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Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)
ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของหน่ วยทรัสต์ (Fact Sheet)
สรุปข้อมูลสำคัญนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวน
ซึ่ งเป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ ยงของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้อง
ศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผู้จ ัดจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์และ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ บริ ษทั ยื่นต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ
(Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust: BOFFICE)
บริษทั ภิ รชั รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์)
บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิ กรไทย จำกัด (ทรัสตี)
สำระสำคัญของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์
(ไทย)
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ชื่อกองทรัสต์
(อังกฤษ)

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust

ชื่อ
ย่อ

BOFFICE

ประเภท

กองทรัสต์ไม่กาหนดอายุและไม่รบั ไถ่ถอนหน่ วยทรัสต์ โดยผู้จดั การ
กองทรัสต์จะยื่นขอจดทะเบียนหน่ วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว/1

4,873,441,263 บาท

ผูจ้ ดั กำร
กองทรัสต์

บริษทั ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด

ผูบ้ ริหำร
อสังหำริมทรัพย์

บริษทั ภิรชั แมนเนจเม้นท์ จากัด

ทรัส
ตี

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

ส่วนที่ 1 หน้า 1 จาก 24

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น
/1 ข้อมูล
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Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ในครังนี
้ ้

จานวนหน่วยทีเ่ สนอขาย
มูลค่าเสนอขายรวมทัง้ สิน้
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์
ลักษณะการเสนอขาย

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจัด
จาหน่าย

ไม่เกิน 222,570,000 หน่วย
ไม่เกิน 2,737,611,000 บาท
9.4573 บาทต่อหน่วย (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
12.30 บาทต่อหน่วย
เสนอขายต่ อ ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุ่ ม ซึ่ง เป็ น ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ เ ดิม (Preferential
Offering) ตามสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ กลุ่มภิรชั บุรี และบุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ (Public Offering)
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)

สัดส่วนในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในเบือ้ งต้นเป็ นดังต่อไปนี้
ประเภทนักลงทุน
ส่วนที่ 1 เสนอขำยให้กบั ประชำชนทัวไปเฉพำะกลุ
่
ม่
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีรำยชื่อปรำกฏใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ (Preferential
Offering) 1
ส่วนที่ 2 เสนอขำยให้กบั กลุ่มภิ รชั บุรี

จำนวนหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขำย (หน่ วย)
ไม่เกิน 222,570,000 หน่วย2,3

เมื่อรวมกับส่วนที่ 1 แล้ว จะมีจานวนไม่เกินร้อยละ
25 ของหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายในการเพิม่
ทุนครัง้ นี้หรือไม่เกินกว่าสิทธิของผู้ถือหน่ วยทรัสต์
เดิมตามการจัดสรรให้กบั ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ของ
กลุ่มภิรชั บุรี ณ วันกาหนดสิทธิผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เพื่อ
การจองซือ้ หน่ วยเพิม่ ทุนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่
สัดส่วนใดจะสูงกว่า
ส่ ว นที่ 3 เสนอขำยหน่ ว ยทรัส ต์เ พิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ หน่วยทรัสต์สว่ นทีเ่ หลือจากการเสนอขาย
เหลือจำกส่ วนที่ 1 และ/หรือ ส่ วนที่ 2 ข้ำงต้ น โดย ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
เสนอขำยให้ แ ก่ (1) บุ ค คลในวงจ ำกั ด (Private
Placement) และ/หรื อ (2) ให้ แ ก่ ป ระชำชนทัว่ ไป
(Public Offering)
(ก) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
(ข) เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของภิรชั บุรี
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Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)
ประเภทนักลงทุน
จำนวนหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขำย (หน่ วย)
(ค) เสนอขายต่ อ บุคคลตามดุ ลพินิ จของผู้จดั จาหน่ าย
หน่วยทรัสต์
หมายเหตุ: 1 ประชาชนทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึง่ เป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิม หมายถึง ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ รี ายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ซ่งึ ไม่ใช่บุคคลสัญชาติอเมริกา แคนาดา ญี่ป่ ุน หรือสัญชาติอ่นื ใดทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
เพื่อมิให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมในครัง้ นี้มหี น้าทีเ่ พิม่ เติมจากกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรืออาจถูกพิจารณาว่าเป็ นการกระทาการทีข่ ดั ต่อกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับของต่างประเทศ หรือก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเกินสมควร โดยวันกาหนดรายชื่อประชาชน
ทัวไปเฉพาะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมที่มีสทิ ธิในการจองซื้อหน่ วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ห นึ่ ง
(Record Date) คือ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
2 จ านวนหน่ วยทรัสต์ขา้ งต้น มีอต
ั ราส่วนในการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ ที่ 1 หน่ วยทรัสต์
เดิม ต่อ 0.4319 หน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้
3 รวมส่วนที่เสนอขายต่อกลุ่มบุคคลเดียวกันกับภิรช
ั บุรี บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี โดยจานวนหน่วยทรัสต์รวมทีจ่ ะจัดสรรให้แก่กลุ่มภิรชั บุรี จะไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี ะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี้ หรือไม่เกินกว่าสิทธิของผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์เดิมตามการจัดสรรให้กบั ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมที่มรี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของ
กลุ่มภิรชั บุรี ณ วันกาหนดสิทธิผถู้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อการจองซือ้ หน่วยเพิม่ ทุนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่สดั ส่วนใดจะสูง
กว่า
วัตถุประสงค์ของกำรระดมทุนในครังนี
้ ้
เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทัง้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล ซึง่ กองทรัสต์จะนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนดังกล่าว
จานวนไม่เกิน 2,737,611,000 บาท และเงินจากการกูย้ มื เงินระยะยาว ในวงเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 700 ล้านบาท ไปลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่ง
สาหรับแหล่งเงินทุนจากการกูย้ มื เงินนัน้ กองทรัสต์จะกูย้ มื เงินรวมทัง้ สิน้ จานวนไม่เกิน 750 ล้านบาท ประกอบด้วยวง
เงินกูร้ ะยะยาวจานวนไม่เกิน 700 ล้านบาท เพื่อใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่ง
วงเงินกูร้ ะยะสัน้ จานวนไม่เกิน 50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ ซึง่ อาจกูย้ มื จากบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์ โดยข้อกาหนดและเงื่อนไขของการกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ดงั กล่าวข้างต้นจะเป็ นไป
ตามที่กาหนดในสัญญาเงินกู้ และเอกสารทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง ระหว่างกองทรัสต์โดยทรัสตีกบั ผู้ให้กู้ หรือระหว่าง
คู่สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียดหลักเบือ้ งต้นดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 หน้า 3 จาก 24

ผูก้ ้ ู
ผูใ้ ห้สินเชื่อ

วงเงิ นกู้
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Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)
กองทรัสต์
ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือบริษทั ประกันชีวติ และ/
หรือบริษทั ประกันวินาศภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่
กองทรัสต์ได้
วงเงินกูท้ งั ้ หมดจานวนวนรวมไม่เกิน 750 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
วงเงินกู้ Tranche A : ประเภทวงเงินกู้ระยะยาวจานวนไม่เ กิน 700 ล้าน
บาท เพื่อ ใช้ส าหรับ การลงทุ น ในทรัพ ย์สิน หลัก ที่
ลงทุ น ในการเพิ่ม ทุ น ครัง้ ที่ห นึ่ ง คื อ สิท ธิ ก ารเช่ า
อาคารสานักงานโครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค
เป็ นเวลา 30 ปี
วงเงินกู้ Tranche B: ประเภทวงเงินกูร้ ะยะสัน้ โดยออกตั ๋วสัญญาใช้เงินไว้
เป็ นหลักฐาน ซึ่งเป็ นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบที่
อาจยกเลิกวงเงินได้ โดยพิจารณาทบทวนหรือต่ อ
ระยะเวลาวงเงินทุกปี จานวนไม่เกิน 50 ล้านบาท
เพื่อ ใช้เ ป็ น เงิน ทุ น หมุ น เวีย นของทรัพ ย์สิน หลัก ที่
ลงทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่ง

