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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของหน่ วยทรัสต์ (Fact Sheet)
สรุปข้อมูลสำคัญนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ น
เพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ ยงของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษำข้อมูลใน
รำยละเอียดจำกหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผู้จ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์และบริ ษทั ฯ หรืออำจศึกษำ
ข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนั งสื อชี้ ชวนที่ บริ ษัทยื่นต่ อสำนั กงำน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของ
สำนักงำน ก.ล.ต.

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
(Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust: TPRIME)
บริษทั เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด (ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์)
บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิ กรไทย จำกัด (ทรัสตี)
1

สำระสำคัญของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี

ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)

Thailand Prime Property Freehold and Leasehold
Real Estate Investment Trust

ชื่อย่อ

TPRIME

ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์

บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด

ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์

สาหรับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ได้แก่ บริษทั ซีบเี อ็ม
แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้น ท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด และ
สาหรับโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ได้แก่ บริษทั โจนส์
แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด

ทรัสตี

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น

บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด
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1.1

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ในครังนี
้ ้
จำนวนหน่ วยที่เสนอขำย

ไม่เกิน 547,500,000 (ห้าร้อ ยสี่สบิ เจ็ดล้านห้าแสน)
หน่วย

มูลค่ำเสนอขำยรวมทัง้ สิ้ น

ไม่เกิน 5,475,000,000 บาท

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่ วย

10 บาท ต่อหน่วย

รำคำหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขำย

10 บาท ต่อหน่วย

ลักษณะกำรเสนอขำย

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้มไิ ด้เป็ นการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ต่อประชาชนเป็ นการทัวไป
่
การเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อย จะเสนอขายให้เฉพาะ
ลูก ค้า หรือ ผู้ท่ีค าดว่ า จะเป็ นลูก ค้า ของผู้จ ัด การการจัด
จาหน่ายและตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

ประเภทหน่ วยทรัสต์

ไม่รบั ไถ่ถอนหน่ วยทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะยื่น
ขอจดทะเบียนหน่ วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของหน่ วยทรัสต์

เป็ น หน่ ว ยทรัส ต์ ป ระเภทระบุ ช่ือ และช าระเต็ ม มู ล ค่ า
ทัง้ หมด และไม่มขี ้อจากัดการโอน เว้นแต่ ขอ้ จากัดการ
โอนที่เป็ นไปตามกฎหมายซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์

วิ ธีกำรจัดสรร

จัดสรรโดยใช้ดุลพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย

สัดส่วนกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน : ประมาณ 383,250,000
หน่วย
เสนอขายต่ อบางกอก ออฟฟิ ศ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน:
ประมาณ 27,375,000 หน่ วย โดยจานวนที่จะจัดสรร
ให้แ ก่บางกอก ออฟฟิ ศ และกลุ่มบุ คคลเดีย วกัน จะคิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0-5 ของจานวนหน่ วยทรัสต์
ทีอ่ อกและเสนอขายทัง้ หมด
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เสนอขายต่ อ ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของบางกอก ออฟฟิ ศ :
ประมาณ 27,375,000 หน่วย
เสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อย : ประมาณ 109,500,000
หน่วย
ช่วงเวลำกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์

วันที่ 4-6 ตุลาคม 2559 และก่อนเวลา 12.00 น. ของ
วันที่ 7 ตุลาคม 2559
เงื่อนไขการปิ ดการเสนอขาย
ในกรณีท่ปี รากฏว่ามีผู้จองซื้อจองซื้อ หน่ ว ยทรัสต์ครบ
ตามจ านวนหน่ ว ยทรัสต์ ท่ีเ สนอขายก่ อ นครบก าหนด
ระยะเวลาการจองซื้ อ ผู้ จ ัด การการจั ด จ าหน่ า ยขอ
สงวนสิทธิใ์ นการปิ ดรับการจองซื้อก่อนวันครบกาหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ แต่ ท งั ้ นี้ ไม่ เ ป็ น การตัด สิท ธิ
ผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยในการรับ ชาระเงินค่ า จองซื้อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ จ ากผู้ จ องซื้ อ ได้ จ นถึ ง วั น ครบก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้

