ที BRRM-E-65-028
วันที 7 เมษายน 2565
เรือง

ขอเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ (BOFFICE)

เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ (BOFFICE)

เอกสารแนบ

1. หนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564 ของทรัสต์เพือการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ (แบบ QR-CODE)
2. รายงานประจําปี 2564 สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 (แบบ QR-CODE)
3. ข้อมูลเกียวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทํางานของผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ประจําปี 2565
4. สัญ ญาก่ อ ตังทรัส ต์ข องทรัส ต์เ พื อการลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ภิ รัช ออฟฟิ ศ ลงวัน ที
15 มกราคม 2561 และทีแก้ไขเพิมเติม ส่วนทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
5. เอกสารและข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ผา่ นสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และการมอบฉันทะ
6. ข้อมูลกรรมการอิสระทีเป็ นผูแ้ ทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้ว ยที ประชุม คณะกรรมการบริษั ท ภิ รัช รีท แมนเนจเม้น ท์ จํา กัด ในฐานะผู้จัด การกองทรัส ต์ (“บริ ษั ท ” หรือ
“ผู้จั ด การกองทรัสต์”) ของทรัสต์เพือการลงทุน ในสิท ธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ (“กองทรัสต์”) เมือวันที 25
กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ในวันศุกร์ที 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่าน
สืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฏหมายและกฏ
ระเบียบอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ทังนีกองทรัสต์ได้เชิญท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ใช้สทิ ธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565
ได้ล่วงหน้าระหว่างวันที 1 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ข อง
กองทรัสต์ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงปรากฎว่าไม่มีท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในครังนี ดังนันผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงดําเนินการกําหนดวาระการประชุมซึงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้
เผยแพร่ขอ้ มูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ www.bofficereit.com ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม ตังแต่วนั ที 5 เมษายน 2565 เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
1

วาระที 1 รับทราบหนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
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 ัดการกองทรัสต์อาจดําเนินการด้วยวิธีอืนแทนการ
จัดประชุมประจําปี เพือรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ ทังนีกองทรัสต์ได้สง่ หนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี
การส่งหนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564 เมือวันที 28 เมษายน 2564
มีวาระทังหมด 5 วาระ ดังต่อไปนี
วาระที 1
วาระที 2
วาระที 3
วาระที 4
วาระที 5

รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 และหนังสือรายงานข้อมูล
แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2563
รับทราบผลดําเนินงานของกองทรัสต์ ประจําปี 2563
รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์สาํ หรับรอบปี บญ
ั ชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
รับทราบการจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
รับทราบการแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564

โดยหนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564 ดังกล่าวเป็ นไปตามทีได้เปิ ดเผย
ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือวันที 28 เมษายน 2564 สําเนารายงานดังกล่าวมีรายละเอียด
ตามทีปรากฎในเอกสารแนบ 1 (แบบ QR-CODE) ของหนังสือเชิญ ประชุม สามัญผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ผ่า นสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ทังนี กองทรัสต์ขอเรียนแจ้งว่าไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์สง่ ข้อสอบถามเกียวกับหนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุม
สามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564 มาในระหว่างวันที 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที 18 พฤษภาคม 2564 อันเป็ นไปตามที
เปิ ดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือวันที 31 พฤษภาคม 2564
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
การรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564 รวมถึงการแจ้งผลการส่งข้อสอบถาม
เกียวกับหนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมข้างต้น ได้มีการปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ขอ้ บังคับทีเกียวข้องอย่างครบถ้ว น
สมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 พิจารณารับทราบ

2

การลงมติ
วาระนีไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์รบั ทราบ
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ประจําปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพือให้เป็ น ไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ประจําปี 2564
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงการแสดงผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี ทีผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2564 (แบบ QR-CODE) (เอกสารแนบ 2) โดยมีสาระสําคัญเกียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ ดังนี
ในปี 2564 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการติดตังระบบบริหารจัดการควบคุมการเข้าออก
ด้วยการจดจําใบหน้า (Face Recognition System and Access Control with Member and Visitor Management Systems)
ในส่ว นของอาคารภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เพือเพิมการอํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ ช้อาคารด้วยเทคโนโลยีในการ
ควบคุมการเข้าออกจากการจดจําใบหน้าและอุณหภูมิ พร้อมเชือมต่อข้อมูลชันทีผูใ้ ช้อาคารต้องการกับระบบลิฟต์ เพือลดการ
สัมผัสให้กบั ผูใ้ ช้อาคาร เพิมความสะดวก และลดระยะเวลาในการเข้า-ออกภายในอาคาร และกองทรัสต์มีผลการดําเนินงาน
โดยสรุป ดังนี
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม

ผลดําเนินงาน

2564

2563

รายได้
รายได้คา่ เช่าและบริการ

883,829,483

721,489,890

291,480

284,200

รวมรายได้

884,120,963

721,774,090

รวมค่าใช้จ่าย

321,654,886

279,602,253

กําไรจากการลงทุนสุทธิ

562,466,077

442,171,837

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

(456,795,714)

13,475,171

การเพิมขึนในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน

105,670,363

455,647,008

รายได้ดอกเบีย

โดยมีอัตราการเช่าพืนทีของอาคารภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และอาคารภิ รชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ณ สินปี 2564
เท่ากับร้อยละ 93.41 และ 92.30 ของพืนทีให้เช่าสุทธิ ตามลําดับ
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ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
การรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2564 จัดทําขึนอย่างถูกต้อง และ
เป็ นไปตามข้อกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ของกองทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ประจําปี
2565 พิจารณารับทราบ
การลงมติ
วาระนีไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์รบั ทราบ
วาระที 3 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์สาํ หรับรอบปี บัญชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
งบการเงินสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายกิ ต ติพัน ธ์
เกียรติสมภพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 8050 ซึงสังกัด บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทําและนําเสนองบการเงินถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานและทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้าง
พืนฐาน ทีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการการลงทุนและได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) จึงได้อนุมตั ิงบการเงินดังกล่าวเมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยรายละเอียดงบ
การเงินปรากฏในรายงานประจําปี 2564 ตามเอกสารแนบ 2
ทังนี ข้อมูลทางการเงินทีแสดงในงบการเงินดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั ตาราง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย: บาท)
รายการ

2564

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์
หนีสิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสินอืน
รวมหนีสิน
4

2563

9,389,644,975
598,242,020
143,163,812
10,131,050,807

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

2,415,558,240
316,869,602
2,732,427,842

2,414,374,270
311,371,876
2,725,746,146

(หน่วย: บาท)
รายการ
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนทีได้รบั จากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสต์
กําไรสะสม
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ สินปี (หน่วย)

2564
7,398,622,965

2563
7,786,220,083

6,610,743,485
574,180,632
213,698,848
7,398,622,965
10.0269
737,872,074

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
รายการ

2564

รายได้
รายได้คา่ เช่าและบริการ
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนให้เช่าและบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จา่ ยอืนๆ
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลียนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

5

2563

883,829,483
291,480
884,120,963

721,489,890
284,200
721,774,090

119,336,375
105,121,336
97,197,175
321,654,886
562,466,077
1,569,630

105,342,632
85,915,435
88,344,186
279,602,253
442,171,837
1,757,379

(458,365,344)
105,670,363

11,717,792
455,647,008

งบกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
กระแสเงินสด

2564

2563

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

579,218,882

(2,928,833,946)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(547,799,796)

2,928,549,930

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ

31,419,086

(284,016)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

52,931,835

53,215,851

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

84,350,921

52,931,835

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
งบการเงินสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรัสต์ได้จดั ทําขึนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามแนวปฏิ บัติทางบัญชีสาํ หรับกองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพืนฐานและทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน ทีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการการลงทุนและได้รบั ความ
เห็นชอบจากสํา นัก งานคณะกรรมการการกํา กับหลัก ทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์ (“แนวปฏิ บัติท างบัญชี ”) และผ่า นการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ประจําปี 2565 พิจารณารับทราบ
การลงมติ
วาระนีไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์รบั ทราบ
วาระที 4 รับทราบการจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผู้ถอื หน่วยทรัสต์ สําหรับรอบปี บัญชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีจาํ นวนหน่วยทรัสต์ทงสิ
ั น 737,872,074 หน่วยทรัสต์ โดยมีทนุ จดทะเบียน
รวม 6,610,743,485 บาท กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์โดยจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่
น้ อ ย กว่ า ร้ อ ยละ 90 ของกํ า ไรสุ ท ธิ ที ปรั บ ปรุ งแล้ ว ของรอบปี บั ญ ชี โด ย ประโยชน์ ต อบแทนที จะจ่ า ยใ ห้ แ ก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์นนแบ่
ั งเป็ นประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่าง
กาล (Interim Distribution) (ถ้ามี) ทังนี กองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่เกิ น 4 ครังต่อรอบปี
บัญชี ซึงผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2564 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2564 มีกาํ ไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้ว
จํานวน 108.19 ล้านบาท ทังนีผูจ้ ัดการกองทรัสต์ดาํ เนินการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ื อหน่วยทรัสต์จาํ นวน
108.17 ล้านบาท หรือ 0.1466 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 99.98
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นอกจากนี กองทรัสต์มีการประกาศลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์รวมจํานวน 367.53 ล้านบาท หรือ 0.4981 บาท
ต่อหน่วยทรัสต์ โดยเป็ นการจ่ายเงินลดทุนจากการทีกองทรัสต์มีรายการขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
สิน ทรัพย์ทีกองทรัสต์เข้าลงทุน และรายการค่าใช้จ่ายทีไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุทีต้องนํา ไปใช้ในการคํานวณกําไรสุทธิ ที
ปรับปรุงแล้ว
ทําให้ในปี 2564 กองทรัสต์ได้จ่ายเงินจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์รวมจํานวน 475.71 ล้านบาท หรือ 0.6447 บาทต่อ
หน่วยทรัสต์ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั นี
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
วันทีอนุมัติ
วันทีจ่ายเงินจ่าย
ประเภท
รอบผลการดําเนินงาน
(บาทต่อหน่วย)
(บาท)
7 พฤษภาคม 2564 24 มิถนุ ายน 2564 เงินลดทุน
0.1444
106,548,727 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564
11 สิงหาคม 2564