อัตรำดอกเบี้ย

วงเงินกู้ Tranche A : อัต ราดอกเบี้ย ตลอดอายุ สญ
ั ญา จะไม่ เ กิน MLR
(Minimum Loan Rate) ลบด้วยร้อยละ 1.5 ตลอด
อายุสญ
ั ญาเงินกู้
อนึ่ง อัตราดอกเบีย้ “MLR” (Minimum Loan Rate)
คือ ผลเฉลี่ย ของอัต ราดอกเบี้ย ส าหรับ เงิน กู้ข อง
ลูก ค้า รายใหญ่ ช นั ้ ดีข องธนาคารพาณิ ชย์ 4 แห่ง
ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด
(มหาชน) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามประกาศของสถาบันการเงินแต่ละราย
วงเงิน กู้ Tranche B: อัต ราดอกเบี้ย ตลอดอายุ ส ัญ ญา จะไม่ เ กิน MLR
(Minimum Loan Rate) ลบด้วยร้อยละ 2.00 ตลอด
อายุสญ
ั ญาเงินกู้
อนึ่ง อัตราดอกเบีย้ “MLR” (Minimum Loan Rate)
คือ ผลเฉลี่ย ของอัต ราดอกเบี้ย ส าหรับ เงิน กู้ข อง
ลูก ค้า รายใหญ่ ช นั ้ ดีข องธนาคารพาณิ ชย์ 4 แห่ง
ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด

ส่วนที่ 1 หน้า 4 จาก 24
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(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด
(มหาชน) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามประกาศของสถาบันการเงินแต่ละราย
ระยะเวลำกำรกู้ยมื

วงเงินกู้ Tranche A : ระยะเวลาช าระคืน เงิน กู้ไ ม่ เ กิน 5 ปี นับ แต่ ว ัน เบิก
ถอนเงินกูค้ รัง้ แรก
วงเงินกู้ Tranche B : ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ไม่เกิน 180 วันนับแต่วนั ที่
ออกตั ๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ

กำรชำระคืนเงิ นต้น

วงเงินกู้ Tranche A : ชาระคืนเงินต้นทัง้ จานวนเมื่อครบกาหนดอายุสญ
ั ญา
เงินกู้
วงเงินกู้ Tranche B : ชาระคืนเงินต้นทัง้ จานวนเมื่อครบกาหนดวันที่ออก
ตั ๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ

กำรชำระดอกเบี้ย
หลักประกัน

ชาระรายเดือน
1. การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสัญญาเช่าพืน้ ทีโ่ ครงการภิรชั
ทาวเวอร์ แอท ไบเทค
2. การจดทะเบี ย นหลัก ประกัน ทางธุ ร กิ จ บนงานระบบ หรื อ ระบบ
สาธารณูปโภค เครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ และ/หรือสิทธิเรียกร้อง
ภายใต้ ส ัญ ญาซื้อ ขายสัง หาริม ทรัพ ย์โ ครงการภิร ัช ทาวเวอร์ แอท
ไบเทค
3. การจดทะเบีย นหลัก ประกัน ทางธุ ร กิจ บนสัญ ญารับ บริ ก ารพื้ น ที่
ส่วนกลาง
4. การจดทะเบี ย นหลั ก ประกั น ทางธุ รกิ จ บนสั ญ ญาให้ บ ริ ก า ร
สาธารณูปโภค
5. การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสัญญาให้บริการพืน้ ทีจ่ อดรถ
6. การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของกองทรัสต์
7. การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สนิ สาหรับความเสี่ยงภัยทุก
ประเภท (Property All Risk Insurance) และกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจ
หยุ ด ชะงั ก (Business Interruption Insurance) ของโครงการภิ ร ั ช
ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ยกเว้นประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
โดยระบุ ช่อื ผู้ให้กู้เป็ น ผู้ร ับประโยชน์ ร่ว ม (co-beneficiary) และ/หรือ
เป็ นผูเ้ อาประกันร่วม (co-insured)
8. นอกเหนื อ จากเงื่อ นไขที่ร ะบุ ข้า งต้น ข้อ ก าหนดและเงื่อ นไขอื่น ๆ
เกีย่ วกับการให้หลักประกันการกูย้ มื นี้ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
เงิน กู้ สัญ ญาหลัก ประกัน และเอกสารทางการเงิน ที่เ กี่ย วข้อ งซึ่ง
คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน
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โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1 – 9 "การกูย้ มื เงิน" ทัง้ นี้ กองทรัสต์ อาจมีความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
จากการกูย้ มื เงิน ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก ส่วนที่ 2 ข้อ 5 "ปั จจัยความเสียง"
่
รำยละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในกำรเพิ่ มทุนครังที
้ ่หนึ่ ง
โครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ถูกพัฒนาขึน้ โดยเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ Mixed Use ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมนานาชาติกรุงเทพ-ไบเทค (โครงการ BITEC Mixed-Use Complex) ทีป่ ระกอบไปด้วย ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์
การประชุม และอาคารสานักงาน ทีส่ มบูรณ์พร้อมไปด้วยสิง่ อานวยความสะดวก อาทิเช่น ห้องประชุมจัดงานสัมมนา
และจัดงานกิจกรรมกับลูกค้า ศูนย์อาหาร ร้านอาหารและร้านค้าปลีก ซึ่งความครบครันของโครงการ BITEC MixedUse Complex ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และประโยชน์ใช้สอยของโครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ได้อย่างดี
โดย กองทรัสต์จ ะเข้า ลงทุ น ในสิท ธิก ารเช่ า พื้น ที่ร ะยะยาวบางส่ว นของโครงการภิร ัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซึ่ง
ประกอบด้ว ยพื้นที่สานัก งานและร้า นค้า ให้เ ช่ า พื้น ที่ใ ช้สอยส่วนสานัก งาน พื้น ที่จ อดรถ และพื้น ที่สนับ สนุ นส่วน
สานักงาน เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันทีจ่ ดทะเบียนสิทธิการเช่า รวมถึงการเข้าลงทุนในกรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์
ประเภทงานระบบอาคาร และอุปกรณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินกิจการของโครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค

รำยละเอียด
โครงกำรภิ รชั ทำวเวอร์ แอท ไบเทค
ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน
ที่ตงั ้
บริเวณถนนสุขมุ วิทใกล้สแ่ี ยกบางนา เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟฟ้ า (BTS)
บางนา
เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
ทีด่ นิ เป็ นกรรมสิทธิของปริ
นทร (กองทรัสต์มไิ ด้เข้าลงทุนในทีด่ นิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของ
์
โครงการ)
เ จ้ ำ ข อ ง ก ร ร ม สิ ท ธิ์ อ ำ ค ำ ร ข อ ง ปรินทร
โครงกำรก่อนกองทรัสต์เข้ำลงทุน
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รำยละเอียด
โครงกำรภิ รชั ทำวเวอร์ แอท ไบเทค
เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์ ในสังหำริ มทรัพย์ ปรินทร และ เพนต้า 591
ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ โ ค ร ง ก ำ ร ก่ อ น
กองทรัสต์เข้ำลงทุน
พืน้ ที่รวม (Gross Floor Area)
ประมาณ 70,741 ตารางเมตร ซึง่ รวมพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่า พืน้ ทีส่ ว่ นกลางส่วน
สานักงาน พืน้ ทีจ่ อดรถส่วนสานักงาน และพืน้ ทีส่ าหรับวางงานระบบ และพืน้ ทีท่ ่ี
เกีย่ วเนื่องกับโครงการ
พืน้ ที่ให้เช่ำสุทธิ (Net Leasable
ประมาณ 32,072 ตารางเมตร
Area)
ปี ที่โครงกำรเริ่มดำเนิ นกำรเชิ ง
กุมภาพันธ์ 2560
พำณิ ชย์
รำยละเอียดกำรลงทุน
ลักษณะกำรลงทุน
1) สิทธิการเช่าพืน้ ทีร่ ะยะยาวในโครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค
2) กรรมสิท ธิใ์ นสัง หาริมทรัพ ย์ท่เี กี่ยวเนื่ อ งกับโครงการภิร ัชทาวเวอร์ แอท
ไบเทค
ระยะเวลำลงทุน
30 ปี นับจากวันทีจ่ ดทะเบียนสิทธิการเช่า
มูลค่ำที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน
ไม่เกิน 3,300 ล้านบาท
สรุปราคาประเมินของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน
รำคำประเมิ นของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน
บริษทั ซีบีอำร์อี
บริษทั โจนส์ แลง ลำซำลล์
(ประเทศไทย) จำกัด
(ประเทศไทย) จำกัด
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
3,0001
2,9852
ทีม่ า :

มูลค่ำที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน
สูงสุดไม่เกิ น
(ล้ำนบำท)
3,300

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท ซีบอี าร์อี (ประเทศไทย) จากัด ตามรายงานการ
ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที ่ 27 กันยายน 2562 (ราคา ณ วันที ่ 20 ธันวาคม 2562)
1

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จากัด ตาม
รายงานการประเมิน มูลค่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ ฉบับ ลงวัน ที ่ 27 กัน ยายน 2562 (ราคา ณ วัน ที ่ 20
ธันวาคม 2562)
2

ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินร่วมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลักของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ใน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนแล้ว ไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็ นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานหลักทีใ่ ช้ในการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับ ผลประกอบการในปั จจุบนั และผลประกอบการเฉลีย่ ในอดีตของทรัพย์สนิ
ตลอดจนแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยรวมถึงทาเลทีต่ งั ้ และศักยภาพของทรัพย์สนิ อย่างไรก็ตาม
ผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่ างจากสมมติฐานดังกล่าวได้ หรือเหตุ การณ์ ต่าง ๆ อาจไม่เป็ นไปตามที่
คาดการณ์ (นักลงทุนสามารถพิจารณาส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1-2 "สรุปสาระสาคัญของรายงานการประเมิน")
ส่วนที่ 1 หน้า 7 จาก 24
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นอกจากนี้เพื่อให้ผลู้ งทุนได้ทราบถึงมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิม่ เติมล่าสุด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั ให้มี
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เพื่อทบทวนมูลค่า โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบมูลค่า
ทรัพย์สนิ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดังนี้
มูลค่ำทรัพย์สิน ณ วันที่

1 มิถุนายน 2563

รำคำประเมิ นของทรัพย์สินหลักที่ลงทุน
ในกำรเพิ่ มทุนครังที
้ ่หนึ่ ง
(ล้ำนบำท)
บริษทั กรุงสยำม
บริษทั โจนส์ แลง ลำซำลล์
ประเมิ นค่ำทรัพย์สิน
(ประเทศไทย) จำกัด
/1
จำกัด
3,001.6/2
2,999.0/3

หมายเหตุ:
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สนิ จากัด ให้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักที่
ลงทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ที่หนึ่งแทนบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จากัด (ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระที่ได้เคย
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562) เนื่องจากบริษทั ซีบอี าร์อี (ประเทศไทย) จากัด ไม่สามารถทาการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตามคาขอของผู้จดั การกองทรัสต์ เนื่องจาก บริษัทมีนโยบายงดการให้บริการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยเป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ า 2019
(โควิด-19) ซึง่ นโยบายดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
/1

ราคาประเมิน มูลค่ าอสังหาริมทรัพ ย์ของ กรุ ง สยามประเมิน ค่า ทรัพย์สิน จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์แบบเต็มรูปแบบ ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563
/2

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของ บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จากัด ตามรายงานการประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฉบับทบทวนมูลค่า ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
/3

ความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่งของกองทรัสต์
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่ง กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่า
พื้นที่ระยะยาว รวมถึงกรรมสิทธิในระบบสาธารณู
ปโภค เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในโครงการ ในมูลค่าสูงสุดไม่เกิน
์
3,300 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง) โดยในการกาหนดมูลค่าสุดท้ายทีก่ องทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาปั จจัย
ต่าง ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง เช่น ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงทีม่ กี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์ อัตราผลตอบแทนในระดับ
ที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รบั ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ อัตราดอกเบี้ยทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก
อัตราผลตอบแทนทีจ่ ะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ
และการสารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) ซึง่ จะกระทาผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย คือ บริษทั
หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
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ทัง้ นี้ ราคาทีก่ องทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะเข้าลงทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่งทีร่ าคาสูงสุดไม่เกิน 3,300 ล้านบาท
นัน้ เป็ นราคาทีส่ งู กว่าราคาประเมินของทรัพย์สนิ ต่ าสุดทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระสุดประมาณ 315 ล้าน
บาท หรือประมาณร้อยละ 10.55 ตามวิธรี ายได้ (Income Approach) ซึง่ ประเมินราคา ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
ผู้จดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทุนสูงสุดดังกล่าวเป็ นราคาทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาจาก
อัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในปี แรกของกองทรัสต์ตามงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการ
ปั นส่วนแบ่งกาไรสาหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทีส่ อบทานโดยผูต้ รวจสอบบัญชี เท่ากับ ร้อยละ 5.70 และในกรณีทก่ี องทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยการระดมทุน
เพียงอย่างเดียว โดยไม่มกี ารกู้ยมื เงิน และใช้สมมติฐานเดียวกันกับที่ใช้จดั ทารายงานประมาณการ คาดว่าประมาณ
การเงิน จ่ า ยให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ใ นปี แรกจะเท่ า กับร้อ ยละ 5.56 ซึ่ง เป็ น อัต ราเงิน จ่ า ยให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ท่ี
เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กบั อัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์อ่นื ทีม่ สี ถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม
2563 และมีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกับทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในครัง้ นี้ และมีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดเฉลีย่ ย้อนหลัง 30 วันทาการ นับจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตัง้ แต่ 5,000 ล้านบาท
ขึน้ ไป จานวน 3 กองทรัสต์ (ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพ
เพอร์ต้ี “TPRIME”, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ “GVREIT” และทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอส ไพรม์ โกรท “SPRIME”) และ 1 กองทุน (ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท “CPTGF”) ซึง่ มีค่าเฉลีย่ อัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยเท่ากับร้อยละ 5.60 โดยอ้างอิง
จากข้อมูลทีจ่ ดั ทาและเปิ ดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหลักทรัพย์
TPRIME
(กรรมสิทธิและสิ
์ ทธิการเช่า
15.64 ปี )
GVREIT
(สิทธิการเช่าคงเหลือ 20.83 ปี )
SPRIME
(สิทธิการเช่าคงเหลือ 27.10 ปี )
CPTGF
(สิทธิการเช่าคงเหลือ 23.77 ปี )
ค่ำเฉลี่ยรวม
กองทรัสต์ BOFFICE2
(กรณี มีการกูย้ มื เงิน)
กองทรัสต์ BOFFICE3