ทัง้ นี้ จานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ดั สรรให้แก่ผจู้ องซือ้ รายย่อยจะมีจานวนขัน้ ต่ า 2,000 หน่ วย และเพิม่ เป็ นทวีคูณของ
100 หน่วย หากยอดการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ของผูจ้ องซือ้ รายย่อยครบตามจานวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายขอ
สงวนสิทธิในการปิ
ดรับจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ของผูจ้ องซือ้ รายย่อยก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้ นี้การเสนอขาย
์
หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ มิได้เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนเป็ นการทัวไป
่ โดยส่วนของการเสนอขายต่อนักลงทุน
รายย่ อ ย จะเสนอขายให้เ ฉพาะลูก ค้า หรือ ผู้ท่ีค าดว่ า จะเป็ น ลูก ค้า ของผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและตัว แทนจ าหน่ า ย
หน่ วยทรัสต์ เนื่องจากคาดว่าความต้องการจากกลุ่มนักลงทุนจะเพียงพอต่อมูลค่าการเสนอขายรวมในครัง้ นี้ และสามารถ
กระจายหน่วยทรัสต์ในวงกว้างได้อย่างเพียงพอ
การจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายในครัง้ นี้เป็ นการจัดจาหน่ ายแบบ Best Effort ซึง่ ในกรณีมกี าร
ยกเลิก การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ตามที่ระบุ ไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 2.4.4 ผู้จดั จ าหน่ ายจะดาเนินการส่งมอบเงินค่า จองซื้อ
หน่ วยทรัสต์โดยการโอนเงิน หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 14 วันนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ หรือวันทีร่ ะงับหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) ตามทีร่ ะบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ
2.4.4
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์ระดมทุนได้ (ซึง่ รวมถึงการกูย้ มื เงิน) ไม่เพียงพอทีจ่ ะลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทุกรายการ
ตามทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์น้ี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการยกเลิกการเสนอขาย
หน่ ว ยทรัสต์แ ละคืน เงินค่ า จองซื้อ หน่ วยทรัสต์ใ ห้แ ก่ ผู้จ องซื้อหน่ ว ยทรัสต์ รายละเอีย ดเรื่อ งการยกเลิกการเสนอขาย
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หน่ วยทรัสต์และการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 2.4.4 กรณีทม่ี กี ารยกเลิกการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
1.2

วัตถุประสงค์ของกำรระดมทุนในครังนี
้ ้

เพื่อระดมทุนจากนักลงทุน ซึง่ กองทรัสต์จะนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนดังกล่าว จานวนไม่เกิน 5,475 ล้านบาท
และเงินจากการกูย้ มื เงินระยะยาว จานวนรวมไม่เกิน 2,150 ล้านบาท ทัง้ นี้เงินที่ได้จากการระดมทุนและการกู้ยมื จะมี
จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 7,525 ล้านบาทไปลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ และซือ้
หุน้ อย่างน้อยร้อยละ 99.99 1 ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึ่งเป็ นเจ้าของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ("ทรัพย์สินหลักที่
ลงทุนครังแรก")
้
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมไม่เกิน 7,220 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
อสังหำริมทรัพย์ที่ลงทุน

รำยละเอียดกำรลงทุน
ที่ดิน ที่เ ป็ น ที่ตัง้ ของเมอร์คิว รี่ ทาวเวอร์ตัง้ อยู่บ นโฉนดเลขที่ 3158 เลขที่ดิน 104
มีเนื้ อที่ดิน ตามเอกสารสิทธิจานวน 3 ไร่ ตัง้ อยู่ท่ี 540 ถนนเพลิน จิต แขวงลุ มพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์

อาคารและสิง่ ปลูกสร้างคิดเป็ น พืน้ ทีร่ วม (Gross Floor Area) ประมาณ 52,882.00
ตารางเมตร และพื้น ที่ใ ห้เ ช่ า (Net Leasable Area) ประมาณ 24,765.43
ตารางเมตร เมอร์คิว รี่ ทาวเวอร์เ ป็ น อาคารที่อ อกแบบก่ อ สร้า งเพื่อ ใช้เ ป็ น อาคาร
สานักงานและเพื่อการพาณิชย์ 25 ชัน้ มีชนั ้ ใต้ดนิ 6 ชัน้
งานระบบรวมถึงอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์
ที่ดิน ที่เ ป็ น ที่ตัง้ ของเอ็ก เชน ทาวเวอร์ ตัง้ อยู่ ท่ี 388 ถนนสุ ขุม วิท เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร มีเนื้อทีด่ นิ ตามเอกสารสิทธิรวม 4 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา

โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

อาคารและสิง่ ปลูกสร้างคิดเป็ นพืน้ ที่รวม (Gross Floor Area) ประมาณ 80,944.42
ตารางเมตรและพื้น ที่ใ ห้เ ช่ า (Net Leasable Area) ประมาณ 42,887.82
ตารางเมตร เอ็ก เชน ทาวเวอร์เ ป็ น อาคารที่อ อกแบบก่ อ สร้า งเพื่อ ใช้เ ป็ น อาคาร
สานักงานและเพื่อการพาณิชย์ 41 ชัน้ มีชนั ้ ใต้ดนิ 3 ชัน้
งานระบบรวมถึงอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

หมำยเหตุ: อ้างอิงตามข้อมูลทีใ่ ช้คานวณพืน้ ทีใ่ ห้เช่า (Net Leasable Area) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1

หุน้ ทีเ่ หลือจำนวนไม่เกินร้อยละ 0.01 จะถือโดยบุคคลธรรมดำทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกทรัสตีเพือ่ ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เกีย่ วกับจำนวนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จำกัด
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ลักษณะกำรลงทุน
โครงกำรเมอร์คิวรี่ ทำวเวอร์
ลัก ษณะทรัพย์สิ นที่ ก องทรัส ต์ 1.
จะเข้ำลงทุน

สิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภค พร้อมทัง้ ส่วนควบและ
สิทธิการเช่าในอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์

2.

กรรมสิทธิในส่
์ วนต่อเติมอาคารของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ รวมถึงงาน
ระบบและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
สิทธิการใช้สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าระหว่างอาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์กบั
สถานีรถไฟฟ้าชิดลม (ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อยู่ระหว่างการเจรจากับบีทเี อส

3.

เพื่อดาเนินการโอนสิทธิใช้ทางเชื่อมต่อและหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญาต่อเชื่อมพืน้ ทีท่ ่ี
บางกอก ออฟฟิ ศ มีอยู่เดิมมายัง กองทรัสต์ ซึ่งต้องได้รบั ความยินยอมจาก
บีทเี อสก่อน)
เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์/ เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์
ที่ดิน

ดารงเสรี

อำคำรพร้อ มทัง้ ส่ วนควบและ ดารงเสรี
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอำคำร บางกอก ออฟฟิศ (สาหรับส่วนต่อเติมอาคารของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์)
สิ ทธิ กำรใช้สะพำนทำงเชื่อมต่อ บางกอก ออฟฟิศ
รถไฟฟ้ ำ
ระบบสำธำรณูปโภค

ดารงเสรี
บางกอก ออฟฟิศ (สาหรับส่วนต่อเติมอาคารของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์)

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์

บางกอก ออฟฟิศ

ผูท้ รงสิ ทธิ กำรเช่ำเดิ ม

บางกอก ออฟฟิศ

ระยะเวลำกำรเช่ำที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้ำงของโครงกำรที่
เหลืออยู่

ประมาณ 19 ปี นับจากวันทีย่ ่นื แบบแสดงรายการนี้ (ตามสัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคาร
ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2548 ระหว่าง ดารงเสรี และ บางกอก ออฟฟิ ศ และสัญญา
ต่อท้ายสัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคารฉบับลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โดยระยะเวลาการ
เช่าจะสิน้ สุดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2578 ซึง่ เป็ นระยะเวลาการเช่าทีร่ วมถึงสิทธิในการ
ต่ออายุการเช่าเพิม่ เติมเป็ นระยะเวลา 3 ปี แล้ว)

ส่วนที่ 1 หน้า 5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

มูลค่ำที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน

ไม่เกิน 2,420 ล้านบาท

โครงกำรเอ็กเชน ทำวเวอร์
ลักษณะทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน

1.

2.

กรรมสิทธิของที
ด่ นิ อาคารรวมถึงระบบสาธารณู ปโภค พร้อมทัง้ ส่วนควบและ
์
กรรมสิทธิในอุ
์ ปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ผ่านการถือหุ้น
อย่างน้อยร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทัง้ หมดในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
สิทธิการใช้สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าระหว่างอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์กบั
สถานีรถไฟฟ้าอโศก ตามสัญญาที่บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีอยู่กบั บริษัท
เอ็กเชน คอนเนคชัน่ ซึ่งเป็ นผู้มสี ทิ ธิใช้สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าดังกล่าว
จากบีทเี อส

เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์/ เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์
ที่ดิน

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

อำคำรพร้อมทัง้ ส่วนควบ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
อำคำร

