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ท ีBRRM-E-64-045 

วนัท ี28 เมษายน 2564 

เรอืง การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564  ของทรสัตเ์พือการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยภ์ิรชัออฟฟิศ (BOFFICE) 

เรยีน ทา่นผูถื้อหนว่ยทรสัตข์องทรสัตเ์พือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 1. รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตค์รงัท ี1/2562 และหนงัสอืรายงานขอ้มลูแทนการจดั        

     ประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระจาํปี 2563 (แบบ QR-CODE) 

  2. รายงานประจาํปี 2563 สาํหรบัรอบปีบญัชีสินสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 (แบบ QR-CODE) 

  3. ขอ้มลูเกียวกบัประวตัิ ประสบการณ ์และการทาํงานของผูส้อบบญัชีของกองทรสัตป์ระจาํปี 2564            

ดว้ยทีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ภิรชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (“บรษัิท”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ของทรสัตเ์พือ

การลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยภ์ิรชัออฟฟิศ (“กองทรสัต”์) เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติใหส้่งรายงานขอ้มูล

แทนการจดัประชมุสามญัประจาํปี 2564 ของผูถ้ือหนว่ยทรสัตข์องกองทรสัต ์ 

เนืองดว้ยวนัที 21 มกราคม 2564 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดอ้อกประกาศที 

สร.7/2564 เรอืงการดาํเนินการจดัประชุมสามญัประจาํปี และการผ่อนผนัขอ้กาํหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต ์ของทรสัตเ์พือการ

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยใ์นปี พ.ศ. 2564 เนืองจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยขอ้ 

2 กาํหนดว่าในการประชุมประจาํปีทีจดัขนึในปี พ.ศ. 2564 ของผูถ้ือหนว่ยทรสัตข์องกองทรสัตใ์ดเป็นการประชุมเพือรายงาน

ใหผู้ถ้ือหนว่ยทรสัตท์ราบเทา่นนั โดยไม่มีการขอมติจากผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจดาํเนินการดว้ยวิธีอนืแทนการ

จดัประชมุประจาํปีเพือรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตท์ราบ 

บริษัทขอเรียนว่าวาระในหนงัสือแจง้ขอ้มูลแทนการจดัประชุมสามญัประจาํปี 2564 ของกองทรสัต ์มีวาระทงัหมด  

5 วาระ ดงัตอ่ไปนี 

วาระที 1  รบัทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2562 และหนงัสือรายงานขอ้มูล

 แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระจาํปี 2563 

วาระที 2   รบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัตป์ระจาํปี 2563 

วาระที 3   รบัทราบงบการเงินของกองทรสัตส์าํหรบัรอบปีบญัชี สินสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 

วาระที 4   รบัทราบการจ่ายเงินจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยทรสัต ์สาํหรบัรอบปีบญัชี สินสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 

วาระที 5   รบัทราบการแตง่ตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 

ทงันกีองทรสัตไ์ดเ้ชิญทา่นผูถ้ือหนว่ยทรสัตใ์ชส้ทิธิในการเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 

ไดล้ว่งหนา้ระหวา่งวนัที 30 พฤศจิกายน 2563 – 4 มกราคม 2564 โดยมีการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรข่อ้มลูผ่านเว็บไซตข์อง
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กองทรสัต ์และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ซึงปรากฎว่าไม่มีท่านผูถ้ือหน่วยทรสัตท์่านใดเสนอวาระการ

ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นครงัน ี

วาระที 1  รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2562 และหนังสือรายงานข้อมูลแทนการ

จัดประชุมสามญัผู้ถอืหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2563 

  กองทรสัต์ไดจ้ัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต ์ครงัที 1/2562 และได้ส่งหนังสือรายงานขอ้มูลแทนการจัด

ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2563 โดยมีรายละเอยีด ดงันี 

 การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครังที  1/2562 เมือวันที  12 มิถุนายน 2562 ณ  ห้อง AMBER 1 ชัน  2  

ศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถ.เทพรตัน (กม.1) แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหน่วยทรสัต์

เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและไดร้บัมอบฉนัทะทงัหมด 242 รายนบัจาํนวนหนว่ยทรสัตไ์ด ้390,549,097 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 

75.79 ของหนว่ยทรสัตที์จาํหนา่ยไดแ้ลว้ทงัหมดเทา่กบั 515,310,000 หนว่ย โดยมติแตล่ะวาระมีรายละเอียด ดงันี 