อัตรำเงิ นจ่ำยผูถ้ ือ
หน่ วย
(ร้อยละ)1

อัตรำเงิ นลดทุน
(ร้อยละ)

อัตรำเงิ นจ่ำย
ประโยชน์ตอบแทน
(ร้อยละ)

3.88

0.42

3.46

5.52

-

5.52

5.71

2.87

2.84

7.30

-

7.30

5.60

0.82

4.78

5.70

1.39

4.31

5.56

1.28

4.28
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อัตรำเงิ นจ่ำยผูถ้ ือ
อัตรำเงิ นลดทุน
อัตรำเงิ นจ่ำย
หน่ วย
(ร้อยละ)
ประโยชน์ตอบแทน
(ร้อยละ)1
(ร้อยละ)

(กรณี ไม่มกี ารกูย้ มื เงิน)
หมายเหตุ : 1 คานวณจากอัตราเงินจ่ายผู้ถอื หน่ วยรวมย้อนหลัง 12 เดือน สาหรับรอบผลประกอบการปี 2562 สิ้นสุด
วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2562 ต่ อ มูลค่ า หลัก ทรัพ ย์ต ามราคาตลาดเฉลีย่ ย้อ นหลัง 30 วัน ท าการ (วัน ที ่ 19
กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที ่ 31 มีนาคม 2563) และสาหรับกองทรัสต์ BOFFICE อ้างอิงจากประมาณการเงิน
จ่ า ยให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ต่ อ หน่ ว ย (Projected Cash Distribution per Unit - DPU) ตามรายงานและ
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ สาหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ วันที ่ 1 มกราคม
2563 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อสมมติฐานทีร่ าคาเสนอขายที ่ 13.5 บาท
อ้างอิงจากประมาณการงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สาหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้ แต่วนั ที ่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2563 ทีม่ กี ารปรับปรุงผลจากแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัส ต์เพือ่
การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานกลุ่มเครือ่ งมือทางการเงิน ซึง่ มีสมมติฐานเงิน
กูย้ มื ระยะยาวจานวน 600 ล้านบาท
2

อ้างอิงจากประมาณการงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สาหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้ แต่วนั ที ่ 1
มกราคม 2563 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2563 ทีม่ กี ารปรับปรุงผลจากแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีสาหรับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพือ่ การ
ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานกลุ่มเครือ่ งมือทางการเงิน โดยปรับปรุงประมาณการ
ในกรณีทไี ่ ม่มกี ารกูย้ มื เงิน
3

ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1-5 "ความเห็นของบริษทั ฯ" และทีป่ รึกษาทางการ
เงินเกีย่ วกับความเหมาะสมของการลงทุนในราคาดังกล่าว”
ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์
กองทรัสต์มนี โยบายทีจ่ ะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่ง โดยนาพืน้ ที่
ของทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่ารายย่อย โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) จะเป็ นผูจ้ ดั หาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ผ่านการกาหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์และจะมอบหมายหน้าที่ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ภิรชั
แมนเนจเม้นท์ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ซึ่งหน้ าที่ดงั กล่าว ได้แก่ การนาทรัพย์สนิ ไป
จัดหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพืน้ ทีต่ ามนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์ทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูก้ าหนดไว้
ติด ต่ อ ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้เ ช่า พื้น ที่ และจัด เก็บ รายได้ค่า เช่า และค่า ตอบแทนเพื่อ นาส่ง
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กองทรัสต์ ตลอดจนบ ารุ ง รัก ษาและซ่ อ มแซมอสัง หาริม ทรัพ ย์ข องกองทรัสต์ใ ห้อ ยู่ใ นสภาพที่ดีแ ละพร้อ มจัด หา
ผลประโยชน์ โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็ นผูด้ าเนินการจัดหาผูส้ นใจทีจ่ ะเช่าพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้า
ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่งและเพิม่ อัตราการเช่าพื้นที่ด้วยการโฆษณาผ่านทางสื่อต่ าง ๆ ตา มความเหมาะสม
รวมถึงการให้เข้าชมสถานทีแ่ ละการเจรจากับผูท้ ส่ี นใจโดยตรง
ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.3 "ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลัก
ทีล่ งทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึง่ "
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โครงสร้ำงรำยได้และต้นทุนของโครงกำรภิ รชั ทำวเวอร์ แอท ไบเทค
รำยกำร

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

ม.ค. – มี.ค.
2562

ม.ค. – มี.ค.
2563

รายได้จากการให้เช่าและ
ค่าบริการ (ล้านบาท)

33.24

157.46

243.56

59.97

62.44

รายได้อ่นื (ล้านบาท)

10.91

38.17

43.33

11.11

10.91

รวมรำยได้ (ล้านบาท)

44.15

195.63

286.89

71.08

73.35

ต้นทุนการดาเนินงาน
และค่าใช้จ่ายการขาย
และบริหาร (ล้านบาท)

52.34

85.88

83.11

20.01

21.09

กำไร (ขำดทุน) ก่อน
ดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อม
รำคำ และค่ำตัด
จำหน่ ำย (EBITDA)
(ล้านบาท)

-8.19

109.75

203.78

51.07

52.26

ที ม่ า: จัดทาโดยอ้างอิงจากงบการเงินและข้อมูลทางการเงินภายในบริษทั ของภิรชั บุรี และเพนต้า 591 (ข้อมูล ณ วันที ่
31 มีนาคม 2563)
หมายเหตุ : โครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เปิ ดดาเนินการเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ผลประกอบการของปี
2560 จึงเป็ นผลประกอบการสาหรับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนธันวาคม 2560
ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของโครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ได้ในส่วนที่ 2
ข้อ 3.2.1-1.5 "ผลการดาเนินงานในอดีต"

ส่วนที่ 1 หน้า 12 จาก 24
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งบกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติ สำหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลำประมำณกำร วันที่ 1 มกรำคม
2563 – 31 ธันวำคม 2563
ข้อมูลที่ระบุในหัวข้อนี้ท่ไี ม่ใช่ขอ้ เท็จจริงในอดีต อาจเป็ นข้อมูลในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ในอนาคต
(Forward-looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการทีร่ ะบุอยู่ในเอกสารแนบ 3 และอยู่
ภายใต้ค วามเสี่ย งและความไม่แ น่ น อนบางประการ ซึ่ง อาจท าให้ผ ลที่เ กิด ขึ้นจริง แตกต่ า งอย่า งมีนัย สาคัญจากที่
ประมาณการไว้ ทัง้ นี้ ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็ นคารับรอง คารับประกัน หรือการคาดการณ์ภายใต้
สมมติฐานทีถ่ ูกต้องของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ทีป่ รึกษาทางการเงิน และไม่ควรถูกพิจารณาว่า
ประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรือน่ าจะบรรลุผล เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจัดทาบนสมมติฐานในช่วงเวลาที่จดั ทา
รายงานข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเท่านัน้
รายได้และเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทแ่ี ท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้และเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทป่ี รากฎ
ในประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนี้ ประมาณการกาไรและเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยของกองทรัสต์จะไม่ได้รบั การ
ปรับปรุงสาหรับเหตุการณ์ใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังวันทีข่ องเอกสารฉบับนี้
ข้อมูลในส่วนนี้อยู่บนสมมติฐานหลายประการ ซึง่ แม้จะมีการระบุตวั เลข ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
และทีป่ รึกษาทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วันทีจ่ ดั ทารายงานข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
แต่สมมติฐานและการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่ นอนและความเสีย่ งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการ
แข่งขันที่สาคัญจานวนมาก ซึ่งผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถ
ควบคุมได้ อีกทัง้ ยังตัง้ อยู่บนสมมติฐานเกีย่ วกับการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงได้ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และทีป่ รึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึน้
จริง ข้อมูลทางการเงินทีค่ าดการณ์ในเอกสารฉบับนี้อาจมีความแตกต่างจากผลทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ผูล้ งทุนควร
ระมัดระวังในการใช้ขอ้ มูลประมาณการในส่วนนี้

