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ท ีBRRM-E-65-028 

วนัท ี7 เมษายน 2565 

เรอืง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของทรสัตเ์พือการลงทนุใน

สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ (BOFFICE) 

เรยีน ทา่นผูถื้อหนว่ยทรสัตข์องทรสัตเ์พือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 1. หนงัสือรายงานขอ้มลูแทนการจดัประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 ของทรสัตเ์พือการลงทนุ

ในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ (แบบ QR-CODE) 

  2. รายงานประจาํปี 2564 สาํหรบัรอบปีบญัชีสินสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 (แบบ QR-CODE) 

  3. ขอ้มลูเกียวกบัประวตัิ ประสบการณ ์และการทาํงานของผูส้อบบญัชีของกองทรสัตป์ระจาํปี 2565 

4. สัญญาก่อตังทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ลงวันที                              

15 มกราคม 2561 และทีแกไ้ขเพมิเติม สว่นทเีกียวกบัการประชุมผูถื้อหนว่ยทรสัต ์และการลงมติ           

  5. เอกสารและขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตผ์า่นสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

     และการมอบฉนัทะ 

  6. ขอ้มลูกรรมการอิสระทีเป็นผูแ้ทนรบัมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระจาํปี 2565 

  7. หนงัสือมอบฉนัทะ 

  8. แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชุมผา่นสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (“บริษัท” หรือ 

“ผู้จัดการกองทรัสต”์)  ของทรสัตเ์พือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยภ์ิรชัออฟฟิศ (“กองทรัสต”์) เมือวันที 25 

กุมภาพนัธ ์2565 มีมติเรียกประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 ในวนัศกุรท์ี 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่าน

สืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฏหมายและกฏ

ระเบียบอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  

ทงันกีองทรสัตไ์ดเ้ชิญทา่นผูถ้ือหนว่ยทรสัตใ์ชส้ทิธิในการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระจาํปี 2565 

ไดล้่วงหนา้ระหว่างวนัที 1 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 โดยมีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซตข์อง

กองทรสัต ์และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ซึงปรากฎว่าไม่มีท่านผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดเสนอวาระการ

ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นครงันี ดงันนัผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงดาํเนินการกาํหนดวาระการประชุมซึงผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด้

เผยแพร่ขอ้มูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซตข์องกองทรสัต ์www.bofficereit.com ล่วงหนา้ก่อนวนั

ประชมุ ตงัแตว่นัท ี5 เมษายน 2565 เพอืพิจารณาเรอืงต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอ่ไปนี 
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วาระท ี1 รับทราบหนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 

  วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

  เนืองดว้ยวนัที 21 มกราคม 2564 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดอ้อกประกาศที 

สร.7/2564 เรืองการดาํเนินการจดัประชุมสามญัประจาํปี และการผ่อนผนัขอ้กาํหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต ์ของทรสัตเ์พอืการ

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

2 กาํหนดว่าในการประชมุประจาํปีทีจดัขนึในปี พ.ศ. 2564 ของผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์ดเป็นการประชมุเพือรายงาน

ใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตท์ราบเท่านนั โดยไม่มีการขอมติจากผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจดาํเนินการดว้ยวิธีอืนแทนการ

จดัประชมุประจาํปีเพือรายงานใหผู้ถ้ือหนว่ยทรสัตท์ราบ ทงันกีองทรสัตไ์ดส้ง่หนงัสือรายงานขอ้มลูแทนการจดัประชุมสามญัผู้

ถือหนว่ยทรสัตป์ระจาํปี 2564 โดยมีรายละเอยีด ดงันี 

  การสง่หนงัสือรายงานขอ้มูลแทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 เมือวนัที 28 เมษายน 2564  

มีวาระทงัหมด 5 วาระ ดงัตอ่ไปนี 

วาระที 1  รบัทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2562 และหนงัสือรายงานขอ้มลู

แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระจาํปี 2563 

วาระที 2  รบัทราบผลดาํเนินงานของกองทรสัต ์ประจาํปี 2563 

  วาระที 3  รบัทราบงบการเงินของกองทรสัตส์าํหรบัรอบปีบญัชีสินสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2563 

  วาระที 4  รบัทราบการจ่ายเงินจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยทรสัต ์สาํหรบัรอบปีบญัชี สินสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2563 

