
สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 
 

1 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 ของ 
ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) 

 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) (“กองทรัสต์” หรือ  
“B-WORK”) มีความประสงคท์ี่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในที่ดิน อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง ส่วนควบ อปุกรณ ์และงานระบบ
ของโครงการ บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์(“ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1") โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
1 รายละเอียดทรัพยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

1.1 สรุปรายละเอียดลักษณะการลงทนุในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมคร้ังที ่1 
(1) ทีด่นิ 

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์ตั้งอยู่ที่  ต  าบลพระโขนง (ที่  11  
พระโขนงฝ่ังเหนือ) อ าเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยโฉนดที่ดินจ านวน 2 ฉบบั เนือ้ที่ดินตาม
เอกสารสิทธิรวม 1 ไร ่3 งาน 9 ตารางวา  
 

(2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
กรรมสิทธ์ิในอาคารส านักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์เป็นอาคารส านักงานสูง 30 ชั้น พรอ้มชั้นใตด้ิน  
1 ชั้น โดยมีขนาดพืน้ที่อาคาร (GFA) รวมประมาณ 37,089 ตารางเมตร และมีพืน้ที่ใหเ้ช่าสุทธิ (NLA) รวม
ประมาณ 17,480 ตารางเมตร ประกอบดว้ยพืน้ท่ีส านกังานใหเ้ช่า และพืน้ที่คา้ปลีกใหเ้ช่า และมีพืน้ที่จอดรถ
ภายใน และนอกอาคารจ านวน 283 คนั 
 

(3) อุปกรณ ์งานระบบต่างๆ และทรัพยส์ินอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณง์าน
ระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนแ์ละการด าเนินงานของ
ที่ดินและอาคารโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์ทั้งนี ้ งานระบบ ประกอบด้วย  ระบบปรับอากาศ  
ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบ CCTV ระบบบ าบัดน ้าเสีย เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ระบบไฟฟ้า  
ระบบน า้ประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการส่ือสาร ระบบป้องกัน และระงับ
อคัคีภยั และระบบท่ีจอดรถ 
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1.2 สรุปรายละเอียดโครงการ BBC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) ข้อมูลทั่วไป 

โครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์(“โครงการ BBC”) เป็นโครงการอาคารส านกังานใหเ้ช่า สงู 30 ชัน้ มีชัน้
ใตด้ิน 1 ชัน้ อาคารตัง้อยู่บนพืน้ที่ 709 ตารางวา และเริ่มเปิดด าเนินงานตัง้แต่ปี 2538 และไดม้ีการปรบัปรุง
ต่อเติมครัง้ใหญ่ล่าสุดเมื่อปี 2555 โดยโครงการ BBC ตัง้อยู่ในซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ช่วงตน้ซึ่งเป็นถนน
เสน้ธุรกิจส าคญัของกรุงเทพฯ ท าใหเ้ดินสามารถทางไปอโศก รชัดา หรือออกเมืองไปอ่อนนชุไดส้ะดวก และมี
รถไฟฟ้า บีทีเอสสถานีเอกมยัอยู่หนา้ซอย (ห่างจากอาคาร ประมาณ 450 เมตร) นอกจากนี ้บริเวณใกลเ้คียง
ยงัมีหา้งสรรพสินคา้เกตเวยเ์อกมยั หา้งสรรพสินคา้เมเจอร ์สขุุมวิท สถานีขนส่งเอกมยั และบิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็น
เตอร ์เอกมยั 
 

(2) ทีต่ั้งของทรัพยส์นิ 
โครงการ BBC ตั้งอยู่ที่  29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โดยต าแหน่งที่ตัง้อาคารอยู่ห่างกบั สถานทีรถไฟฟ้าบีทีเอส เอกมยั ประมาณ 450 เมตร ทัง้นีต้  าแหน่งที่ตัง้ของ
โครงการ BBC มีอาณาเขตติดต่อที่ดินดงันี ้
ทิศเหนือ : ที่ดินบคุคลอื่น  

ทิศตะวนัออก : ซอยสขุมุวิท 63 

ทิศตะวนัตก           : ที่ดินบคุคลอื่น 

ทิศใต ้ : ที่ดินบคุคลอื่น 
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แผนท่ีตัง้โครงการ BBC 

 
 

ที่มา: www.jobbkk.com 
 

(3) ข้อมูลผู้บริหารทรัพยส์นิในปัจจุบัน 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“PRINC”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึน้เมื่อปี 2543 โดย 
จดทะเบียนในชื่อ บริษัท เมโทรสตาร ์พร็อพเพอรต์ี  ้จ ากัด  (“METRO”) โดยประกอบธุรกิจหลักพัฒนา
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ต่อมาในปี 2548 บริษัท METRO ไดเ้ข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในปี 2556 ไดท้ าการเปล่ียนชื่อจาก บริษัท เมโทรสตาร ์พร็อพเพอรต์ี ้จ ากดั 
เป็น บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“PRINC”) โดยในปัจจุบัน บริษัท PRINC ไดด้  าเนินธุรกิจ
หลักคือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัในระดบัแนวหนา้เพื่อเช่าโดยการพฒันาโครงการท่ีมีคณุภาพ และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ โดยมุ่งพฒันาโครงการในท าเลที่อยู่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ และธุรกิจ
การบริหารอาคารส านักงานแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพอย่างโปร่งใสยุติธรรมทัง้ในดา้นการบริหาร
จัดการโรงพยาบาลเอกชน การดูแลสุขภาพการบริหารอาคารบริการงานขาย บริการงานจดัซือ้ บริการงาน
บญัชี บริการงานและเป็นผูใ้หบ้ริการบริหารจดัการอาคารส านกังานแบบครบวงจรนอกจากนีย้งัไดข้ยายงาน
ไปยังธุรกิจใหบ้ริการระบบสารสนเทศและธุรกิจบริการใหค้  าปรึกษาทางการลงทุน และธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนอีกดว้ย 

http://www.jobbkk.com/
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ทัง้นี ้ภายหลงัการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล 
จ ากัด (มหาชน) (“เจา้ของอสังหาริมทรพัย์”) อาจไม่ไดท้ าหนา้ที่เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยข์องโครงการ 
BBC อย่างไรก็ดี ผูจ้ัดการกองทรสัตอ์ยู่ระหว่างการคดัเลือกผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์โดยปัจจุบนั ผูจ้ัดการ
กองทรสัตไ์ดร้บัขอ้เสนอมาแลว้ เป็นจ านวน 6 ราย ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะท าการคดัเลือกโดยพิจารณาจาก 
1) ประสบการณ์ ชื่อเสียง และผลงานในอดีตของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 2) ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์3) ขอบเขตความสามารถในการปฏิบตัิหนา้ที่และความพรอ้มของ
บุคคลากร 4) ระบบควบคุมภายในของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ และคาดว่าจะพิจารณาแลว้เสร็จ ไม่เกิน  
3 เดือนหลงัจากที่ไดร้บัอนมุตัิในการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จากผูถื้อหน่วยทรสัต ์
 

(4) ทีด่นิ 

ล าดับ โฉนดเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าส ารวจ 
เนือ้ทีด่นิตามเอกสารสิทธ ิ

ไร่-งาน-ตร.ว. ตร.ว. 

