยืน โดยในปี 2564 นี ทางกองทรัสต์ มีแผนการ
จัด การในการให้ความสําคัญกับการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกับทางกลุ่มผูเ้ ช่า และการรักษาคุณภาพการให้บริการ พร้อม
พัฒนาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้ทนั สมัยตอบสนองต่อตลาด โดยคํานึงถึงสุขอนามัยต่อผูใ้ ช้อาคารเป็ นสําคัญ อาทิเช่น ระบบ
บริหารจัดการควบคุมการเข้าออกจากการจดจําใบหน้า (Face Recognition System and Access Control with Member
and Visitor Management Systems) อันมีความทันสมัยและอํานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้อาคารด้วยเทคโนโลยีในการควบคุม
การเข้าออกจากการจดจําใบหน้าและอุณหภูมิ พร้อมเชือมต่อข้อมูลชันทีผูใ้ ช้อาคารต้องการกับระบบลิฟต์ เพือลดการสัมผัส
ให้กบั ผูใ้ ช้อาคาร เพิมความสะดวก และลดระยะเวลาในการเข้า-ออกภายในอาคาร อีกทังเตรียมระบบฆ่าเชือโรคด้วยรังสียูวี
ผ่านระบบปรับอากาศภายในอาคาร รวมทังมีแผนพัฒนาการบริการให้ตอบสนองกับผูใ้ ช้อาคารมากยิงขึน
วาระที 3 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์สาํ หรับรอบปี บัญชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยนายกิ ตติพันธ์ เกีย รติสมภพ ผูส้ อบบัญ ชี อนุญ าตเลขทะเบี ย น 8050 ผูส้ อบบัญ ชี ซึงสัง กัด บริษั ท
สํานักงาน อีวาย จํากัด และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทําและนําเสนองบการเงินถูกต้องตามทีควร
ในสาระสําคัญตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพืนฐานและทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน ทีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการการลงทุนและได้รบั ความ
เห็นชอบจากสํา นักงานคณะกรรมการการกํากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิ บัติ ทางบัญ ชี ”) จึงได้อนุมัติงบ
การเงินดังกล่าวเมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจําปี 2563 ตามเอกสารแนบ 2
ทังนี ข้อมูลทางการเงินทีแสดงในงบการเงินดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั ตาราง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย: บาท)
รายการ

2563

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์

4

9,842,994,349
511,975,597
156,996,283
10,511,966,229

2562
6,479,211,187
293,067,886
191,379,531
6,963,658,604

(หน่วย: บาท)
รายการ

2563

หนีสิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสินอืน
รวมหนีสิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนทีได้รบั จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสต์
กําไรสะสม
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ สินปี (หน่วย)

2562

2,414,374,270
311,371,876
2,725,746,146
7,786,220,083

1,700,919,723
213,001,060
1,913,920,783
5,049,737,821

6,978,277,565
574,180,632
233,761,886
7,786,220,083
10.5522
737,872,074

4,873,441,263
176,296,558
5,049,737,821
9.7994
515,310,000

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
รายการ
รายได้จากการลงทุน
รายได้คา่ เช่าและบริการ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนให้เช่าและบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จา่ ยอืนๆ
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากการลงทุนสุทธิ
กําไรสุทธิจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

5

2563

2562

721,489,890
2,041,579
723,531,469

637,532,359
5,908,469
643,440,828

105,342,632
85,915,435
88,344,186
279,602,253
443,929,216
11,717,792
455,647,008

119,690,289
63,423,131
93,533,051
276,646,471
366,794,357
59,607,079
426,401,436

งบกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
กระแสเงินสด

2563

2562

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

(2,928,833,946)

440,703,958

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

2,928,549,930

(417,511,112)

(284,016)