ส่วนที่ 1 หน้า 13 จาก 24
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งบกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติ สำหรับงวด 12 เดือน1
ช่วงเวลำประมำณกำร วันที่ 1 มกรำคม 2563 – 31 ธันวำคม 2563
(หน่ วย: ล้ำนบำท)
ทรัพย์สินภำยหลัง
กำรลงทุนเพิ่ ม

ทรัพย์สินที่มี
อยู่เดิ ม
รำยได้
รายได้ค่าเช่าและบริการ

583.81

840.88

รายได้อ่นื

62.69

108.49

รวมรำยได้

646.50

949.37

(117.60)

(195.59)

ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

(44.21)

(64.54)

ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(17.21)

(25.79)

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย

(17.40)

(44.41)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(13.27)

(17.32)

ต้นทุนทางการเงิน

(71.84)

(94.69)

(281.53)

(442.34)

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ

364.97

507.03

ประมาณการกาไรสุทธิทส่ี ามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน

364.97

507.03

หักออก: ประมาณการสารองเงินสดเพื่อรายจ่ายฝ่ ายทุน
บวกกลับ: ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงินทีค่ านวณด้วย
อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงกับต้นทุนทางการเงินทีจ่ ่ายจริง

(12.93)

(18.99)

3.90

6.35

บวกกลับ: ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั
จาหน่าย

17.40

44.41

บวกกลับ: สภาพคล่องส่วนเกินของภาษีมลู ค่าเพิม่ ขอคืน

21.52

ค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์

รวมค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์

ประมำณกำรเงิ นสดสุทธิ ที่สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบ
แทนและเงิ นลดทุน
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน (ร้อย
ละ)
ส่วนที่ 1 หน้า 14 จาก 24

31.03

394.86

569.83

98

98
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ประมำณกำรเงิ นสดสุทธิ ที่สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบ
แทนและเงิ นลดทุน

386.96

558.43

364.97

507.03

21.99

51.40

386.96

558.43

98

98

515.31

725.46

- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)

0.708

0.699

- เงินลดทุนต่อหน่วย (บาท)

0.043

0.071

การจ่ายประโยชน์ผลตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย (บาท)

0.751

0.770

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน
- ประโยชน์ตอบแทน
- เงินลดทุน
กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงิ นลดทุน
ประมำณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงิ นลดทุน
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน
(ร้อยละ)(3)
ประมาณการจานวนหน่วยทรัสต์ทอ่ี อก (ล้านหน่วย)(4)
ประมำณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงิ นลดทุนต่อหน่ วย

หมำยเหตุ :
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แ ละกรรมสิทธิใ์ นสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ ได้เข้าลงทุนแล้วในปั จจุบ ันจานวน 1
โครงการคือโครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
1

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์ทม่ี อี ยู่เดิมและสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ ์
ในสังหาริมทรัพย์ใหม่ทก่ี องทรัสต์ ประสงค์จะลงทุนเพิม่ จานวน 1 โครงการ คือ โครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค
2

หากคานวนอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้วตามประกาศที่ สร. 26/2555 จะคิดเป็ น
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วเท่ากับ ร้อยละ 98.94 สาหรับกรณีทรัพย์สนิ
ทีม่ อี ยู่เดิม และร้อยละ 98.76 สาหรับทรัพย์สนิ ภายหลังการลงทุนเพิม่
3

จานวนหน่ วยทรัสต์ เป็ นตัวเลขอ้างอิงเพื่อใช้ในการคานวณเท่านัน้ โดยคานวณมาจากราคาทรัพย์สนิ ที่ลงทุนเพิม่
จานวน 3,300 ล้านบาทและราคาหน่ วยที่ 13.5 บาท ราคาและจานวนหน่ วยทรัสต์ท่กี องทรัสต์จะเสนอขาย และราคา
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนสุดท้าย อาจมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับทีป่ ระมาณการนี้
4

ทัง้ นี้รายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติขา้ งต้น จัดทาบนสมมติฐานตามมาตรฐานบัญชี
ฉบับที่ 106 เรื่องการบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ซึง่ ได้กาหนดหลักการบัญชีเกีย่ วกับการ
บันทึกค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมดเป็ นค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย และตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธี
เส้นตรงเป็ นระยะเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมีผลบังคับใช้

ส่วนที่ 1 หน้า 15 จาก 24
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สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 106 เรื่องการบัญชีสาหรับ
กิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนจึงได้ถูกยกเลิกโดยตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.9/2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธกี ารรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและกองทรัสต์ทม่ี กี ารลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน (ฉบับ ที่ 5) ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 งบการเงินของกองทรัสต์ต้องจัดทาตามแนวปฎิบตั ทิ าง
บัญชีทส่ี มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 30 มกราคม 2563 โดยผลกระทบของการจัดทา
งบการเงินแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีสาหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ ฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน (“แนวปฏิบตั ทิ างบัญชี”) ส่งผลทาให้รายการ
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ถูกจัดเป็ นต้นทุนการทารายการทีเ่ กีย่ วข้องกับทุนและจะบันทึกหักออก
จากส่วนของเจ้าของ ซึง่ แตกต่างจากมาตรฐานเดิมทีท่ ยอยรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธเี ส้นตรงเป็ นระยะเวลา 5 ปี และจะ
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมเปลีย่ นแปลงไปจากงบการเงินตามสถานการณ์
สมมติฐาน
เพื่อให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์มขี อ้ มูลในการพิจาณาถึงผลจากจากแนวปฎิบตั ทิ างบัญชีดงั กล่าว ต่อรายการทีอ่ าจ
เปลีย่ นแปลงไปจากงบการเงินตามสถานการณ์สมมติฐานทีต่ รวจอบโดยผูส้ อบบัญชี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทีป่ รึกษา
ทางการเงินได้ทาการปรับปรุงประมาณการรายได้จากการลงทุนสุทธิ และประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงิน
ลดทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่ วย: ล้ำนบำท)

ทรัพย์สินที่มี

ทรัพย์สินภำยหลัง
กำรลงทุนเพิ่ ม

อยู่เดิ ม
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ ตำมงบกำไรขำดทุนตำม
สถำนกำรณ์สมมติ ฐำนที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี

364.97

507.03

ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง

-

27.01

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ ภำยหลังกำรปรับปรุงรำยกำร

364.97

534.04

ประมาณการกาไรสุทธิทส่ี ามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนภายหลังการปรับปรุงรายการ

364.97

534.04

หักออก: ประมาณการสารองเงินสดเพื่อรายจ่ายฝ่ ายทุน

(12.93)