1 8330 450 1675 1-2-26 626.00 

2 188885 1354 24745 0-0-83 83.00 
รวมเนือ้ทีด่นิตามเอกสารสทิธิ ์ 1-3-09 709.00 

ทีม่า: พืน้ที่ดินตามเอกสารโฉนดที่ดิน 
 

(5) อาคาร 
โครงการ BBC มีขนาดพืน้ที่อาคาร (GFA) รวมประมาณ 37,089 ตารางเมตร และมีพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (NLA)  
รวมประมาณ 17,480 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดของพืน้ท่ีดงันี ้

ประเภทพืน้ที ่ รายละเอียด 
พืน้ทีใ่ห้เช่า (NLA) ทัง้หมดรวมประมาณ 17,480 ตารางเมตร ประกอบด้วย   
1. พืน้ท่ีส านกังานใหเ้ช่า พืน้ท่ีประมาณ 16,287 ตารางเมตร บรเิวณชัน้ท่ี 11 ถึงชัน้ท่ี 30 

2. พืน้ท่ีรา้นคา้ปลีกใหเ้ช่า พืน้ท่ีประมาณ 1,193 ตารางเมตร บรเิวณชัน้ใตด้ิน และบางส่วนของชัน้ท่ี 1 
ถึงชัน้ท่ี 3  

พืน้ทีส่่วนอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกับโครงการรวมประมาณ 19,609 ตารางเมตร ประกอบดว้ย  
1. พืน้ท่ีส่วนกลางส่วน

ส านกังาน 

พืน้ท่ีทางเดินส่วนส านกังาน พืน้ที่ล็อบบี ้พืน้ท่ีหอ้งประชมุบรเิวณชัน้ท่ี 4 
และพืน้ท่ีจอดรถยนตช์ัน้ท่ี 1 ถงึชัน้ท่ี 10 เป็นตน้  

2. พืน้ท่ีวางงานระบบ
สาธารณปูโภค 

หอ้งป๊ัมน า้ หอ้งระบบรกัษาความปลอดภยั หอ้งบนัทึกกลอ้งวงจรปิด หอ้ง
เครื่องส ารองไฟฟ้า หอ้งควบคมุระบบไฟฟ้า และหอ้งเครื่องลิฟต ์เป็นตน้  

ทีม่า: ขนาดพืน้ที่อาคาร (GFA) ตามใบอนญุาต 
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(6) งานระบบ และสาธารณูปโภค 

งานระบบและสาธารณปูโภคของโครงการ BBC ไดแ้ก่ ระบบปรบัอากาศ ระบบลิฟตโ์ดยสาร ระบบ CCTV 
ระบบบ าบัดน า้เสีย เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ระบบไฟฟ้า ระบบน า้ประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบ
รกัษาความปลอดภยั ระบบการส่ือสาร ระบบป้องกนั และระงบัอคัคีภยั ระบบท่ีจอดรถ 
 

1.3 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน ์
ภายหลงัการเขา้ลงทุนในกรรมสิทธ์ิท่ีดิน อาคารและส่ิงปลกูสรา้งของโครงการ BBC กองทรสัตโ์ดยทรสัตีจะ
เขา้เป็นคู่สญัญากับผูเ้ช่ารายย่อยแทน บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“เจา้ของ
อสงัหาริมทรพัย”์) ในสญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญาบริการ ทัง้นี ้ภายหลงัการเขา้ลงทุนของกองทรสัต ์ เจา้ของ
อสงัหารมิทรพัย ์อาจไม่ไดท้ าหนา้ที่เป็นผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ BBC โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ
ท าการคดัเลือกผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ใหแ้ลว้เสร็จไม่เกิน 3 เดือนหลงัจากที่ไดร้บัอนมุตัิในการเขา้ลงทนุใน
ทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จากผูถื้อหน่วยทรสัต ์
 

1.4 ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ เจา้ของอสังหาริมทรพัย์ ตามงบการเงิน (ตรวจสอบ) ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดตามตารางดา้นล่างนี ้

ผลการด าเนินงานของโครงการ BBC  
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รายไดร้วม 133.4 133.2 127.4 
ตน้ทนุการเช่าและบรกิาร (83.0) (85.9) (84.8) 
ค่าใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร (10.6) (10.1) (4.3) 
ก าไรก่อนหักดอกเบีย้ และภาษี 39.8 37.1 38.3 
บวกกลบั ค่าเส่ือมและตดัจ าหน่าย 28.9 28.3 26.4 
ก าไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ดอกเบีย้และภาษีเงนิได้ (EBITDA) 

68.7 65.5 64.6 

ทีม่า:  งบการเงิน (ตรวจสอบ) ของบริษัทย่อยของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ซึ่งจดัท าขึน้โดย  
บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั  
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1.5 อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลี่ยของโครงการ BBC 
อตัราคา่เช่า และอตัราการเชา่ของโครงการ BBC ส าหรบั ปี 2561 ถึง 2563 มีรายละเอียดตามตารางดา้นล่าง
ดงันี ้

รายละเอียด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
พืน้ท่ีใหเ้ชา่สทุธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

17,146 17,184 17,480 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉล่ีย (รอ้ยละ) 88 85 82 
อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารพืน้ท่ีเฉล่ีย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

567 583 601 

หมายเหตุ: อตัราค่าเช่า และอตัราการเช่าเฉลี่ยทัง้ปี ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ทีม่า:  เจา้ของอสงัหาริมทรพัย ์
 

1.6 ข้อมูลประเภทธุรกิจ และผู้เชา่ 10 อนัดับแรก 

ล าดับ ผู้เช่าพืน้ที ่ ประเภทธุรกิจ 
พืน้ทีเ่ช่า
(ตร.ม.) 