23,192,846

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี

53,215,851

30,023,005

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี

52,931,835

53,215,851

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ

วาระที 4 รับทราบการจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผู้ถอื หน่วยทรัสต์ สําหรับรอบปี บัญชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ต อบแทนให้ผูถ้ ื อหน่ว ยทรัสต์โดยจะจ่ ายประโยชน์ตอบแทนไม่น ้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยประโยชน์ตอบแทนทีจะจ่ายให้แก่ผถู้ ื อหน่วยทรัสต์นันแบ่งเป็ น
ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)
(ถ้ามี) ทังนี กองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครังต่อรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่กรณีทีกองทรัสต์มี
การเพิมทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครังต่อรอบปี บญ
ั ชีได้เพือเป็ นประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ซึงถือหน่วยทรัสต์อยูก่ ่อนมีการเพิมทุน
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ ายประโยชน์ต อบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่ว ยทรัสต์จากผลการดําเนินงานตังแต่วนั ที
1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 และกําไรสะสม โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั นี

10 เมษายน 2563

จํานวนเงิน
(บาทต่อหน่วย)
0.1104

จํานวนเงิน
(บาท)
56,890,224

1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563

31 กรกฎาคม 2563

9 กันยายน 2563

0.2497

128,672,907

1 มีนาคม – 30 มิถนุ ายน 2563 และกําไรสะสม

12 พฤศจิกายน 2563

17 ธันวาคม 2563

0.1512

111,566,258

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

24 กุมภาพันธ์ 2564

25 มีนาคม 2564

0.1704

125,733,401

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

0.6817

422,862,790

วันทีอนุมัติ

วันทีจ่ายเงินจ่าย

2 มีนาคม 2563

รวมทังสิน

รอบผลการดําเนินงาน

วาระที 5 รับทราบการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2564
บริษัทได้พิจารณาและอนุมตั ิให้แต่งตังผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์
ประจําปี 2564 โดยมีรายชือของผูส้ อบบัญชีดงั นี
6

1. นายกิตติพนั ธ์ เกียรติสมภพ

ผูส้ อบบัญ ชี รบั อนุญ าตเลขทะเบี ยน 8050 (เป็ น ผู้ลงลายมือชื อใน
งบการเงินของกองทรัสต์ในระยะเวลา 1 ปี ทีผ่านมา) และ/ หรือ

2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4521 (ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือ
ชือในงบการเงินของกองทรัสต์) และ/ หรือ

3. นางสาวรสพร เดชอาคม

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5659 (ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือ
ชือในงบการเงินของกองทรัสต์)

โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตคนใดคนหนึงข้างต้นเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรัสต์ได้ และในกรณีทีผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตคนใดคนหนึงดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตท่านอืนของบริษัททําหน้าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์
แทนผู้สอบบัญ ชี ดัง กล่า วข้า งต้น ทังนี รายละเอี ย ดประวัติ และประสบการณ์ ก ารทํา งานของผู้ส อบบัญ ชี ป รากฏตาม
เอกสารแนบ 3
สําหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564 มีจาํ นวน 1,210,000 บาท ซึงมีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: บาท)
ปี ทีตรวจสอบและรับรอบงบการเงิน
ค่าตอบแทน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
1,000,000
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
1,210,000
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 (ปี ทพิี จารณารับทราบ)
1,210,000
ทังนี ผู้ส อบบัญ ชี รบั อนุญ าตจากบริษั ท สํา นัก งาน อี ว าย จํา กัด เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ที ได้รับ ความเห็ น ชอบตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเหมาะสม มีความรูแ้ ละความเชียวชาญในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ ส่งผลให้มีความเป็ นอิสระต่อการทํา
หน้าที บริษัทจึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตังบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564 ของกองทรัสต์ โดยมี
ค่าตอบแทนจํานวน 1,210,000 บาท
*******************************
อนึง เนืองจากตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิมทางเลือกให้สามารถจัด ทํา รายงานประจําปี ในรู ปแบบ
QR-CODE ได้ ดังนัน บริษัทจึงได้จดั ทํารายงานประจําปี 2563 ในรูปแบบ QR-CODE เพือจัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ อย่างไร
ก็ดีหากผูถ้ ือหน่วยท่านใดประสงค์จ ะขอรับรายงานประจําปี 2563 แบบรู ปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ทีแผนกนักลงทุน
สัมพันธ์ บริษัท ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด โทรศัพท์ 02-261-0170 อีเมล์ Boffice.BRRM@bhirajburi.co.th
ท่ า นผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ส ามารถสอบถามเพิ มเติ ม ได้ภ ายใน 14 วัน นับ แต่ วัน ที 5 พฤษภาคม 2564 ถึ ง วัน ที
18 พฤษภาคม 2564 โดยนําส่งมาทีเว็บไซต์ของกองทรัสต์ (www.bofficereit.com) ในเมนูสอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์
หรือสามารถส่ง e-mail มาที Boffice.BRRM@bhirajburi.co.th และขอรบกวนท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ระบุชือและนามสกุลของ
7