  วาระที 1  รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหนว่ยทรสัตป์ระจาํปี 2562 

  วาระที 2  อนมุตัิลงทนุในทรพัยส์นิทจีะลงทนุเพิมเติมของกองทรสัตใ์นการเพมิทนุครงัทหีนงึ 

  วาระที 3  อนมุตัิการเพิมทนุของกองทรสัตค์รงัทหีนงึ โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรสัตใ์หม่เพือลงทนุ 

   ในทรพัยส์นิทีจะลงทนุเพมิเติม 

  วาระที 4  อนมุตัิวิธีการเสนอขายหนว่ยทรสัตบ์างสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ ภิรชับรุ ีและ/หรอื บคุคล 

   ในครอบครวัของตระกลูบรุ ีและ/หรอื กลุม่บคุคลเดยีวกนักบัภิรชับรีุ และ/หรอื กลุม่บคุคลเดียวกนั 

   กบับคุคลในครอบครวัของตระกลูบรุ ี

  วาระที 5  อนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหนว่ยทรสัตที์ออกและเสนอขายเพมิเติมในการ เพมิทนุ 

   ครงัทหีนงึ และการนาํหนว่ยทรสัตใ์หมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

   แหง่ประเทศไทย 

  วาระที 6  อนมุตัิการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกนัทีเกียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพือลงทนุในทรพัยส์นิทีจะ 

   ลงทนุเพมิเติม และเพือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกองทรสัต ์

  วาระที 7  อนมุตัิการแกไ้ขเพิมเตมิสญัญากอ่ตงัทรสัตใ์นสว่นทีเกียวขอ้งกบัเหตใุนการลดทนุชาํระแลว้ของ 

   กองทรสัต ์

  วาระที 8  พิจารณาเรอืงอนื ๆ (ถา้มี) 

  การสง่หนงัสือรายงานขอ้มูลแทนการจัดประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2563 เมือวนัที 23 เมษายน 2563  

มีวาระทงัหมด 5 วาระ ดงัตอ่ไปนี 

  วาระที 1  รบัทราบผลดาํเนินงานของกองทรสัต ์ประจาํปี 2562 

  วาระที 2  รบัทราบงบการเงินของกองทรสัตส์าํหรบัรอบปีบญัชีสินสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2562 

  วาระที 3  รบัทราบการจ่ายเงินจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยทรสัต ์สาํหรบัรอบปีบญัชี สินสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2562 

  วาระที 4  รบัทราบการแตง่ตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 
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  วาระที 5  เรอืงอนื ๆ (ถา้มี) 

  โดยรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครงัที 1/2562 และหนงัสือรายงานขอ้มลูแทนการจดัประชุมสามญั 

ผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2563 ดงักล่าวเป็นไปตามทีไดเ้ปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เมือวนัที 26 มิถุนายน 2562 และวนัที 23 เมษายน 2563 ตามลาํดบั สาํเนารายงานดงักล่าวมีรายละเอียดตามทีปรากฎใน

เอกสารแนบ 1 (แบบ QR-CODE) ของหนงัสือรายงานขอ้มลูแทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระจาํปี 2564 

  ทงัน ีกองทรสัตข์อเรยีนแจง้วา่ไมมี่ผูถื้อหนว่ยทรสัตส์ง่คาํถามเกียวกบัหนงัสอืรายงานขอ้มลูแทนการจดัประชมุสามญั

ผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2563 มาในระหว่างวนัที 28 เมษายน 2563 ถึงวนัที 11 พฤษภาคม 2563 อนัเป็นไปตามทีเปิดเผย

ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือวนัท ี22 พฤษภาคม 2563  

วาระท ี2  รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสตป์ระจาํปี 2563 

 ผลการดาํเนินงานของกองทรสัตป์ระจาํปี 2563 สินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2563 ซึงการแสดงผลการดาํเนินงานของ

กองทรสัต ์ในรอบปีทีผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 (แบบ QR-CODE) (เอกสารแนบ 2) โดยมี

สาระสาํคญัเกียวกบัการดาํเนนิงานของกองทรสัต ์ดงันี 

 ในปี 2563 กองทรสัตม์ีการเขา้ลงทุนในทรพัยส์ินหลกัเพิมเติมครงัที 1 ในสิทธิการเช่าของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท 

ไบเทค ซงึเป็นอาคารสาํนกังานเกรดเอ ตงัอยู่บนถนนสขุมุวิทใกลส้ีแยกบางนา และเชือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางนา 