  วาระที 5  รบัทราบการแตง่ตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 

  โดยหนงัสือรายงานขอ้มลูแทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระจาํปี 2564 ดงักลา่วเป็นไปตามทีไดเ้ปิดเผย

ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมือวนัที 28 เมษายน 2564 สาํเนารายงานดงักลา่วมีรายละเอียด

ตามทีปรากฎในเอกสารแนบ 1 (แบบ QR-CODE) ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 ผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

  ทงันี กองทรสัตข์อเรียนแจง้ว่าไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตส์ง่ขอ้สอบถามเกียวกับหนงัสือรายงานขอ้มลูแทนการจดัประชมุ

สามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 มาในระหว่างวนัที 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัที 18 พฤษภาคม 2564 อนัเป็นไปตามที

เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือวนัท ี31 พฤษภาคม 2564  

  ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต ์

  การรายงานขอ้มูลแทนการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2564 รวมถึงการแจง้ผลการส่งขอ้สอบถาม

เกียวกับหนงัสือรายงานขอ้มูลแทนการจัดประชุมขา้งตน้ ไดม้ีการปฏิบตัิตามกฏเกณฑข์อ้บงัคบัทีเกียวขอ้งอย่างครบถ้วน

สมบรูณ ์จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ีประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 พจิารณารบัทราบ 
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การลงมติ 

  วาระนีไมต่อ้งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้ือหนว่ยทรสัตร์บัทราบ 

วาระท ี2  รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสตป์ระจาํปี 2564 

  วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

 เพือใหเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตงัทรสัต ์กองทรัสตจ์ะตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรสัตป์ระจาํปี 2564 

สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 ซงึการแสดงผลการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปีทีผ่านมาดงัรายละเอียดปรากฏในรายงาน

ประจาํปี 2564 (แบบ QR-CODE) (เอกสารแนบ 2) โดยมีสาระสาํคญัเกียวกบัการดาํเนนิงานของกองทรสัต ์ดงันี 

 ในปี 2564 ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ไดม้ีการติดตงัระบบบริหารจัดการควบคุมการเขา้ออก

ดว้ยการจดจาํใบหนา้ (Face Recognition System and Access Control with Member and Visitor Management Systems) 

ในส่วนของอาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท เอ็มควอเทียร ์เพือเพิมการอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชอ้าคารดว้ยเทคโนโลยีในการ

ควบคมุการเขา้ออกจากการจดจาํใบหนา้และอณุหภมิู พรอ้มเชือมตอ่ขอ้มลูชนัทีผูใ้ชอ้าคารตอ้งการกบัระบบลฟิต ์เพือลดการ

สมัผสัใหก้บัผูใ้ชอ้าคาร เพิมความสะดวก และลดระยะเวลาในการเขา้-ออกภายในอาคาร และกองทรสัตม์ีผลการดาํเนินงาน

โดยสรุป ดงันี 

(หนว่ย: บาท) 

ผลดาํเนินงาน 
สาํหรับปีสนิสุดวนัที 31 ธันวาคม 

2564 2563 

รายได ้

รายไดค้า่เช่าและบรกิาร 

รายไดด้อกเบีย 

 

883,829,483 

291,480 

 

721,489,890 

284,200 

รวมรายได ้ 884,120,963 721,774,090 

รวมคา่ใชจ่้าย 321,654,886 279,602,253 

กาํไรจากการลงทนุสทุธิ 562,466,077 442,171,837 

รวมรายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ (456,795,714) 13,475,171 

การเพมิขนึในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 105,670,363 455,647,008 

โดยมีอัตราการเช่าพืนทีของอาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท เอ็มควอเทียร ์และอาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ณ สินปี 2564 

เทา่กบัรอ้ยละ 93.41 และ 92.30 ของพนืทใีหเ้ช่าสทุธิ ตามลาํดบั  
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ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต ์ 

 การรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ตามทีปรากฏในรายงานประจาํปี 2564 จดัทาํขนึอย่างถูกตอ้ง และ

เป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญาก่อตงัทรสัตข์องกองทรสัต ์จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ีประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 

2565 พจิารณารบัทราบ 

 การลงมติ 

 วาระนีไมต่อ้งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้ือหนว่ยทรสัตร์บัทราบ 

วาระท ี3  รับทราบงบการเงนิของกองทรสัตส์าํหรับรอบปีบัญชี สนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

งบการเงินสาํหรบัรอบปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2564 ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยนายกิตติพันธ์ 

เกียรติสมภพ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8050 ซงึสงักดั บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และคณะกรรมการบรษัิทฯ ได้

พิจารณาแลว้เห็นวา่การจดัทาํและนาํเสนองบการเงินถกูตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีสาํหรบักองทนุ

รวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐานและทรสัตเ์พือการลงทนุในโครงสรา้ง

พนืฐาน ทีกาํหนดโดยสมาคมบรษัิทจดัการการลงทนุและไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์(“แนวปฏิบตัิทางบญัชี”) จึงไดอ้นมุตัิงบการเงินดงักลา่วเมอืวนัท ี25 กมุภาพนัธ ์2565 โดยรายละเอียดงบ

การเงินปรากฏในรายงานประจาํปี 2564 ตามเอกสารแนบ 2  

ทงัน ีขอ้มลูทางการเงินทแีสดงในงบการเงินดงักลา่วสามารถสรุปไดด้งัตาราง 

 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 มีดงัตอ่ไปนี  

  (หนว่ย: บาท) 

รายการ 2564 2563 

สินทรพัย ์   

เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 9,389,644,975 9,842,994,349 

เงินลงทนุทีแสดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 598,242,020 511,975,597 

สินทรพัยอื์น 143,163,812 156,996,283 

รวมสินทรพัย ์ 10,131,050,807 10,511,966,229 

หนีสนิ 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,415,558,240 2,414,374,270 

หนสีินอนื 316,869,602 311,371,876 

รวมหนีสิน 2,732,427,842 2,725,746,146 
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  (หนว่ย: บาท) 

รายการ 2564 2563 

สินทรพัยสุ์ทธิ 7,398,622,965 7,786,220,083 

สินทรพัยสุ์ทธิ 

ทนุทีไดร้บัจากผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ 6,610,743,485 6,978,277,565 

สว่นเกินมลูคา่หน่วยทรสัต ์ 574,180,632 574,180,632 

กาํไรสะสม 213,698,848 233,761,886 

สินทรพัยสุ์ทธิ 7,398,622,965 7,786,220,083 

สินทรพัยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0269 10.5522 

จาํนวนหนว่ยทรสัตที์จาํหนา่ยแลว้ทงัหมด ณ สนิปี (หนว่ย) 737,872,074 737,872,074 

 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564  

(หนว่ย: บาท) 

รายการ 2564 2563 

รายได ้   

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 883,829,483 721,489,890 

รายไดด้อกเบีย 291,480 284,200 

รวมรายได้ 884,120,963 721,774,090 

ค่าใช้จ่าย   

ตน้ทนุใหเ้ช่าและบรกิาร 119,336,375 105,342,632 

คา่ธรรมเนียม 105,121,336 85,915,435 

คา่ใชจ้า่ยอืนๆ 97,197,175 88,344,186 

รวมค่าใช้จ่าย 321,654,886 279,602,253 

กาํไรจากการลงทนุสุทธิ 562,466,077 442,171,837 

รายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ 1,569,630 1,757,379 

รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการเปลียนแปลงใน  

มลูคา่ยตุิธรรมเงินลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ (458,365,344) 11,717,792 

การเพมิขนึในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 105,670,363 455,647,008 
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งบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564  

  (หนว่ย: บาท) 

กระแสเงนิสด 2564 2563 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 579,218,882 (2,928,833,946) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (547,799,796) 2,928,549,930 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขนึ(ลดลง)สุทธิ 31,419,086 (284,016) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 52,931,835 53,215,851 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 84,350,921 52,931,835 

 

 ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต ์

 งบการเงินสาํหรบัรอบปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรสัตไ์ดจ้ดัทาํขนึอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และ

เพียงพอตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสาํหรบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ทรัสตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์กองทุนรวม

โครงสรา้งพืนฐานและทรสัตเ์พือการลงทุนในโครงสรา้งพืนฐาน ทีกาํหนดโดยสมาคมบริษัทจดัการการลงทนุและไดร้บัความ

เห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) และผ่านการ

ตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ีประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์

ประจาํปี 2565 พิจารณารบัทราบ 

การลงมติ 

 วาระนีไมต่อ้งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้ือหนว่ยทรสัตร์บัทราบ 