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

สิ ทธิ กำรใช้สะพำนทำง
เชื่อมต่อรถไฟฟ้ ำ

บริษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่

ระบบสำธำรณูปโภค

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์

บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

มูลค่ำที่กองทรัสต์จะเข้ำ
ลงทุน

ไม่เกิน 4,800 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ยงั เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่รอ้ ยละ 99.993 ของบริษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่ ซึง่ เป็ น
ผูไ้ ด้รบั สิทธิให้ใช้สะพานทางเชื่อมระหว่างอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์กบั ระบบรถไฟฟ้าบีทเี อสสถานีอโศกจากบีทเี อส โดย
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ และบริษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่ ก่อนและหลังกองทรัสต์เข้าลงทุนเป็ นไป
ตามแผนภาพด้านล่างนี้
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ก่อนกองทรัสต์เข้ำลงทุน
วีนสั เรียล เอสเตท อินเวสเม้นท์ ลิมเิ ต็ด

นายสุชาติ เจียรานุสสติ

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หุน้ สามัญ 0.00002%

หุน้ สามัญ 60.99998%

หุน้ บุรมิ สิทธิ 39%
บริ ษทั เอ็กเชน ทำวเวอร์
หุน้ บุรมิ สิทธิ 39%
หุน้ สามัญ 60.993%

หุน้ สามัญ 0.002%

หุน้ สามัญ 0.005%

บริ ษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่
* ข้อมูลจากบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

ภำยหลังกองทรัสต์เข้ำลงทุน

กองทรัสต์

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

หุน้ บุรมิ สิทธิและหุน้ สามัญ
รวมอย่างน้อย 99.99%

1

หุ้นสามัญ 1 หุ้น

หุน้ สามัญ 1 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิและหุน้ สามัญ รวมอย่างน้อย 99.99%
บริ ษทั เอ็กเชน ทำวเวอร์

1

1

หุน้ สามัญ 1 หุน้

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1

หุน้ สามัญ 1 หุน้

บริ ษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่
1
หมำยเหตุ
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยซึ่งจะเป็ นผู้ถอื หุน้ ในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ และบริษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่ จะเป็ นบุคคล
ธรรมดาทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีเพือ่ เข้าถือกรรมสิทธิในหุ
์ น้ ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ และบริษทั เอ็กเชน คอนเนคชัน่ (แล้วแต่กรณี)
แทนทรัสตี เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ในแต่ละบริษัทมีจานวนครบตามจานวนขัน้ ต่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดา
ดังกล่าวมีหน้าทีใ่ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ ตามทีท่ รัสตีกาหนดเท่านัน้ รวมถึงต้องส่งเงินปนั ผลทีไ่ ด้รบั จากแต่ละบริษทั ให้แก่กองทรัสต์หากมีการ
ประกาศจ่ายเงินปนั ผล

โดยการเข้าท าสัญญาที่เกี่ยวข้อ งกับการลงทุน ในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุน ครัง้ แรกของกองทรัสต์กบั คู่สญ
ั ญาที่
เกีย่ วข้อง (รายละเอียดเป็ นไปตามส่วนที่ 2 ข้อ 2.4 สรุปสาระสาคัญของสัญญา) กองทรัสต์จะรับโอนกรรมสิทธิในหุ
์ น้ ของ
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึง่ เป็ นเจ้าของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์และจัดให้ได้มาซึง่ สิทธิการเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาว
เวอร์ และกรรมสิทธิในส่
์ วนต่ อเติมอาคารของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์และจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์
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ดังกล่าวโดยการนาออกให้เช่า ให้มกี ารใช้พ้นื ที่ และ/หรือให้บริการพื้นที่บริเวณอสังหาริมทรัพย์ ท่กี องทรัสต์ได้ลงทุนไว้
ตลอดจนทาการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง พัฒนาศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ดาเนินการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องและจาเป็ น
เพื่อการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
รวมถึงการนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อม และ/หรือการจัดหาผลประโยชน์ดว้ ยวิธอี ่นื ทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ กองทรัสต์มแี ผนที่จะกู้ยมื เงินโดยแบ่งเป็ นเงินกู้ ยมื ระยะยาวจานวนไม่เกิน 2,150 ล้านบาท รวมทัง้ วงเงิน
สินเชื่อหมุนเวียน จานวนรวมไม่เกิน 110 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อค้าประกัน จานวนรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท จากผูใ้ ห้กู้
โดยรายละเอียดเป็ นไปตามส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 การกูย้ มื เงิน
เมื่อกองทรัสต์ได้จดั ตัง้ ขึน้ แล้วตามกฎหมาย กล่าวคือ เมื่อสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ได้ทาขึน้ เป็ นหนังสือ และผู้ก่อตัง้
ทรัสต์ได้โอนทรัพย์สนิ หรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ ที่จะให้เป็ นกองทรัสต์แก่ทรัสตีแล้ว โครงสร้างและความสัมพันธ์
ระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสตี ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ และทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุน
ครัง้ แรกจะมีรายละเอียดดังแผนภาพต่อไปนี้
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สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
รำคำประเมิน
ทรัพย์สิน