สัดส่วนต่อพืน้ที่
เช่าสุทธิ (ร้อยละ) 

1 บรษิัท โอไรอ้นั อินเว็สทิเกชั่น จ ากดั ที่ปรกึษากฎหมาย 1,800 10 
2 บรษิัท อินทอูิทีฟ โลจีสติค รีซอสเสท จ ากดั โลจิสติกส ์ 906 5 

3 บรษิัท ทีเอส เทค เอเชี่ยน จ ากดั 
พฒันาและ 
วิจยัรถยนต ์

900 5 

4 กลุ่มบรษิัท เซนโค กรุ๊ป โลจิสติกส ์ 700 4 

5 บรษิัท สโตนวนั จ ากดั (มหาชน) 
ผลิตและจ าหน่าย
วสัดกุ่อสรา้ง 

680 4 

6 บรษิัท เอสเอ็มซี คอนซลัติง้ เอ็นจิเนียร ์จ ากดั 
ที่ปรกึษาดา้น
วิศวกรรม 

660 4 

7 กลุ่มบรษิัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล 537 3 

8 
บรษิัท แม็คคอนเนล ดเูวล คอนสตรคัเตอร ์ไทย 
จ ากดั 

ก่อสรา้ง 450 3 

9 บรษิัท ลกุซ ์รอยลั (ประเทศไทย) จ ากดั 
จ าหน่ายเครื่องใช้

ครวัเรือน 
450 3 

10 มลูนิธิฟรีดรชิ เนามนั มลูนิธิ 450 3 
รวม 7,533 43 

ทีม่า: เจา้ของอสงัหาริมทรพัย ์ขอ้มลู ณ วนัที่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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1.7 อายุสัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยในโครงการ BBC 
ปีที่ครบก าหนดสญัญาของผูเ้ข่ารายย่อยของโครงการ BBC มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ปีทีค่รบก าหนดสัญญาเช่า (พ.ศ.) พืน้ทีเ่ช่า (ตร.ม.) สัดส่วนต่อพืน้ทีเ่ช่าสุทธิ (ร้อยละ) 
2564 6,479 37 
2565 4,396 25 
2566 3,063 17 
2567 300 2 

พืน้ท่ีว่าง 3,242 19 
รวม 17,480 100 

ทีม่า: เจา้ของอสงัหาริมทรพัย ์ขอ้มลู ณ วนัที่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

1.8 ราคาประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัใหม้ีผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 2 ราย ไดแ้ก่ บรษิัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด (“JLL”) และบริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จ ากัด หรือ คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ไทยแลนด์ 
(“Colliers”) (รวมเรียกว่า “ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น”) ซึ่งเป็นผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นที่ไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมลูค่า
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยมูลค่าประเมินทรพัยสิ์นตามรายงานของผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์น
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

ผู้ประเมิน
มูลค่า

ทรัพยส์ิน 

มูลค่าประเมิน
ตามวิธีรายได ้

(ล้านบาท) 

วันทีป่ระเมิน
มูลค่า

ทรัพยส์ิน 

มูลค่าลงทุนของทรัพยส์ินที่
จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

(ล้านบาท) 

สูงกว่ามูลค่า
ประเมินต ่าสุด 

(ร้อยละ) 
JLL 1,449.00 1 ตลุาคม 2564 

ไม่เกิน 1,550 ไม่เกิน 6.97 
Colliers 1,471.00 1 ตลุาคม 2564 

หมายเหตุ: ขอ้มูลมูลค่าประเมินตามวิธีรายไดอ้า้งอิงจากรายงานประเมินมูลค่าทรพัยส์ินของ JLL และ Colliers ฉบบัลงวนัที่  
8 มีนาคม 2564 โดยวันที่ประเมิน 1 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่เริ่มต้นประมาณการรายได้ในสมมติฐาน เนื่องจากเป็นวันที่
กองทรสัตค์าดว่าจะเขา้ลงทนุในทรพัยส์ิน 
 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งสองรายเลือกใช้วิธีพิจารณาจากรายได ้( Income Approach) ในการประเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งเป็นการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นจากความสามารถในการสรา้ง
กระแสเงินสดในอนาคตของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยค านวณจากประมาณการกระแสเงนิสดที่
จะเกิดขึน้ในอนาคต และคิดลดดว้ยอตัราคิดลดที่เหมาะสม เพื่อสะทอ้นความเส่ียงจากการลงทุน ซึ่งผูจ้ดัการ
กองทรสัตม์ีความเห็นว่าเป็นวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีการค านวณมูลค่าประเมินทรพัยสิ์นที่สะท้อน
ความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดของทรพัยสิ์นจากรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีส านกังานและ
พืน้ที่พาณิชยกรรม รายไดจ้ากที่จอดรถ และรายไดอ้ื่น ๆ และหักค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งของทรพัยสิ์น ดังนั้น 
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ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงเห็นว่า วิธีการค านวณมลูค่าปัจจุบนั (Present Value) ของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow : DCF) จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในครั้งนี ้ เนื่องจากสามารถ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และสะทอ้นความเส่ียงจากการลงทนุจากอตัราคิดลดได ้ 
  
การลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 จะมีมลูค่ารวมไม่เกิน 1,550 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 
ค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) ซึ่งเป็นมลู
ค่าที่สูงกว่ามลูค่าประเมินทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นต ่าสุด ประมาณรอ้ยละ 6.97 โดยผูจ้ดัการ
กองทรสัตเ์ห็นว่า มลูค่าการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นีเ้ป็นราคาที่เหมาะสมส าหรบัผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์ทั้งในดา้นผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน ซึ่งพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น อัตรา
ผลตอบแทนจากการใหเ้ช่า ท าเลที่ตัง้ของทรพัยสิ์น ผลการด าเนินงานในอดีตของทรพัยสิ์น และการเติบโต
ของอตัราค่าเช่า เป็นตน้  
 
ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเห็นว่า ราคารวมสงูสดุที่กองทรสัตจ์ะลงทนุแตกต่างจากราคาประเมินของทรพัยสิ์น
ต ่าสุดที่จัดท าโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น อันเนื่องจากบริษัทประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นใชอ้ัตราคิดลด 
(Discount Rate) ประมาณรอ้ยละ 9.00 ต่อปี หากพิจารณามลูค่าเขา้ลงทุนสงูสดุไม่เกิน 1,550 ลา้นบาท กับ
ประมาณการกระแสเงินสดของผู้ประ เมินมูลค่ าทรัพย์สินที่ ให้ราคาประ เมินต ่ าที่ สุดคื อ  JLL 
ผูล้งทนุจะไดป้ระมาณการอตัราผลตอบแทนตลอดชว่งอายสิุทธิการเช่า (Internal Rate of Return หรือ “IRR”) 
ประมาณรอ้ยละ 8.07 ต่อปี อย่างไรก็ดี ประมาณการอตัราผลตอบแทนขา้งตน้ขึน้อยู่กบัสมมติฐานและปัจจยั
ที่ไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งไม่อาจรบัรองผลได ้จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่า
มลูค่าเขา้ลงทนุสงูสดุไม่เกิน 1,550 ลา้นบาท เป็นมลูค่าเขา้ลงทุนท่ีสมเหตสุมผลและมีความน่าสนใจ  

สรุปสมมติฐานท่ีส าคญัของรายงานประเมิน 

รายละเอียด JLL Colliers 
สมมติฐานรายได ้

ช่วงเวลาประมาณ
การ 

1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยวันที่ประเมิน 1 ตุลาคม 2564 เป็น
วนัท่ีเริ่มตน้ประมาณการรายไดใ้นสมมติฐาน เนื่องจากเป็นวนัท่ีกองทรสัตค์าดว่า
จะเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์น 

รายไดค้า่เชา่ และ
บรกิารพืน้ท่ี  
(Average Rental 
Rate หรือ ARR) 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

อตัราคา่เช่าและบรกิารปีแรก 
พืน้ท่ีเช่าส านกังาน : 600 บาท 
พืน้ทีคา้ปลีก : 600 บาท 

อตัราคา่เช่าและบรกิารปีแรก 
พืน้ท่ีเช่าส านกังาน : 600 บาท 
พืน้ทีคา้ปลีก : 600 บาท 

พืน้ท่ีเช่าส านกังาน และพืน้ท่ีคา้ปลีก 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ อ้างอิงจากสัญญาปัจจุบัน และ/หรือ หนังสือแสดง
ความประสงคจ์องพืน้ที่ และ/หรือ จากการส ารวจและเก็บขอ้มลูอตัราค่าเช่าและ
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รายละเอียด JLL Colliers 
บริการ อาคารส านกังานในบริเวณใกลเ้คียง โดยอตัราค่าเช่าและบริการจะมีการ
ปรบัเพิ่มขึน้จากการต่ออายุสญัญาหรือการเขา้ท าสัญญาใหม่ โดยจะมีการปรบั
ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

อตัราการเชา่พืน้ท่ี 
(Occupancy Rate) 
(%) 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีชว่งเวลาประมาณการ 
พืน้ท่ีเช่าส านกังาน : 85% ถงึ 90% 
พืน้ทีคา้ปลีก : 60% ถงึ 80% 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีชว่งเวลาประมาณการ 
พืน้ท่ีเช่าส านกังาน : 84% ถงึ 90% 
พืน้ทีคา้ปลีก : 63% ถงึ 80% 

อัตราการเช่าพืน้ที่อ้างอิงตาม สัญญาปัจจุบัน และ/หรือ หนังสือแสดงความ
ประสงคจ์องพืน้ท่ี 

รายไดค้า่เชา่ และ
บรกิารพืน้ท่ีอื่นๆ 
(Non-NLA) 

อา้งอิงตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการปัจจบุนั และมีการปรบัเพิ่มในอตัรารอ้ย
ละ 3.00 ต่อปี 

รายไดค้า่
สาธารณปูโภค 
(Utility Income) 

สดัส่วนของรายไดค้่าเช่าและบรกิาร โดยอา้งอิงจากผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 

รายไดอ้ื่นๆ (Others 
Income) 

สดัส่วนของรายไดค้่าเช่าและบรกิาร โดยอา้งอิงจากผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 

สมมติฐานค่าใช้จ่าย 
ค่าใชจ้า่ย
สาธารณปูโภค 

สดัส่วนของรายไดค้่าเช่าและบรกิาร โดยอา้งอิงจากผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 

ค่าใชจ้า่ยในการ
บรหิารโครงการ 

สดัส่วนของรายไดค้่าเช่าและบรกิาร โดยอา้งอิงจากผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 

ค่าเบีย้ประกนัภยั อา้งอิงจากกรมธรรมป์ระกนัภยั และมีการปรบัเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3.00 ต่อปี 
ภาษีที่ดินและส่ิงปลกู
สรา้ง 

อา้งอิงตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ และมีการปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี 

ส ารองเพื่อปรบัปรุง / 
บ ารุงรกัษาทรพัยสิ์น 
(Reserve CAPEX) 

รอ้ยละ 4 ของรายไดท้ัง้หมด อา้งอิงแผนการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต  ์

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ สดัส่วนของรายไดค้่าเช่าและบรกิาร โดยอา้งอิงจากผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 
ค่าธรรมเนียมบรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ 
(Property 
Management Fee) 

• ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน: ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของรายไดท้ัง้หมด 

• ค่าธรรมเนียมพิเศษ: ไม่เกินรอ้ยละ 7.00 ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน 
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รายละเอียด JLL Colliers 

• ค่าธรรมเนียมการบริการท าสัญญา: ไม่เกิน 3 เดือนของรายไดค้่าเช่าและ/
หรือค่าบริการ ส าหรับการเข้าท าสัญญาใหม่หรือการต่ออายุสัญญาเดิม 
ส าหรบัสญัญาระยะเวลา 3 ปี และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 

อตัราคิดลด 
(Discount Rate) 

รอ้ยละ 9.00  

อตัราผลตอบแทน
ทางตรง 
(Capitalization 
Rate) 

รอ้ยละ 6.00 

 หมายเหตุ : อา้งอิงตามรายงานประเมินมูลค่าทรพัยส์ินของผูป้ระเมินที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. สองรายได้
แก่ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“JLL”) และบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล  
(ประเทศไทย) จ ากดั (“Colliers”) ฉบบัลงวนัที่ 8 มีนาคม 2564 

 

ราคาประเมินตามวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) 
ราคามูลค่าประเมินตามวิธีคิดจากตน้ทุน (Replacement Cost) มีไวเ้พื่อใชอ้า้งอิงในการพิจารณาเก่ียวกับ
การท าสญัญาประกันภยัที่เหมาะสมส าหรบัอาคารส่ิงปลกูสรา้งและงานระบบที่กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 1 เพียงเท่านัน้ 
ผู้ประเมิน
มูลค่า

ทรัพยส์ิน 

มูลค่าทีด่ิน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าอาคาร 
(ล้านบาท) 

มูลค่าประเมินตาม
วิธีคดิจากตน้ทนุ 
หักค่าเสื่อม 
(ล้านบาท) 

มูลค่าประเมินตาม
วิธีคดิจากตน้ทนุ 

(ล้านบาท) 

JLL 709.00 473.11 1,182.11 1,737.50 
Colliers 602.65 620.29 1,222.94 1,636.98 

หมายเหตุ :  วนัที่ประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน 1 ตลุาคม 2564 และอา้งอิงตามรายงานประเมินมลูค่าทรพัยส์ินของผูป้ระเมินที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. สองรายไดแ้ก่ บริษัท โจนส ์แลง ลาซาลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“JLL”) และ
บริษัท คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากดั (“Colliers”) ฉบบัลงวนัที่ 8 มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 
 

11 
 

1.9 แหล่งเงนิทนุทีใ่ช้ในการลงทุนในทรัพยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิ่มเตมิคร้ังที ่1  
แหล่งเงินทุนของกองทรสัตเ์พื่อใชใ้นการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ประกอบดว้ย 1) การออก
และเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 2) การกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินในวงเงินกูย้ืมระยะยาว/ระยะสัน้ และ/หรือ 3) การออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์

 
2 ประมาณการงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสมมติฐาน ส าหรับช่วงเวลา

ประมาณการตั้งแต่ วนัที ่1 ตลุาคม 2564 ถึงวันที ่30 กนัยายน 2565 
ส าหรับการจัดท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสมมติฐาน ส าหรับช่วงเวลา
ประมาณการตัง้แต่ วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2565 (12 เดือน) นัน้ เนื่องจาก ผูจ้ดัการกองทรสัต์
คาดว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  1 ประมาณ ไตรมาสที่  4  
ปี 2564 ภายหลงัจากที่ส  านกังาน ก.ล.ต. พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งหาก
จดัท าประมาณการส าหรบัรอบบญัชีปัจจบุนัจะเป็นการจดัท ารอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะจดัท า
ประมาณการเพียง 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) เท่านัน้ ดงันัน้ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถเห็นผลตอบแทนของ
กองทรัสตไ์ดเ้ต็มปี (12 เดือน) ผู้จัดการกองทรัสตแ์ละที่ปรึกษาทางการเงินจึงจัดท าประมาณการส าหรับงวด  
12 เดือน ช่วงประมาณการวนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถพิจารณาถึง
ประมาณการและผลตอบแทนของกองทรสัตไ์ดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
 
ขอ้มูลที่ระบุในหัวขอ้นีไ้ม่ใช่ขอ้เท็จจริงในอดีต แต่เป็นขอ้มลูในลักษณะที่เป็นการคาดการณเ์หตุการณใ์นอนาคต 
(Forward-Looking Statement) โดยขอ้มลูดงักล่าวอยู่บนขอ้สมมติฐานหลายประการที่ระบุอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 
7 และอยู่ภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งอาจท าใหผ้ลที่เกิดขึน้จรงิแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
จากที่ประมาณการไว ้ทัง้นี ้ขอ้มลูในส่วนนีไ้ม่ควรถกูพิจารณาเป็นค ารบัรอง ค ารบัประกนัหรือการคาดการณ์ภายใต้
สมมติฐานท่ีถกูตอ้งของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และที่ปรกึษาทางการเงิน และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการดงักล่าว
จะบรรลผุลหรือน่าจะบรรลผุล เนื่องจากขอ้มลูดงักล่าวจดัท าบนสมมติฐานในช่วงที่จดัท ารายงานขอ้มลูทางการเงนิ
ตามสถานการณส์มมติเท่านัน้  
 
รายไดห้รือผลประโยชนต์อบแทนที่จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่แทจ้ริงอาจจะแตกต่างจากรายไดห้รือผลประโยชน์
ตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ปรากฏในประมาณการ นอกจากนีป้ระมาณการก าไรและผลประโยชนต์อบ
แทนที่จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไม่ไดร้บัการปรบัปรุงส าหรบัเหตุการณใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัวนัที่ของเอกสาร
ฉบบันี ้
 
ขอ้มลูในส่วนนีอ้ยู่ภายใตส้มมติฐานหลายประการ ซึ่งแมจ้ะมีการระบุตวัเลข ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัต ์และที่ปรกึษา
ทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วนัที่จดัท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และการจ่ายประโยชนต์อบแทน
ตามสมมติฐาน แต่สมมติฐานและการประมาณการอยู่ภายใตค้วามไม่แน่นอนและความเส่ียงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
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การเมืองและการแข่งขนัที่ส  าคญัจ านวนมาก ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัต ์และที่ปรกึษาทางการเงินไม่สามารถควบคมุได ้
อีกทั้งยังตั้งอยู่บนสมมติฐานเก่ียวกับการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเปล่ียนแปลงได ้ดังนั้น ผู้จัดการ
กองทรสัต ์และที่ปรกึษาทางการเงินจึงไม่สามารถรบัรองไดว้่าประมาณการดงักล่าวจะเกิดขึน้จริง ดงันัน้ขอ้มลูทาง
การเงินที่คาดการณใ์นเอกสารฉบบันีอ้าจแตกต่างจากผลที่เกิดขึน้อย่างมีนยัส าคญั ผูล้งทุนควรศึกษาสมมติฐาน
การประมาณการ และระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการในส่วนนี ้
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสมมติฐาน เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินที่
เ ก่ียวกับอนาคตที่จัดเตรียมโดยผู้จัดการกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงิน และได้รับการตรวจสอบโดย  
นางสาวสจุิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 8645 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
โดยงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสมมติฐานนีไ้ดถู้กจดัท าขึน้เพื่อน าไปใชเ้ป็นส่วน
หน่ึงในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 และในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วน
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 ของเพื่อทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ และการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสมมติฐาน 
ส าหรับชว่งเวลาตั้งแตว่นัที ่1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที ่30 กันยายน 2565 
(หน่วย : พนับาท) 