วาระท ี4 รับทราบการจ่ายเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต ์สาํหรับรอบปีบัญชี สนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีจาํนวนหน่วยทรสัตท์งัสิน 737,872,074 หน่วยทรสัต ์โดยมีทนุจดทะเบียน

รวม 6,610,743,485 บาท กองทรสัตม์ีนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหผู้ถ้ือหนว่ยทรสัตโ์ดยจะจ่ายประโยชนต์อบแทนไม่

น้อ ย กว่ า ร ้อ ยล ะ  90 ข อ ง กํา ไ ร สุท ธิ ที ป รับ ป รุ ง แ ล้ว ข อ ง รอ บ ปี บัญ ชี  โด ย ปร ะ โ ยช น์ต อ บ แ ท น ที จ ะ จ่ า ยใ ห้แ ก ่

ผูถื้อหน่วยทรสัตน์นัแบ่งเป็นประโยชนต์อบแทนสาํหรบัรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชนต์อบแทนระหว่าง

กาล (Interim Distribution) (ถา้มี) ทงันี กองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่เกิน 4 ครงัต่อรอบปี

บญัชี ซึงผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2564 มีกาํไรสทุธิทีปรบัปรุงแลว้

จาํนวน 108.19 ลา้นบาท ทงันีผูจ้ัดการกองทรสัตด์าํเนินการประกาศจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์าํนวน 

108.17 ลา้นบาท หรอื 0.1466 บาทตอ่หนว่ยทรสัต ์คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 99.98 
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นอกจากนี กองทรสัตมี์การประกาศลดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัตร์วมจาํนวน 367.53 ลา้นบาท หรือ 0.4981 บาท

ต่อหน่วยทรสัต ์โดยเป็นการจ่ายเงินลดทนุจากการทีกองทรสัตม์ีรายการขาดทนุทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุใน

สินทรัพยท์ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน และรายการค่าใช้จ่ายทีไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุทีตอ้งนาํไปใชใ้นการคาํนวณกาํไรสุทธิที

ปรบัปรุงแลว้ 

ทาํใหใ้นปี 2564 กองทรสัตไ์ดจ่้ายเงินจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยทรสัตร์วมจาํนวน 475.71 ลา้นบาท หรอื 0.6447 บาทตอ่

หนว่ยทรสัต ์โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งันี 

วันทอีนุมัต ิ วันทจี่ายเงนิจ่าย ประเภท 
จาํนวนเงนิ 

(บาทต่อหน่วย) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 
รอบผลการดาํเนินงาน 

7 พฤษภาคม 2564 24 มิถนุายน 2564 เงินลดทนุ 0.1444 106,548,727 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 

11 สงิหาคม 2564 23 กนัยายน 2564 เงินลดทนุ 0.1857 137,022,844 1 เมษายน – 30 มิถนุายน 2564  

11 พฤศจิกายน 2564 9 ธนัวาคม 2564 เงินลดทนุ 0.1680 123,962,509 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2564 

25 กมุภาพนัธ ์2565 31 มีนาคม 2565 เงินปันผล 0.1466 108,172,046 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2564 

รวมทงัสนิ 0.6447 475,706,126  

 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต ์

 การจ่ายเงินจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตส์าํหรบัรอบปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2564 เป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายประโยชนต์อบแทนและการลดทุนชาํระแลว้ทีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัตแ์ละแนวปฏิบตัิทีเกียวขอ้งของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ีประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 

พิจารณารบัทราบ 

การลงมติ 

 วาระนีไมต่อ้งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้ือหนว่ยทรสัตร์บัทราบ 

วาระท ี5  รับทราบการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2565   

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บรษัิทไดพิ้จารณาและอนมุตัิใหแ้ตง่ตงัผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต์

ประจาํปี 2565 โดยมีรายชือของผูส้อบบญัชีดงันี 

1. นายกิตติพนัธ ์เกียรติสมภพ  ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 8050 (เป็นผูล้งลายมือชือใน 

     งบการเงินของกองทรสัตใ์นระยะเวลา 2 ปีทีผ่านมา) และ/ หรอื 

2. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4521 (ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือ 

     ชือในงบการเงินของกองทรสัต)์ และ/ หรอื 
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3. นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5659 (ไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือ 

     ชือในงบการเงินของกองทรสัต)์ 

โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนงึขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน

ของกองทรสัตไ์ด ้และในกรณีทีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนงึดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้รษัิท สาํนกังาน อีวาย 

จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทา่นอนืของบรษัิททาํหนา้ทีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัต์

แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ทังนี รายละเอียดประวัติ และประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม 

เอกสารแนบ 3   

สาํหรบัคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 มีจาํนวน 1,210,000 บาท ซงึมรีายละเอยีดดงันี 

                                                                                                                                        (หนว่ย: บาท) 

ปีทตีรวจสอบและรับรอบงบการเงนิ ค่าตอบแทน 

สาํหรบัปีสินสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 1,210,000 

สาํหรบัปีสินสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 1,210,000 

สาํหรบัปีสินสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2565 (ปีทพีิจารณารบัทราบ) 1,210,000 

 

 ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีทีไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์อง

สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ทีอยา่งเหมาะสม มีความรูแ้ละความเชียวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของกองทรสัตแ์ละไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบักองทรสัต ์สง่ผลใหมี้ความเป็นอิสระตอ่การทาํหนา้ที บริษัทจึง

เห็นสมควรพิจารณาแต่งตงับริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 ของกองทรสัต ์โดยมีค่าตอบแทน

จาํนวน 1,210,000 บาท และเสนอใหท้ีประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 พจิารณารบัทราบ 

การลงมติ 

 วาระนีไมต่อ้งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้ือหนว่ยทรสัตร์บัทราบ 

วาระท ี6  พิจารณาเรืองอนื ๆ (ถา้มี) 

ทงันี จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์เขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 ใน

วันศุกรท์ี 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เพือความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ผูจ้ัดการกองทรสัตจึ์งไดจ้ัดประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตผ์่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามหลกัเกณฑ์

กฏหมายทีเกียวขอ้งกบัการจดัประชมุผา่นสืออิเล็กทรอนิกส ์เพียงรูปแบบเดียวเท่านนั หากผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระสงคจ์ะเขา้รว่ม

ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ขอใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะสง่แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ของหนงัสือฉบบันี และสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตนที

ป ร า ก ฏ ต า ม เ อ ก ส า ร แ น บ  5 ข อ ง ห นั ง สื อ ฉ บั บ นี ม า ยั ง บ ริ ษั ท  ภ า ย ใ น วัน ที  18 เ ม ษ า ย น  2565 ที  Email: 
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Boffice.BRRM@bhirajburi.co.th หรอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนมายงัทีอยูข่องบรษัิทตามทีปรากฏในเอกสารแนบ 5 โดยเมือ

บรษัิทไดต้รวจสอบรายชือผูถ้ือหนว่ยทรสัต ์ณ วนักาํหนดรายชือผูท้ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 

2565 (Record Date) ในวนัที 14 มีนาคม 2565 แลว้ บริษัทจะจดัส่งชือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) สาํหรบั

การเขา้ใชโ้ปรแกรมการประชุมสามญัผูถ้ือหนว่ยทรสัตผ์่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตผ์่านทางอีเมลที

ไดส้่งมาแจง้บริษัท ซึงหากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่สะดวกทีจะเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ์่านสืออิเล็กทรอนิกส์

ดงักลา่ว และมีความประสงคจ์ะแตง่ตงับคุคลอืนเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงแทนในการประชมุครงันกีรุณากรอกขอ้ความและ

ลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึงทีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมครงันีดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

แนบ 7 พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท ใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ย ซึงท่านผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ

บริษัทแทนการเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยขอ้มูลของกรรมการอิสระของบริษัททีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถ้ือ

หนว่ยทรสัตท์ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดม้ีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6  

ทงันีเพือรกัษาสิทธิประโยชนข์องทา่น กรุณาศึกษารายละเอียดและขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้ือ

หน่วยทรสัตผ์่านสืออิเล็กทรอนิกสต์ามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารแนบ 5 ทีไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนังสือ

เชิญประชุมครงันีแลว้ หากท่านมีขอ้สงสยั หรือขอ้สอบถามเกียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 ผ่านสอื

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือการมอบฉนัทะ สามารถสอบถามไดท้ี บริษัท ภิรชั รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั โทร. 02-261-0170 

ในวนัและเวลาทาํการ  

 

จึงขอเรยีนมาเพือโปรดทราบ 

  

 

 

  

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

  (นายอรรถกร เนตรเ์นรมิตรด)ี 

  กรรมการผูจ้ดัการ 

 บรษัิท ภิรชั รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

  ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ 