ท่านผูถ้ ื อหน่วยเพือประกอบข้อสอบถาม ทังนีบริษัทจะดําเนิน การสรุ ปประเด็น สําคัญในลัก ษณะคําถามและคําตอบ และ
เผยแพร่ผา่ นระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที 31 พฤษภาคม 2564

จึงขอเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ

8

เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ครังที 1/2562 และ
หนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ประจําปี 2563
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริ ชั ออฟฟิ ศ
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)

หนังสือรายงานข้อมูล
แทนการจัดประชุม
สามัญผู้ถอื หน่วยทรัสต์
ประจําปี 2563
BOFFICE

รายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ครังที 1/2562
BOFFICE

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี 2563 สําหรับรอบปี บัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริ ชั ออฟฟิ ศ
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)

รายงานประจําปี 2563
BOFFICE

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเกียวกับผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจําปี 2564
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริ ชั ออฟฟิ ศ
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)
ประวัติ และประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจําปี 2564
ชือ:

นายกิตติพนั ธ์ เกียรติสมภพ
สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 8050

บริษัท:

บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน:

2541 - ปั จจุบนั

ตําแหน่งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน: หุน้ ส่วน
วุฒกิ ารศึกษา:
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัต:ิ
ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทย และผู้ส อบบั ญ ชี ที ได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การตรวจสอบ:
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 23 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทังบริษัททีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจํากัดอืนทังในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้น
บริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริม ทรัพย์
และการก่อสร้าง ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผบู้ ริโภค
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย:
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเกียวกับผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจําปี 2564
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริ ชั ออฟฟิ ศ
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)
ประวัติ และประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจําปี 2564
ชือ:

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4521

บริษัท:

บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน:

2544 – ปั จจุบนั

ตําแหน่งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน: หุน้ ส่วน
วุฒกิ ารศึกษา:
- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัต:ิ
ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทย และผู้ส อบบั ญ ชี ที ได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การตรวจสอบ:
เป็ น ผูค้ วบคุม งานการให้บริการเกี ยวกับ การให้คาํ ปรึกษาด้านการบริห ารและการเข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็ น ผู้ควบคุมงานสอบ
บัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จาํ นวนมาก ซึงครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททังทีเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศทีมีสาขาอยู่ทวั
โลก มีความเชียวชาญอย่างยิงในธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตธุรกิจจัด
จําหน่าย ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจสัมปทานสาธารณูปโภค
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย:
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเกียวกับผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจําปี 2564
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริ ชั ออฟฟิ ศ
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)
ประวัติ และประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจําปี 2564
ชือ:

นางสาวรสพร เดชอาคม
สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5659

บริษัท:

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน:

2544 - ปั จจุบนั

ตําแหน่งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน: หุน้ ส่วน
วุฒกิ ารศึกษา:
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัต:ิ
ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทย และผู้ส อบบั ญ ชี ที ได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การตรวจสอบ:
เป็ น ผูค้ วบคุม งานการให้บริการเกี ยวกับ การให้คาํ ปรึกษาด้านการบริห ารและการเข้าจด
ทะเบียนเป็ น หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ม ากกว่า 20 ปี ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญ ชี
ธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจําหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร และธุรกิจโลจิส ติกส์ ซึงครอบคลุม กิจการทังที เป็ น บริษัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศทีมีสาขาอยู่ทวโลก
ั
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย:
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 3