ทรัพยส์ินทีมี่ 
อยู่เดิม 

 ทรัพยส์ินหลัง
การลงทนุ

เพิ่มเติมคร้ังที ่1 
รายได้    
รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร  593,108    730,369  
ดอกเบีย้รบั  469      487  
รายไดอ้ื่น  11,244    13,223  
รายได้รวม  604,821    744,079  
    

ค่าใช้จ่าย    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (12,477)  (16,586) 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ (8,096)  (10,225) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (1,425)  (1,745) 
ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ (49,445)  (56,278) 
ตน้ทนุการเช่าและบรกิาร (167,184)  (199,775) 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (9,802)  (11,443) 
ตน้ทนุทางการเงิน  (38,383)      (72,445) 
รวมค่าใช้จ่าย (286,812)  (368,497) 
ก าไรจากการลงทนุสุทธ ิ 318,009  375,582 
บวกกลบั ส่วนตา่งระหว่างตน้ทนุทางการเงินท่ีค านวณดว้ยอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิกบั

ตน้ทนุทางการเงินท่ีจา่ยจรงิ 

 -      6,924  

บวกกลบั ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 528   528  
หกัออก รายไดค้่าเช่าที่มิไดร้บัช าระเป็นเงินสดจรงิ  (379)   (1,020) 
หกัออก ส่วนตา่งระหวา่งค่าธรรมเนียมการบรกิารการท าสญัญาตดัจ าหน่ายกบั

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายจรงิ 
(5,094)  (8,999) 

หกัออก ช าระเงินกูย้ืม  (50,600)   (50,600) 
ประมาณการเงนิสดสุทธิทีส่ามารถน ามาปันสว่นแบ่งก าไรและแบ่งส่วนทนุ 262,464  322,415 
    
ประมาณการอตัราการปันส่วนแบ่งก าไรและแบ่งส่วนทนุ (รอ้ยละ)  99.5  99.5 
จ านวนหน่วยลงทนุ/หน่วยทรสัต ์(ลา้นหน่วย)  368.8  453.0 
    
ประมาณการการจ่ายประโยชนต์อบแทน 261,151  320,803 
ส่วนแบ่งก าไร/ประโยชนต์อบแทน (บาทต่อหน่วย) 0.70811  0.70817 
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3 ประมาณการการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสมมติฐาน ส าหรับปีตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2564 ถึง 30 กนัยายน 
 2565 

 จากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสมมติฐาน ส าหรบัปีตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง  
30 กันยายน 2565 ซึ่งก าหนดสมมติฐานให้ไม่มีการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมและไม่มีการกูย้ืมเงิน
เพิ่มเติม ส าหรับกรณีไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม (“ทรัพย์สินที่มีอยู่ เดิม”) และส าหรับกรณีลงทุนเพิ่มเติม  
(“ทรพัยสิ์นหลังการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1”) ก าหนดสมมติฐานในการระดมทุนส าหรบัการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมครัง้ที่ 1 จ านวนประมาณ 84.2 ลา้นหน่วย 
และมีการกูย้ืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบนัการเงนิ ทัง้นี ้ระดบัหนีสิ้นของกองทรสัตจ์ะยงัคงเป็นไปตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
และประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทนุต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ของ
กองทรสัตส์ าหรบัปี ส าหรบัปีตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2564 ถึง 30 กนัยายน 2565 ของทรพัยสิ์นท่ีมีอยู่เดิม เปรียบเทียบกบั
ทรพัยสิ์นหลงัการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีรายละเอียดดงันี ้

ประมาณการเงนิจ่ายประโยชนต์อบ
แทนและเงนิลดทนุตอ่หน่วย 

ทรัพยส์ินทีมี่อยู่เดิม 
(บาทต่อหน่วย) 

ทรัพยส์ินหลังการ 
ลงทนุเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

(บาทต่อหน่วย) 
- ประโยชนต์อบ 0.70811 0.70817 
- เงินลดทนุ* - - 
รวมการเงนิจ่ายประโยชนต์อบแทน
และเงนิลดทนุ 

0.70811 0.70817 

 หมายเหตุ *ประมาณการการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสมมติฐานมิไดส้ะทอ้นถึงผลก าไรหรือขาดทนุที่อาจเกิดขึน้จากการประเมิน    
มลูค่าของทรพัยส์ิน 

  
 นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัท าประมาณการอตัราผลตอบแทนตลอดช่วงอายสิุทธิการเช่า (Internal Rate of 

Return : IRR) ซึ่งก าหนดสมมติฐานอา้งอิงจากกระแสเงนิสดของผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นรายต ่าตามหลกัเกณฑใ์น
การเปิดเผย IRR ในแบบแสดงรายการข้อมูล (56-REIT และ 69-REIT) โดยมีสมมติฐานที่ส  าคัญของผู้ประเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์น ในการขายทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ณ สิน้ปีที่ 10 (Terminal Value) ภายหลงัจากการ
เขา้ลงทุน รวมทั้งก าหนดสมมติฐานใหม้ีการส ารองเงินในจ านวนเท่าๆ กันทุกๆ ปีเพื่อการช าระคืนเงินกู ้และใช้
สมมติฐานในการระดมทุนดียวกันกับสมมติฐานส าหรบังบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และการจ่ายประโยชนต์อบแทน
ตามสมมติฐาน โดยกรณีทรพัยสิ์นที่มีอยู่เดิม (ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม) หากพิจารณาราคาเขา้ลงทุนที่ 10.00 บาท
ต่อหน่วย ประมาณการอัตราผลตอบแทนตลอดช่วงอายุสิทธิการเช่า (IRR) ณ สิน้ปี 2564 จะเท่ากับประมาณ 
รอ้ยละ 9.125 และกรณีทรพัยสิ์นหลงัการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะเท่ากับประมาณรอ้ยละ 9.127 ทัง้นี ้ประมาณ
การเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย และประมาณการอตัราผลตอบแทนตลอดช่วงอายสิุทธิการ
เช่า (IRR) ดงักล่าวเป็นเพียงการแสดงประมาณการตามสมมติฐานหลายประการ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงและไม่
อาจรบัรองผลได ้
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4 ความเสี่ยงส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกบัการลงทนุในทรัพยส์นิเพิ่มเติมคร้ังที ่1 
4.1 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคระบาด เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การแพร่ระบาดของโรคระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคภยัอื่นใดที่เป็นอนัตรายถึงชีวิตที่

ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัวจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกิจและความสามารถในการช าระค่าเช่าและค่าบริการของผูเ้ช่าพืน้ท่ีภายในทรพัยสิ์นท่ีจะเขา้ลงทนุ

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยที่ผ่านมา ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ BBC ไดม้ีการรบัแจง้จากผูเ้ช่าบางรายที่

รอ้งขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั 

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในปี 2563 โครงการ BBC ไดม้ีการปรบัลดค่าเช่าใหก้บัลกูคา้ชัน้ดีเฉพาะกลุ่ม

ธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประมาณ 1 ถึง 2 เดือน โดยคิดเป็นค่า

เช่าประมาณ 8 ถึง 9 แสนบาท และในปี 2564 ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการ BBC ยงัมิไดร้บัการขอความ

ช่วยเหลือจากผูเ้ช่ารายย่อยในการขอปรบัลดค่าเช่า ทัง้นี ้ กองทรสัตอ์าจมีความเส่ียงในอนาคตหากจ านวน 

ผูเ้ช่าที่ขอปรบัลดค่าเช่าอาจเพิ่มสงูขึน้ อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าจากการที่ประเทศไทยเริ่มมีการ

ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 จะช่วยใหส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดลดนอ้ยลง ซึ่งน่าจะ

ส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจเริ่มกลับเขา้สู่ภาวะปกติ ซึ่งจะส่งผลดีต่อกองทรสัตใ์นฐานะเจา้ของทรพัยสิ์นและ  

ผูใ้หเ้ช่าต่อไป 

 

4.2 ความเสี่ยงจากการทีผู้่เช่าพืน้ทีอ่าจไม่ต่ออายุสัญญาเช่า 

ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 อาจประสบกับเหตุการณท์ี่สัญญาเช่าพืน้ที่จ  านวนมากจะครบก าหนด

อายุในช่วงเวลาเดียวกนั เนื่องจากสญัญาเช่าพืน้ที่ทัง้หมดในปัจจุบนัเป็นสญัญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าไม่

เกิน 3 ปี ซึ่งความถ่ีของการต่ออายุสญัญาเช่าพืน้ที่และวิธีการค านวณค่าเช่าพืน้ที่ จะท าใหก้องทรสัตม์ีความ

อ่อนไหวต่อความผนัผวนของราคาตลาดของค่าเช่าพืน้ที่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดอาคารส านกังาน

ใหเ้ช่ามีอปุสงคก์ารเช่าใชพ้ืน้ท่ีลดลงไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม กรณีดงักล่าวอาจน าไปสู่การมีพืน้ท่ีว่างมากขึน้

และ/หรือกองทรสัตอ์าจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรบัลดอตัราค่าเช่าลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ในตลาดอาคารส านกังานของกองทรสัต ์ซึ่งจะท าใหร้ายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการของกองทรสัตล์ดต ่าลง 

และจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการจัดหารายไดข้องกองทรสัต์ นอกจากนี ้ผูเ้ช่ารายย่อย

ปัจจุบันบางส่วนอาจพิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาเช่าพืน้ที่หรืออาจต่ออายุสัญญาเช่าพืน้ที่ภายใตเ้งื่อนไขที่

กองทรสัตไ์ดร้บัประโยชนด์อ้ยลงกว่าที่เคยไดร้บัตามสัญญาเช่าพืน้ที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งหากอัตราค่าเช่า

พืน้ท่ีใหม่เมื่อมีการต่ออายหุรือเมื่อมีการเขา้ท าสญัญาใหม่ต ่ากว่าอตัราที่คาดวา่จะไดร้บัอย่างมีนยัส าคญัแลว้

จะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรสัต ์นอกจากนี ้หากมีผูเ้ช่าราย
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ย่อยรายใดบอกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่ต่ออายุสัญญาเช่า ผู้จัดการกองทรัสตไ์ม่สามารถรับประกันได้ว่า

กองทรสัตจ์ะสามารถน าพืน้ท่ีว่างออกใหเ้ช่าใหม่ไดด้ว้ยอตัราค่าเช่าเดิม  

 

4.3 ความเสี่ยงจากการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพยใ์นสว่นทีเ่ป็นสาระส าคัญและมีผลกระทบต่อ

การจัดหาผลประโยชน ์

ทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 อาจตอ้งไดร้ับการซ่อมแซมและการปรับปรุงครัง้ใหญ่ในส่วนที่เป็น

สาระส าคญั ทั้งนี ้เพื่อใหอ้สังหาริมทรพัยด์งักล่าวมีความทันสมัย และมีความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์

ของผูเ้ช่ารายย่อยมากยิ่งขึน้ และเพื่อเป็นการดงึดดูผูเ้ช่ารายย่อย ใหม้าเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัต์ลงทนุ 

การซ่อมแซมหรือการบ ารุงรกัษาเป็นประจ าโดยทั่วไปนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทรสัต์

อย่างมีนยัส าคญั แต่การซ่อมแซมหรือการปรบัปรุงครัง้ใหญ่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มิใช่การด าเนินธุรกิจทาง

การค้าปกติ) อาจจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อเปล่ียนแปลงรูปลักษณ์  ทั้งภายในและภายนอกของ

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงระบบงานที่ส าคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระ

ค่าใชจ้่ายจ านวนมากแก่กองทรสัต ์นอกจากนี ้การซ่อมแซมหรือปรบัปรุงใหญ่ดงักล่าวอาจตอ้งมีการปิดพืน้ท่ี

บางส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์ป็นการชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์

ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ หรือเป็นสาเหตุใหผู้เ้ช่ารายย่อยบอกเลิกสัญญาเช่า ไม่ต่ออายุสัญญาเช่า หรือ

ยกเลิกสญัญาใหบ้ริการได ้ดงันัน้ หากอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทรสัตล์งทุนจ าเป็นตอ้งมีการซ่อมแซมหรือการ

ปรบัปรุงครัง้ใหญ่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

กองทรสัตไ์ด ้

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีการปรบัปรุงซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องตามความจ า

เป็นและความเหมาะสม โดยท าการเปล่ียนชิน้ส่วนอุปกรณห์รืออะไหล่ที่เส่ือมสภาพหรือช ารุด เพื่อรกัษา

สภาพอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ ซึ่งการปรับปรุงซ่อมแซมดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน ์อีกทัง้การซ่อมบ ารุงแต่ละครัง้จะใชง้บประมาณไม่สงูนกั เช่น การทาสี