รวมถึงเป็นส่วนหนงึของโครงการ Mixed use ศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค สง่ผลใหก้องทรสัตม์ีทรพัยส์ินทีลงทนุใน

ปัจจุบนั 2 โครงการ คือ โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอ็มควอเทียร ์และ โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ทาํใหก้องทรสัตมี์

สินทรพัยร์วมเทา่กบั 10,511.97 ลา้นบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  

 นอกจากนี ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ไดใ้หค้วามสาํคญัในการรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบักลุม่

ผูเ้ช่าภายในอาคารผ่านกิจกรรม “เทใจให”้ พรอ้มทงัใหค้วามสาํคญักบัการบริหารและการใหบ้ริการ อาทิเช่น การดูแลสภาพ

ทรพัยส์ินใหอ้ยูใ่นสภาพดี เพือสง่เสรมิความเชือมนัใหก้บักลุม่ผูเ้ช่าภายในอาคาร และกองทรสัตมี์ผลประกอบการโดยสรุป ดงันี 

 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 

 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมจํานวน 10,511.97 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยต์ามมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 9,843.00 ลา้นบาท หนีสินรวมจาํนวน 2,725.75 ลา้นบาท โดยมีสินทรพัยส์ทุธิ

จาํนวน 7,786.22 ลา้นบาท 

 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563 

 กองทรสัตม์ีรายไดร้วมจาํนวน 723.53 ลา้นบาท ส่วนค่าใชจ้่ายรวมจาํนวน 279.60 ลา้นบาท ดงันนักองทรสัตม์ี

กาํไรจากการลงทนุสทุธิจาํนวน 443.93 ลา้นบาท ภายหลงับวกรายการกาํไรสทุธิจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของเงิน

ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 11.72 ลา้นบาท กองทรสัตมี์รายการเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน

จาํนวน 455.65 ลา้นบาท 
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 โดยบริษัทมีแนวทางการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 (แบบ QR-

CODE) (เอกสารแนบ 2) ทงัน ีในสว่นของแนวทางกลยทุธใ์นการจดัการกองทรสัตใ์นอนาคตนนั บรษัิทยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อ

นโยบายการลงทุนเพิมเติมอยา่งตอ่เนืองเพือใหก้องทรสัตม์ีการเติบโตอย่างยงัยืน และยงัคงมุ่งมนัทจีะบริหารจดัการอยา่งเต็ม

ความสามารถเพือสรา้งผลประโยชนต์อบแทนแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตอ์ย่างยงัยืน โดยในปี 2564 นี ทางกองทรสัต์ มีแผนการ

จดัการในการใหค้วามสาํคญักับการรกัษาความสมัพนัธ์อนัดีกับทางกลุ่มผูเ้ช่า และการรกัษาคุณภาพการใหบ้ริการ พรอ้ม

พฒันาทรพัยส์นิของกองทรสัตใ์หท้นัสมยัตอบสนองต่อตลาด โดยคาํนงึถึงสขุอนามยัต่อผูใ้ชอ้าคารเป็นสาํคญั อาทิเช่น ระบบ

บริหารจัดการควบคุมการเขา้ออกจากการจดจาํใบหนา้ (Face Recognition System and Access Control with Member 

and Visitor Management Systems) อนัมีความทนัสมยัและอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชอ้าคารดว้ยเทคโนโลยีในการควบคมุ

การเขา้ออกจากการจดจาํใบหนา้และอณุหภมูิ พรอ้มเชือมต่อขอ้มลูชนัทีผูใ้ชอ้าคารตอ้งการกบัระบบลิฟต ์เพือลดการสมัผสั

ใหก้บัผูใ้ชอ้าคาร เพิมความสะดวก และลดระยะเวลาในการเขา้-ออกภายในอาคาร อีกทงัเตรยีมระบบฆ่าเชือโรคดว้ยรงัสียูวี

ผ่านระบบปรบัอากาศภายในอาคาร รวมทงัมีแผนพฒันาการบรกิารใหต้อบสนองกบัผูใ้ชอ้าคารมากยิงขนึ  

วาระท ี3  รับทราบงบการเงนิของกองทรสัตส์าํหรับรอบปีบัญชี สนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรบัรอบปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2563 ไดผ้่านการ

ตรวจสอบและรบัรองโดยนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผูส้อบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 8050 ผูส้อบบัญชีซึงสงักัด บริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินถกูตอ้งตามทีควร

ในสาระสาํคญัตามแนวปฏบิตัิทางบญัชีสาํหรบักองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวม

โครงสรา้งพืนฐานและทรสัตเ์พือการลงทนุในโครงสรา้งพืนฐาน ทีกาํหนดโดยสมาคมบริษัทจดัการการลงทนุและไดร้บัความ

เห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการการกาํกับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) จึงได้อนุมัติงบ

การเงินดงักลา่วเมอืวนัท ี24 กมุภาพนัธ ์2564 โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ตามเอกสารแนบ 2  

ทงัน ีขอ้มลูทางการเงินทแีสดงในงบการเงินดงักลา่วสามารถสรุปไดด้งัตาราง 

 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 มีดงัตอ่ไปนี  

  (หนว่ย: บาท) 

รายการ 2563 2562 

สินทรพัย ์   

เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 9,842,994,349 6,479,211,187 

เงินลงทนุทีแสดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 511,975,597 293,067,886 

สินทรพัยอื์น 156,996,283 191,379,531 

รวมสินทรพัย ์ 10,511,966,229 6,963,658,604 
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  (หนว่ย: บาท) 

รายการ 2563 2562 

หนีสนิ 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,414,374,270 1,700,919,723 

หนสีินอนื 311,371,876 213,001,060 

รวมหนีสิน 2,725,746,146 1,913,920,783 

สินทรพัยสุ์ทธิ 7,786,220,083 5,049,737,821 

สินทรพัยสุ์ทธิ   

ทนุทีไดร้บัจากผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ 6,978,277,565 4,873,441,263 

สว่นเกินมลูคา่หน่วยทรสัต ์ 574,180,632 - 

กาํไรสะสม 233,761,886 176,296,558 

สินทรพัยสุ์ทธิ 7,786,220,083 5,049,737,821 

สินทรพัยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.5522 9.7994 

จาํนวนหนว่ยทรสัตที์จาํหนา่ยแลว้ทงัหมด ณ สนิปี (หนว่ย) 737,872,074 515,310,000 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563  

(หนว่ย: บาท) 

รายการ 2563 2562 

รายได้จากการลงทุน   

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 721,489,890 637,532,359 

รายไดอื้น 2,041,579 5,908,469 

รวมรายได้ 723,531,469 643,440,828 

ค่าใช้จ่าย  

ตน้ทนุใหเ้ช่าและบรกิาร 105,342,632 119,690,289 

คา่ธรรมเนียม 85,915,435 63,423,131 

คา่ใชจ้า่ยอืนๆ 88,344,186 93,533,051 

รวมค่าใช้จ่าย 279,602,253 276,646,471 

กาํไรจากการลงทนุสุทธิ 443,929,216 366,794,357 

กาํไรสทุธิจากการเปลียนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ 11,717,792 59,607,079 

การเพมิขนึในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 455,647,008 426,401,436 
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งบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563  

  (หนว่ย: บาท) 

กระแสเงนิสด 2563 2562 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (2,928,833,946) 440,703,958 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 2,928,549,930 (417,511,112) 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ (284,016) 23,192,846 

เงินสดและเงินฝากธนาคารตน้ปี 53,215,851 30,023,005 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายปี 52,931,835 53,215,851 

 

วาระท ี4 รับทราบการจ่ายเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต ์สาํหรับรอบปีบัญชี สนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563 

กองทรสัตม์ีนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยจะจ่ายประโยชนต์อบแทนไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิทีปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยประโยชนต์อบแทนทีจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตน์ันแบ่งเป็น

ประโยชนต์อบแทนสาํหรบัรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชนต์อบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) 

(ถา้มี) ทงันี กองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่เกิน 4 ครงัต่อรอบปีบญัชี เวน้แต่กรณีทีกองทรสัตม์ี

การเพิมทนุ กองทรสัตอ์าจมีการจ่ายประโยชนต์อบแทนเกินกวา่ 4 ครงัตอ่รอบปีบญัชีไดเ้พอืเป็นประโยชนข์องผูถ้ือหนว่ยทรสัต์

ซงึถือหน่วยทรสัตอ์ยูก่่อนมีการเพิมทนุ  

ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตจ์ากผลการดาํเนินงานตังแต่วนัที  

1 มกราคม 2563 ถึงวนัท ี31 ธันวาคม 2563 และกาํไรสะสม โดยสามารถสรุปรายละเอยีดไดด้งันี 

วันทอีนุมัต ิ วันทจี่ายเงนิจ่าย 
จาํนวนเงนิ 

(บาทต่อหน่วย) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 
รอบผลการดาํเนินงาน 