(18.99)

3.90

6.35

บวกกลับ: ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงินทีค่ านวณด้วย
อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงกับต้นทุนทางการเงินทีจ่ ่ายจริง

ส่วนที่ 1 หน้า 16 จาก 24

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริ ชั ออฟฟิ ศ
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)
บวกกลับ: ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั
จาหน่าย1
17.40
17.40
บวกกลับ: สภาพคล่องส่วนเกินของภาษีมลู ค่าเพิม่ ขอคืน

21.52

31.03

ประมำณกำรเงิ นสดสุทธิ ที่สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์
ตอบแทนและเงิ นลดทุน

394.86

569.83

ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน
(ร้อยละ)

98

98

386.96

558.43

364.97

534.04

21.99

24.39

386.96

558.43

98

98

515.31

725.46

- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)

0.708

0.736

- เงินลดทุนต่อหน่ วย (บาท)

0.043

0.034

การจ่ายประโยชน์ผลตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย (บาท)

0.751

0.770

ประมำณกำรเงิ นสดสุทธิ ที่สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์
ตอบแทนและเงิ นลดทุน

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน
- ประโยชน์ตอบแทน
- เงินลดทุน1

กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงิ นลดทุน
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน
(ร้อยละ)
ประมาณการจานวนหน่วยทรัสต์ทอ่ี อก (ล้านหน่วย)
ประมำณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงิ นลดทุนต่อ
หน่ วย
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หมำยเหตุ:
หากคานวนอัตราการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนจากกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้วตามประกาศที่ สร. 26/2555 จะคิดเป็ น
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วเท่ากับร้อยละ 98.94 สาหรับกรณีทรัพย์สนิ
ทีม่ อี ยู่เดิมและร้อยละ 98.82 สาหรับกรณีทรัพย์สนิ หลังการลงทุนเพิม่
1

จากประมาณการงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ สาหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2563 ถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ข้ า งต้ น ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ผลตามแนวปฏิ บ ั ติ ท างบัญ ชี ส าหรั บ กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน และมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ผู้จดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงิน
สามารถสรุปประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยต่อหน่ วย และประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วย สาหรับช่วงระยะเวลา
ประมาณการดังกล่าวได้ดงั นี้
ประมำณกำรเงิ นจ่ำย
ผูถ้ ือหน่ วยต่อหน่ วย
(บำท)
0.736

ประมำณกำรอัตรำ
เงิ นจ่ำยผูถ้ ือหน่ วย
(ร้อยละ)
5.45

เงินลดทุน

0.034

0.25

เงิ นจ่ำยให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์

0.770

5.70

เงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน

หมำยเหตุ : ประมาณการเงินจ่ายผู้ถือหน่ วยต่ อหน่ วย และประมาณการอัตราเงินจ่ายข้างต้นคานวณจากจานวน
หน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกเสนอขายเพิม่ เติมที่ 210.15 ล้านหน่ วย และราคาเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมที่ 13.5 บาท โดย
จานวนหน่ วยทรัสต์ และราคาหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะเสนอขายสุดท้ายอาจมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับราคานี้ ทัง้ นี้ราคา
หน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะเสนอขายสุดท้ายอาจส่งผลให้ประมาณการเงินจ่ายผูถ้ ือหน่ วยต่อหน่ วย และประมาณการอัตราเงิน
จ่ายผูถ้ อื หน่วยมีการเปลีย่ นแปลง
เนื่องจากประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วยต่อหน่วยตามงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติสาหรับช่วงเวลา
ประมาณการ วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 จัดทาบนสมมติฐานว่ากองทรัสต์ออกเสนอขายหน่ วยทรัสต์
เพิม่ เติมทีร่ าคา 13.50 บาทต่อหน่วย และกูย้ มื เงินจานวน 600 ล้านบาท ทัง้ นี้จานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะออกเสนอขาย ราคา
เสนอขายสุดท้าย และเงินกูย้ มื ทีก่ องทรัสต์จะใช้มผี ลต่อประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วยต่อหน่ วย และประมาณการอัตรา
เงินจ่ายผูถ้ อื หน่วย ทีป่ รึกษาทางการเงินจึงจัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงิน
จ่ายต่อหน่ วย และประมาณการอัตราเงินจ่ายต่อหน่ วย ต่อราคาเสนอขาย และเงินกูย้ มื ทีใ่ ช้ โดยในกรณีท่ีกองทรัสต์ออก
เสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมที่จานวน 225.49 หน่ วย/1 และราคาเสนอขายอยู่ในช่วง 12.30 – 15.00 บาทต่อหน่ วย
ประมาณการเงินจ่ายผู้ถือหน่ วยต่อหน่ วยอยู่ในช่วง 0.751 – 0.778 บาทต่อหน่ วย และประมาณการอัตราเงินจ่ายต่ อ
หน่ วยอยู่ในช่วงร้อยละ 5.19 – 6.11 โดยผู้ลงทุนสามารถสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.5
"งบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติฐาน"
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หมายเหตุ : /1 จานวนหน่ วยทรัสต์ทเ่ี ท่ากับ 225.49 ล้านหน่ วยเป็ นจานวนหน่ วยทรัสต์ท่ีกองทรัสต์สามารถออกเสนอ
ขายเพิ่มเติม ได้สูงสุดในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่งตามมติท่ไี ด้รบั อนุ มตั ิจากการประชุม ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เมื่อวันที่ 12
มิถุนายน 2562 ทัง้ นี้จานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะออกเสนอขายอาจเท่ากับ หรือน้อยกว่านี้ โดยในกรณีทห่ี น่ วยทรัสต์ท่จี ะ
ออกเสนอขายน้อยกว่า 225.49 ล้านหน่วย ประมาณเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วยต่อหน่วย และประมาณการอัตราจ่ายผูถ้ อื หน่วย
ต่อหน่วยจะสูงขึน้ กว่าข้อมูลทีแ่ สดงนี้
ทัง้ นี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึง่ ส่งผลกระทบในวงกว้าง
ต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจต่างๆ ทาให้ผเู้ ช่าพืน้ ทีร่ ายใหญ่บางรายในของทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่ง
ซึ่งเช่าพื้นที่รวมประมาณ 3,821 ตารางเมตร/1 (ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนสานักงานให้เช่าประมาณ 3,636 ตารางเมตร
และพืน้ ทีท่ างเดินส่วนกลางประมาณ 185 ตารางเมตร) หรือคิดเป็ นพืน้ ทีเ่ ช่าประมาณร้อยละ 11.9 ของพืน้ ทีเ่ ช่าทัง้ หมด
ของทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่งมีแนวโน้ มที่จะขอยกเลิกการเช่าพื้นที่บางส่วนก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการเช่ า ตามสัญ ญา หรือ ไม่ ต่ อ สัญ ญาเช่ า ภายหลัง ครบก าหนดระยะเวลาการเช่ า ตามสัญ ญาเนื่ อ งจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่ อธุรกิจของผู้เช่า (ข้อมูล ณ วันที่ 1
มิถุนายน 2563)
ทางผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อยู่ระหว่างดาเนินการติดตามสถานะการเช่ากับผู้เช่าพืน้ ที่รายดังกล่าว รวมถึง
เจรจากับผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่รายใหม่จานวนหนึ่งเพื่อจัดหาผู้เช่าพื้นที่มาทดแทนพื้นที่เช่าดังกล่าว โดยใช้ความ
พยายามอย่างดีท่สี ุดเพื่อให้ความสามารถในการจัดหารายได้ของทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ที่หนึ่งไม่
แตกต่ างไปจากที่คาดการณ์ ไว้อย่างมีนัยสาคัญ และเพื่อเป็ นการสร้างความมันใจให้
่
แก่กองทรัสต์ในการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่ง ภิรชั บุรี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของภิรชั บุรี ตกลงจะเข้าทาสัญญา
เช่า พืน้ ทีเ่ ช่าดังกล่าว สาหรับพืน้ ทีท่ ผ่ี เู้ ช่ายกเลิกการเช่าพืน้ ทีบ่ างส่วนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
หรือไม่ต่อสัญญาเช่าภายหลังครบกาหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา ด้วยค่าเช่าของผูเ้ ช่าเดิมโดยมีระยะเวลาการเช่า
1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ที่หนึ่ง ทัง้ นี้ ภิรชั บุรี และ/หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของภิรชั บุรี มีสทิ ธิยกเลิกสัญญาเช่าพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้หากมีผเู้ ช่าใหม่ทเ่ี ข้าทาสัญญาเช่ากับกองทรัสต์ โดย
มีระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรือมากกว่าระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ของภิรชั บุรี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของภิรชั บุรี
และมีค่าเช่าเท่ากับหรือมากกว่าค่าเช่าของของภิรชั บุรี และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของภิรชั บุรตี ามสัญญาเช่าพืน้ ทีท่ จ่ี ะ
เข้าทากับกองทรัสต์
หมายเหตุ : /1 ณ วัน ที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีผู้เ ช่ า พื้น ที่ท่ีแจ้งยืน ยัน ยกเลิก การเช่ าพื้น ที่บ างส่ว นก่อ นครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่ า ตามสัญ ญาแล้ว คิด เป็ น พื้น ที่ ป ระมาณ 1,209 ตารางเมตร และพื้น ที่ส่ว นที่เ หลือ ยัง อยู่ร ะหว่ า ง
ดาเนินการติดตามข้อมูล
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินผลกระทบต่ อประมาณการผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์สาหรับงวด 12
เดือนช่วงเวลาประมาณการ วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 จากการเข้าทาสัญญาเช่าพืน้ ทีส่ านักงานของ
ภิรชั บุรี ทีป่ รึกษาทางการเงินจึงได้ทาการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประมาณการตอบแทนของกองทรัสต์โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ส่วนที่ 1 หน้า 19 จาก 24
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ประมำณกำรเงิ นจ่ำยผูถ้ อื หน่ วยต่อหน่ วย
ประมำณกำรอัตรำกำรเงิ นจ่ำยผูถ้ อื หน่ วย(ร้อย
(บำท)
ละ)
กรณี