23 กันยายน 2564

เงินลดทุน

0.1857

137,022,844

11 พฤศจิกายน 2564

9 ธันวาคม 2564

เงินลดทุน

0.1680

123,962,509 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564

25 กุมภาพันธ์ 2565

31 มีนาคม 2565

เงินปั นผล

0.1466

108,172,046

0.6447

475,706,126

รวมทังสิน

1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน 2564
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
การจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์สาํ หรับรอบปี บญ
ั ชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 เป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนชําระแล้วทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์และแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้องของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565
พิจารณารับทราบ
การลงมติ
วาระนีไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์รบั ทราบ
วาระที 5 รับทราบการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทได้พิจารณาและอนุมตั ิให้แต่งตังผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์
ประจําปี 2565 โดยมีรายชือของผูส้ อบบัญชีดงั นี
1. นายกิตติพนั ธ์ เกียรติสมภพ

ผูส้ อบบัญ ชี รบั อนุญาตเลขทะเบี ย น 8050 (เป็ น ผูล้ งลายมือชื อใน
งบการเงินของกองทรัสต์ในระยะเวลา 2 ปี ทีผ่านมา) และ/ หรือ

2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4521 (ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือ
ชือในงบการเงินของกองทรัสต์) และ/ หรือ
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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
แทนผู้ส อบบัญ ชี ด ัง กล่า วข้า งต้น ทังนี รายละเอี ย ดประวัติ และประสบการณ์ก ารทํา งานของผู้ส อบบัญ ชี ป รากฏตาม
เอกสารแนบ 3
สําหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2565 มีจาํ นวน 1,210,000 บาท ซึงมีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: บาท)
ปี ทีตรวจสอบและรับรอบงบการเงิน
ค่าตอบแทน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
1,210,000
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
1,210,000
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 (ปี ทพิี จารณารับทราบ)
1,210,000
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีทีได้รบั ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเหมาะสม มีความรูแ้ ละความเชียวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของกองทรัสต์และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ ส่งผลให้มีความเป็ นอิสระต่อการทําหน้าที บริษัทจึง
เห็นสมควรพิจารณาแต่งตังบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2565 ของกองทรัสต์ โดยมีค่าตอบแทน
จํานวน 1,210,000 บาท และเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 พิจารณารับทราบ
การลงมติ
วาระนีไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์รบั ทราบ
วาระที 6 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
ทังนี จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ใน
วัน ศุก ร์ที 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เพื อความปลอดภัย และป้อ งกัน การแพร่ร ะบาดของโรคติด เชือไวรัส โคโรนา
(COVID-19) ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จึงได้จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์
กฏหมายทีเกียวข้องกับการจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ของหนังสือฉบับนี และสําเนาหลักฐานแสดงตัวตนที
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 วั น ที 18 เ ม ษ า ย น 2565 ที Email:
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Boffice.BRRM@bhirajburi.co.th หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมายังทีอยูข่ องบริษัทตามทีปรากฏในเอกสารแนบ 5 โดยเมือ
บริษัทได้ตรวจสอบรายชือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ณ วันกําหนดรายชือผูท้ ีมีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี
2565 (Record Date) ในวันที 14 มีนาคม 2565 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชือผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับ
การเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ผ่านทางอีเมลที
ได้ส่งมาแจ้งบริษัท ซึงหากท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่สะดวกทีจะเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว และมีความประสงค์จะแต่งตังบุคคลอืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครังนีกรุณากรอกข้อความและ
ลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงทีแนบมากับหนังสือเชิญประชุมครังนีดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 7 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้ถกู ต้องเรียบร้อย ซึงท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมได้โดยข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัททีได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6
ทังนีเพือรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุ ณาศึกษารายละเอียดและข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารแนบ 5 ทีได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือ
เชิญประชุมครังนีแล้ว หากท่านมีขอ้ สงสัย หรือข้อสอบถามเกียวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที บริษัท ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด โทร. 02-261-0170
ในวันและเวลาทําการ
จึงขอเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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