2 มีนาคม 2563 10 เมษายน 2563 0.1104 56,890,224 1 มกราคม – 29 กมุภาพนัธ ์2563 

31 กรกฎาคม 2563 9 กนัยายน 2563 0.2497 128,672,907 1 มีนาคม – 30 มิถนุายน 2563 และกาํไรสะสม 

12 พฤศจิกายน 2563 17 ธนัวาคม 2563 0.1512 111,566,258 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2563 

24 กมุภาพนัธ ์2564 25 มีนาคม 2564 0.1704 125,733,401 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2563 

รวมทงัสนิ 0.6817 422,862,790  

วาระท ี5  รับทราบการแตง่ตังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564   

บรษัิทไดพิ้จารณาและอนมุตัิใหแ้ตง่ตงัผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต์

ประจาํปี 2564 โดยมีรายชือของผูส้อบบญัชีดงันี 
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1. นายกิตติพนัธ ์เกียรติสมภพ  ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 8050 (เป็นผู้ลงลายมือชือใน 

     งบการเงินของกองทรสัตใ์นระยะเวลา 1 ปีทีผ่านมา) และ/ หรอื 

2. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4521 (ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือ 

     ชือในงบการเงินของกองทรสัต)์ และ/ หรอื 

3. นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5659 (ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือ 

     ชือในงบการเงินของกองทรสัต)์ 

โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนงึขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน

ของกองทรสัตไ์ด ้และในกรณีทีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนงึดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้รษัิท สาํนกังาน อีวาย 

จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่านอนืของบรษัิททาํหนา้ทีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรสัต์

แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ทังนี รายละเอียดประวัติ และประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม 

เอกสารแนบ 3   

สาํหรบัคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 มีจาํนวน 1,210,000 บาท ซงึมรีายละเอยีดดงันี 

                                                                                                                                        (หนว่ย: บาท) 

ปีทตีรวจสอบและรับรอบงบการเงิน ค่าตอบแทน 

สาํหรบัปีสินสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 1,000,000 

สาํหรบัปีสินสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 1,210,000 

สาํหรบัปีสินสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2564 (ปีทพีิจารณารบัทราบ) 1,210,000 

 

ทังนี  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบตาม

หลกัเกณฑข์องสานกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ทีอย่างเหมาะสม มีความรูแ้ละความเชียวชาญในการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรสัตแ์ละไม่มีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สียกบักองทรสัต ์สง่ผลใหม้ีความเป็นอิสระต่อการทาํ

หนา้ท ีบรษิัทจึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตงับรษัิท สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 ของกองทรสัต ์โดยมี

คา่ตอบแทนจาํนวน 1,210,000 บาท 

******************************* 

อนึง เนืองจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้พิมทางเลือกใหส้ามารถจัดทาํรายงานประจําปี ในรูปแบบ  

QR-CODE ได ้ดงันนั บรษิัทจึงไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบ QR-CODE เพอืจดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์อยา่งไร

ก็ดีหากผูถื้อหน่วยท่านใดประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจาํปี 2563 แบบรูปเลม่ ท่านสามารถติดต่อขอรบัไดท้ีแผนกนกัลงทุน

สมัพนัธ ์บรษิัท ภิรชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั โทรศพัท ์02-261-0170 อเีมล ์Boffice.BRRM@bhirajburi.co.th 

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถสอบถามเพิมเติมได้ภายใน 14 วันนับแต่วันที  5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที  

18 พฤษภาคม 2564 โดยนาํส่งมาทีเว็บไซตข์องกองทรสัต ์(www.bofficereit.com) ในเมนูสอบถามขอ้มูลนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

หรือสามารถส่ง e-mail มาที Boffice.BRRM@bhirajburi.co.th และขอรบกวนท่านผูถื้อหน่วยทรสัตร์ะบุชือและนามสกุลของ
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ท่านผูถื้อหน่วยเพือประกอบขอ้สอบถาม ทงันีบริษัทจะดาํเนินการสรุปประเด็นสาํคัญในลกัษณะคาํถามและคาํตอบ และ

เผยแพรผ่า่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ภายในวนัที 31 พฤษภาคม 2564 

 

 

จึงขอเรยีนมาเพือโปรดทราบ 

  

 

 

  

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

  (นายอรรถกร เนตรเ์นรมิตรด)ี 

  กรรมการผูจ้ดัการ 

 บรษัิท ภิรชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

  ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ 



                 เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัตค์รงัที 1/2562 และ 

หนังสือรายงานข้อมลูแทนการจดัประชุมสามญัผู้ถอืหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2563  