กรณีมี
สัญญาเช่า
ของภิรชั บุรี

เงิ นจ่ำยผูถ้ อื
หน่ วยต่อหน่ วย

เงิ นลด
ทุนต่อ
หน่ วย

0.770

เงิ นจ่ำย
ประโยชน์ ตอบ
แทนต่อหน่ วย

อัตรำเงิ นจ่ำยผู้
ถือหน่ วย

0.736

5.70

อัตรำเงิ น
ลดทุน

0.034
กรณีไม่มี
สัญญาเช่า
ของภิรชั บุรี

0.756

อัตรำเงิ นจ่ำย
ประโยชน์ ตอบ
แทน

5.45
0.25

0.722

5.60

5.35

นอกจากนี้ทป่ี รึกษาทางการเงินได้ทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงิน
จ่ายต่อหน่ วย และประมาณการอัตราเงินจ่ายต่อหน่ วย เพื่อให้ผลู้ งทุนเห็นภาพถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากปั จจัยสาคัญ
ในการจัดหารายได้จากทรัพย์สนิ ลงทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่ง ในกรณีทเ่ี หตุการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อปั จจัยใน
การจัดหารายได้ของทรัพย์สนิ อย่ างมีนัยสาคัญ ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.5
"งบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติฐาน"
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีส่ าคัญของกองทรัสต์ โดยเพดานของค่าธรรมเนียมจะแสดงเป็ นร้อยละต่อปี เว้นแต่จะระบุ
เป็ นอย่างอื่น
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยของ
กองทรัสต์

เพดำน% ของ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรก หรือ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักครังแรก
้
บวกด้วย NAV ของทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำ
ลงทุนเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมดที่
จ่ำยเป็ นประจำ
(ไม่รวมค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ย
ทัง้ หมดที่จำ่ ยรำยครังเมื
้ ่อมีกำรเพิ่ มทุน
ได้มำ หรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สิน)
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้ จ่ำยทัง้ หมดที่
จ่ ำ ยรำยครัง้ เมื่ อ มี ก ำรเพิ่ ม ทุ น ได้ ม ำ
หรือ จำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สิน

15.0 % ต่อปี

12.0 % ต่อครัง้

ส่วนที่ 1 หน้า 20 จาก 24

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยของ
กองทรัสต์

 ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์

 ค่าธรรมเนียมทรัสตี และผู้เก็บรักษา
ทรัพย์สนิ
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
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เพดำน% ของ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรก หรือ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักครังแรก
้
บวกด้วย NAV ของทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำ
ลงทุนเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)
ค่ำธรรมเนี ยมในกำรบริหำรจัดกำรกองทรัสต์ : ไม่เกิน 0.75%
ค่ำธรรมเนี ยมในกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
(Acquisition fee) : ไม่เกิน 0.75% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาของ
กองทรัสต์ (กรณีทรัพย์สนิ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
และไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาของกองทรัสต์ (กรณี
ทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
(จ่ายเป็ นรายครัง้ เมื่อมีการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก โดยเพดานของ
ค่าธรรมเนียมจะเป็ นร้อยละต่อครัง้ )
ค่ำธรรมเนี ยมในกำรจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
(Disposal Fee) : ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาหน่ายไปของ
กองทรัสต์
(จ่ายเป็ นรายครัง้ เมื่อมีการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก โดยเพดานของ
ค่าธรรมเนียมจะเป็ นร้อยละต่อครัง้ )
ไม่เกิน 1.0%
ตามทีจ่ ่ายจริง

 ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทางการเงิน

ตามทีจ่ ่ายจริง
(จ่ายเป็ นรายครัง้ เมื่อมีการเพิม่ ทุน ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก)
ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย
 ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย
(จ่ายเป็ นรายครัง้ เมื่อมีการเพิม่ ทุน โดยเพดานของค่าธรรมเนียมจะเป็ นร้อย
หน่วยทรัสต์
ละต่อครัง้ )
ไม่เกิน 3.0%
 ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์
 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ
บารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์
 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
อสังหาริมทรัพย์
 ค่าเบีย้ ประกันภัย

ตามทีจ่ ่ายจริง

 ภาษีทเ่ี กีย่ วข้อง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
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เพดำน% ของ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรก หรือ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักครังแรก
้
บวกด้วย NAV ของทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำ
ลงทุนเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยของ
กองทรัสต์

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
 ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาด้านการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์
 ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาอื่น ๆ

ไม่เกิน 2.0%
(จ่ายเป็ นรายครัง้ เมื่อมีการเพิม่ ทุน โดยเพดานของค่าธรรมเนียมจะเป็ นร้อย
ละต่อครัง้ )
ไม่เกิน 2.5%
ไม่เกิน 1.0%