อาคาร การปรบัปรุงงานระบบ การซ่อมแซมและเปล่ียนวสัดสิุน้เปลือง  

ในอนาคตระยะยาว โครงการอาจมีการซ่อมบ ารุงหรือการปรบัปรุงครัง้ใหญ่ตามสภาพของโครงการโดยใชเ้งิน

ในการปรับปรุงมูลค่าสูง ซึ่งการปรับปรุงในลักษณะนีจ้ะเกิดขึน้เป็นครัง้คราวนอกเหนือจากการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารทั่ว ๆ ไป แต่ที่ผ่านมาการปรบัปรุงลกัษณะนีไ้ม่ไดเ้กิดขึน้บ่อยหรือเกิดขึน้เป็นประจ า และมิได้

ส่งผลกระทบต่อการจดัหาผลประโยชนอ์ย่างเป็นนยัส าคญั โดยโครงการ BBC มีการปรบัปรุงครัง้ใหญ่ล่าสดุ 

เมื่อปี 2555 เพื่อปรบัปรุงสภาพอาคารภายนอกใหม้ีความทนัสมยัมากขึน้ และปรบัปรุงอาคารงานระบบที่มี

ความส าคญัต่อการจดัหาผลประโยชนข์องอาคาร  
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ในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการกองทรสัตจ์ะใชค้วามพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าการ

ปรบัปรุงอาคารของกองทรัสตจ์ะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทรสัตแ์ละการประกอบธุรกิจของ 

ผูเ้ช่าพืน้ที่รายย่อยใหน้อ้ยที่สดุ เพื่อใหผู้เ้ช่ารายย่อยยงัคงสามารถประกอบกิจการต่อไปได ้แมใ้นช่วงที่ตอ้งมี

การปรบัปรุงอาคารก็ตาม 

 

4.4 ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์จะขึ้นอ ยู่กับความสามารถของผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย ์

ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยข์องทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยผูบ้ริหาร

อสังหาริมทรพัยจ์ะมีหนา้ที่บริหารจัดการทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตามที่ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะ

มอบหมาย เช่น การหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ การต่อสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายย่อยในปัจจุบัน การสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดีต่อผูเ้ช่ารายย่อย การโฆษณาประชาสัมพนัธเ์ก่ียวกบัการใหเ้ช่า รวมถึงการบ ารุงรกัษาหรือ

ปรับปรุงทรัพยสิ์นให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การใชป้ระโยชน ์ดังนั้น ความสามารถของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัยจ์ะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทรสัต์ อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะคดัเลือก

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยด์ว้ยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้ไดผู้้บริหารอสังหาริมทรัพยท์ี่มีคุณสมบัติ 

ความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นการบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์ตลอดจนจดัท า

สัญญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยใ์ห้สอดคลอ้งและไม่ขัดกับสัญญาก่อตัง้ทรัสต ์รวมทั้งควบคุมดูแล 

ก ากบั และตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว เพื่อใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่และความ

รบัผิดชอบเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์สัญญานี ้สัญญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์

ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ละผู้ลงทุน

โดยทั่วไปและ ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตพ์บว่า ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยไ์ม่ปฏิบัติหนา้ที่ตามที่ก าหนดใน

สัญญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์หรือกระท าการหรือละเวน้การกระท าการอันเป็นเหตุใหข้าดความ

น่าเชื่อถือในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการ

บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยร์ายนัน้ เพื่อที่ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะสามารถเขา้ไปด าเนินงาน

แทน หรือคดัเลือกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หม่เพื่อทดแทนรายเดิม 

 

4.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาระจ ายอมทางเข้าออก 

โครงการ BBC ตัง้อยู่ในที่ดินจ านวน 2 โฉนด ไดแ้ก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 8330 และ 188885 และมีพืน้ท่ีประมาณ 

1 ไร่ 2 งาน 26 ตร.ว. และ 83 ตร.ว. ตามล าดับ โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 188885 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของที่จอดรถนอก

อาคารบางส่วน และหอ้งเก็บขยะ ตกอยู่ใตภ้าระจ ายอมทางเขา้ออกของท่ีดินขา้งเคียงท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ
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บุคคลอื่นจึงท าให้กองทรัสตม์ีความเส่ียงที่อาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์บนพืน้ที่ดังกล่าวไดอ้ย่างเต็มที่ 

อย่างไรก็ดี ตวัอาคารและส่ิงปลกูสรา้งของโครงการ BBC นัน้ตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 8330 ทัง้หมด ผูจ้ดัการ

กองทรสัตจ์ึงมีความเห็นว่าการตกอยู่ใตภ้าระจ ายอมของโฉนดที่ดินเลขที่ 188885 ดงักล่าวไม่ไดข้ดัขวางหรือ

อาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาประโยชนแ์ละการด าเนินงานของโครงการ BBC อย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี ้

ในสภาพพืน้ท่ีจรงิไดม้ีการสรา้งก าแพงกัน้ระหว่างพืน้ท่ีโฉนดที่ดินเลขที่ 188885 ที่กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ และ

พืน้ที่ดินข้างเคียงท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลอ่ืน โดยในสภาพจริงไม่ไดม้ีการใช้ประโยชน์เป็นเข้าออกแต่

อย่างไรมาเป็นระยะเวลานาน และพืน้ที่ดินขา้งเคียงท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลอ่ืน (ซึ่งไดร้บัสิทธิภาระจ ายอม

ทางเขา้ออกของที่ดินเลขที่ 188885 ที่กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน) ใชท้างเขา้ออกทางอื่น ซึ่งจากการสนันิษฐาน

และพิจารณาเอกสารที่เก่ียวขอ้งของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละที่ปรกึษากฏหมาย บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็น

ซี่ จ ากดั มีความเห็นว่าภาระจ ายอมดงักล่าวไม่ไดม้ีการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน และในทางกฎหมายหาก

ภาระยอมนัน้มิไดม้ีการใชง้านเกินกว่า 10 ปีขึน้ไปภาระจ ายอมนัน้ย่อมสิน้ไป อย่างไรก็ดี ในทางทะเบียนจะยงั

ปรากฎภาระจ ายอมดงักล่าวในสารบบจดทะเบียน ณ ส านกังานท่ีดิน จนกว่าบคุคลที่เก่ียวขอ้งจะด าเนินการ

จดทะเบียนยกเลิกภาระจ ายอม 

 

 

 

 

 

 

 

 