                                                               ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 1 
 

 

 

รายงานการประชุม

วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ครังท ี1/2562  

BOFFICE 

หนังสือรายงานข้อมูล 

แทนการจัดประชุม 

สามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต ์

ประจาํปี 2563  

BOFFICE 



                 เอกสารแนบ 2 รายงานประจาํปี 2563 สาํหรบัรอบปีบญัชีสินสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2563  

                                                               ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 2 
 

 

 

รายงานประจาํปี 2563 

BOFFICE 



                 เอกสารแนบ 3 ข้อมลูเกียวกบัผู้สอบบญัชีของกองทรสัตป์ระจาํปี 2564 

                                                               ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 3 
 

 
 
 
 

ชอื: นายกิตตพินัธ ์เกียรติสมภพ  

 สอบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8050 

บรษัิท: บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ระยะเวลาการทาํงาน: 2541 - ปัจจบุนั 

ตาํแหน่งของผู้สอบบัญชีในสาํนักงาน:   หุน้สว่น 

วุฒกิารศึกษา:  

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 คุณสมบัต:ิ  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ประสบการณก์ารตรวจสอบ:  

ผูส้อบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 23 ปี ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทงับริษัททีจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบริษัทจาํกดัอืนทังในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้น

บริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์

และการกอ่สรา้ง  ธุรกจิพลงังาน ธุรกจิบรกิาร และธรุกิจผลติภณัฑผ์ูบ้รโิภค 

ความสัมพนัธห์รอืส่วนได้เสีย:  

-ไม่มี- 

  

ประวัติ และประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชขีองกองทรัสตป์ระจาํปี 2564 



                 เอกสารแนบ 3 ข้อมลูเกียวกบัผู้สอบบญัชีของกองทรสัตป์ระจาํปี 2564 

                                                               ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 3 
 

 

 

     ชอื:                                              นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

                                                                    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4521 

     บริษัท:                                                    บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

     ระยะเวลาการทาํงาน:                       2544 – ปัจจุบนั 

                                    ตาํแหน่งของผู้สอบบัญชีในสาํนักงาน:  หุน้สว่น 

วุฒกิารศึกษา:  

- ปริญญาโทสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 คุณสมบัต:ิ  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ประสบการณก์ารตรวจสอบ:  

เป็นผูค้วบคุมงานการใหบ้ริการเกียวกับการให้คาํปรึกษาดา้นการบริหารและการเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นผู้ควบคุมงานสอบ

บัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จาํนวนมาก ซงึครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททังทีเป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศทีมีสาขาอยู่ทวั

โลก มีความเชียวชาญอย่างยิงในธุรกิจก่อสรา้งและอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกิจการผลิตธุรกิจจัด

จาํหน่าย ธรุกจิขนส่ง และธุรกิจสมัปทานสาธารณูปโภค 

ความสัมพนัธห์รอืส่วนได้เสีย:  

-ไม่มี- 

  

ประวัติ และประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชขีองกองทรัสตป์ระจาํปี 2564 



                 เอกสารแนบ 3 ข้อมลูเกียวกบัผู้สอบบญัชีของกองทรสัตป์ระจาํปี 2564 

                                                               ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 3 
 

 

 

       ชอื:                                               นางสาวรสพร เดชอาคม 

                                                                        สอบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5659 

       บรษัิท:                                                     บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

       ระยะเวลาการทาํงาน:                        2544 - ปัจจุบนั 

       ตาํแหน่งของผู้สอบบัญชใีนสาํนักงาน:   หุน้สว่น 

วุฒกิารศึกษา:  

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

 คุณสมบัต:ิ  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ประสบการณก์ารตรวจสอบ:  

เป็นผูค้วบคุมงานการใหบ้ริการเกียวกับการให้คาํปรึกษาดา้นการบริหารและการเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์นตลาดหลักทรพัยม์ากกว่า 20 ปี ปฏิบัติงานดา้นการสอบบัญชี

ธุรกิจตา่ง ๆ เช่น ธุรกจิอสงัหาริมทรพัย ์ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจดัจาํหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร และธุรกิจโลจิสติกส ์ซงึครอบคลุมกิจการทังทีเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและธรุกจิต่างประเทศทีมีสาขาอยู่ทวัโลก 

ความสัมพนัธห์รอืส่วนได้เสีย:  

-ไม่มี- 

 

ประวัติ และประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชขีองกองทรัสตป์ระจาํปี 2564 