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็ นไปตามทีป่ รากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 10
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์"
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้คดิ เป็ นอัตราร้อยละของ NAV ดังนัน้ เพดานค่าใช้จ่ายนี้จงึ เป็ นเพียงประมาณ
การเพือ่ ค านวณเป็ น อัต ราร้อ ยละของ NAV เท่ า นั น้ ทัง้ นี้ โปรดพิจ ารณารายละเอีย ดเพิม่ เติม ของ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทรัสต์ ในส่วนที ่ 2 ข้อ10 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียก
เก็บจากกองทรัสต์”
เงื่อนไขในกำรยกเลิ กกำรเสนอขำย
เงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ในครัง้ นี้มดี งั นี้
(1)
(2)

(3)

(4)

มีผู้จ องซื้อ ไม่ ถึง 250 ราย หรือ มีก ารกระจายการถือ หน่ ว ยทรัสต์ไ ม่ เ ป็ น ไปตามข้อ บัง คับ ตลาด
หลักทรัพย์เกีย่ วกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มูลค่าหน่ วยทรัสต์ทจ่ี องซือ้ เมื่อรวมกับมูลค่าเงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน
และ/หรือ บริษัท ประกัน ชีวิต และ/หรือ บริษัท ประกัน วิน าศภัย และ/หรือ นิ ติบุ ค คลประเภทอื่นที่
สามารถให้สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอทีจ่ ะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ถงึ
จานวนตามทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลซึง่ เท่ากับมูลค่าทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนในการเพิม่ ทุน
ครัง้ ทีห่ นึ่ง
มีก ารจัด สรรหน่ ว ยทรัสต์ใ ห้แ ก่ บุ ค คลใด กลุ่ ม บุ ค คลเดีย วกัน ใด ผู้ก่ อ ตัง้ ทรัสต์ ทรัสตี ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ หรือผูล้ งทุนต่างด้าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด และไม่สามารถแก้ไข
ให้ถูกต้อง
ไม่สามารถโอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่วยทรัสต์

ส่วนที่ 1 หน้า 22 จาก 24
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ควำมเสี่ยงสำคัญของกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์

การลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์มคี วามเสีย่ ง ผู้ ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสีย่ งดังต่อไปนี้อย่างรอบคอบ
ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงความเสีย่ งสาคัญของการลงทุน ในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดย
สรุป เท่า นัน้ เนื้อ หาในรายละเอีย ดของปั จ จัย ความเสีย่ งได้ร ะบุไ ว้ใ นส่ว นที่ 2 ข้อ 2.1.5 "ปั จ จัย ความเสีย่ ง" ของ
เอกสารฉบับนี้
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรดำเนิ นธุรกิ จของกองทรัสต์
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

ความเสีย่ งจากการทีผ่ ลการดาเนินงานและผลประกอบการของกองทรัสต์ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถ
ของผู้จ ัด การกองทรัสต์แ ละผู้บ ริห ารอสัง หาริมทรัพ ย์ใ นการจัด การและจัด หาผลประโยชน์ จาก
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ความเสีย่ งจากการทีผ่ เู้ ช่าพืน้ ทีใ่ นทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่งไม่ให้ความยินยอม
ในการเปลีย่ นคู่สญ
ั ญาผูใ้ ห้เช่าพืน้ ทีจ่ ากผูใ้ ห้เช่าปั จจุบนั เป็ นกองทรัสต์
ความเสี่ยงจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การบริหาร หรือการ
จัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ความเสีย่ งจากการทีผ่ เู้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละผูร้ บั บริการผิดนัดชาระค่าเช่าและ/หรือค่าบริการ และ/หรือ ยอม
เลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการก่อนกาหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
ความเสีย่ งที่เกีย่ วข้องกับการต่อสัญญา และ/หรือ การหาผูเ้ ช่าและผูบ้ ริการเมื่ออายุสญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่
และสัญญาบริการครบกาหนดอายุสญ
ั ญาในเวลาใกล้เคียงกัน และ/หรือ การต่ออายุสญ
ั ญาหรือเข้า
ทาสัญญาเช่าพืน้ ทีแ่ ละสัญญาบริการใหม่ภายใต้เงื่อนไขทีก่ องทรัสต์ได้รบั ประโยชน์น้อยลงกว่าที่เคย
ได้รบั
ความเสีย่ งเกีย่ วกับคู่แข่งทางการค้าในการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์
ความเสีย่ งจากการทีก่ องทรัสต์อาจมีค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้
ความเสีย่ งจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้
ข้อจากัดในการจัดหาประโยชน์ใน โครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกูย้ มื

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับทางเข้า-ออกของทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ าบีทเี อส
ความเสีย่ งเกีย่ วกับงานระบบบางส่วนของโครงการอาคารภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทคไม่อยู่ในพืน้ ทีท่ ่ี
กองทรัสต์จะเข้าลงทุน และปั จจุบนั เป็ นพืน้ ทีข่ องเจ้าของทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ภายใต้การจานอง
ความเสีย่ งเกีย่ วกับภัยธรรมชาติ อุทกภัยและภัยโจรกรรม
ความเสี่ย งเกี่ย วกับ อัต ราเงิน ชดเชยจากการประกัน ภัย ทรัพ ย์สิน ในกรณี ที่ท รัพ ย์สิน หลัก ของ
กองทรัสต์เกิดความเสียหายอาจไม่คมุ้ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีก่ องทรัสต์อาจสูญเสีย
ความเสีย่ งจากกรณีถูกเวนคืนทีด่ นิ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภริ ชั ออฟฟิ ศ
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE)
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์โดยกองทรัสต์
(1)
(2)

(3)
(4)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับการดาเนินการของกองทรัสต์เพื่อให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์
ความเสีย่ งเนื่องจากมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริษทั ประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ไม่ได้เป็ นเครื่องแสดงมูลค่าทีแ่ ท้จริงของทรัพย์สนิ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาของ
ทรัพย์สนิ นัน้ จะเป็ นไปตามทีป่ ระเมินไม่ว่าในปั จจุบนั หรือในอนาคต
ความเสีย่ งจากปั จจัยต่าง ๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบทางลบให้มูลค่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ลดลง
อย่างมีนยั สาคัญ
ความเสีย่ งของมูลค่าของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนหรือจะลงทุน ซึง่ อาจลดลง
ตามระยะเวลาเช่าทีเ่ หลืออยู่ และจะมีผลให้มลู ค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ลดลงตามส่วนไปด้วย

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยผูล้ งทุน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

ความเสี่ย งอัน เกิด จากการที่ต ลาดด้า นการลงทุ น ในหน่ ว ยทรัส ต์ ข องทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็ นตลาดค่อนข้างใหม่
ความเสีย่ งของผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั จากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าผลตอบแทนทีก่ องทรัสต์ได้รบั
จากการดาเนินการของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยและ/หรือการแก้ไขกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ความเสีย่ งด้านภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทรัสต์
ความเสีย่ งอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงั ้ จานวน
ความเสี่ย งเกี่ยวกับ การจดทะเบีย นรับ หน่ วยทรัสต์เป็ น หลัก ทรัพ ย์จดทะเบียน และการซื้อขาย
หน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์
ความเสีย่ งของการเปลีย่ นแปลงของราคาของหน่วยทรัสต์ภายหลังการเสนอขาย
ความเสีย่ งจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ อาจมิได้เป็ นมูลค่าทีแ่ ท้จริงซึง่ กองทรัสต์จะได้รบั
หากมีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ออกไปทัง้ หมด หรือมีการเลิกกองทรัสต์
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์
ความเสีย่ งจากการลดลงของสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Control Dilution) ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิม
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