มูลค่ำที่

มูลค่ำหุ้นของ

กองทรัสต์

บริษทั เอ็กเชน ทำว

จะเข้ำลงทุน

เวอร์โดยที่ปรึกษำ

รำคำประเมิน
ด้วยวิ ธีรำยได้*

ทดแทนก่อนหัก
ค่ำเสื่อมรำคำ

2,212 ล้านบาท

ทีด่ นิ :
231 ล้านบาท

ทำงกำรเงิน
สิทธิการเช่าบน
ทีด่ นิ อาคารและ
งานระบบและ
กรรมสิทธิ ์ในส่วน
ต่อเติมของ
โครงการเมอร์ควิ รี่
ทาวเวอร์
หุน้ ร้อยละ 99 ของ
หุน้ ทัง้ หมดใน
บริษทั เอ็กเชน
ทาวเวอร์ ซึง่ ถือ
กรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ
อาคารและงาน
ระบบของเอ็กเชน
ทาวเวอร์

ลงทุน
ทางตรง
ไม่เกิน
2,420 ล้าน
บาท

-

รำคำประเมิน
ด้วยวิ ธีต้นทุน

บริษทั แกรนด์
แอสเซท แอดไวเซอรี่
จากัด
อาคารและอุปกรณ์:

กำร
ประเมิน

13
กรกฎาคม

2559

1,692 ล้านบาท
-

2,213 ล้านบาท อาคารและอุปกรณ์:
1,620 ล้านบาท***

ลงทุน
ทางอ้อมโดย
การเข้าถือ
หุน้ บริษทั
เอ็กเชน
ทาวเวอร์

ผู้ประเมินรำคำ

วันที่ออก
รำยงำน

5,333 ล้านบาท**

6,233 ล้านบาท

บริษทั อเมริกนั
แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย) จากัด

ทีด่ นิ : 3,170 ล้าน
บาท

บริษทั แกรนด์
แอสเซท แอดไวเซอรี่
จากัด
อาคารและอุปกรณ์:

12
กรกฎาคม
2559

13
กรกฎาคม

2559

2,752 ล้านบาท
5,175 ล้านบาท**

6,289 ล้านบาท

ไม่เกิน
4,800 ล้าน
บาท

ทีด่ นิ : 2,630 ล้าน
บาท
อาคารและอุปกรณ์:

บริษทั อเมริกนั
แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย) จากัด

12
กรกฎาคม
2559

2,214 ล้านบาท

ที่ มำ : บริษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด และ บริษทั แกรนท์ ธอนตัน
เซอร์วสิ เซส จากัด
*มูลค่าของทรัพย์สนิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
**รายละเอียดการวิเคราะห์มลู ค่าหุน้ อยูใ่ นส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.3 สรุปสมมติฐานสาคัญในการประเมินมูลค่าด้วยวิธรี ายได้
***ราคาประเมินด้วยวิธตี ้นทุนทดแทนใหม่เพื่อการประกันภัย เนื่องจากผูป้ ระเมินมูลค่าไม่สามารถกาหนดมูลค่าด้วยวิธที ดแทนของ
โครงการเมอร์ควิ รี่ได้โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถคิดแยกมูลค่าสิทธิการเช่าของทรัพย์สนิ ออกเป็ นส่วนๆ ได้ เช่น มูลค่าสิทธิกา รเช่า
เฉพาะทีด่ นิ มูลค่าสิทธิการเช่าเฉพาะอาคาร

ส่วนที่ 1 หน้า 9

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินร่วมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลักของผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ใน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนแล้ว ไม่พบสิง่ ที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานหลักทีใ่ ช้ ในการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่จะเกิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้ หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ อาจจะไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ของโครงการเอ็กเชน
ทาวเวอร์เป็ นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทางอ้อมโดยการเข้าถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 99.99 ของหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้และมี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ดังนัน้ ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคาทีป่ ระเมินโดยอ้างอิงการเข้าถือ
กรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ โดยตรงจึงไม่สามารถสื่อถึงผลตอบแทนทีก่ องทรัสต์จะได้รบั จากเข้าลงทุนดังกล่าวได้ทงั ้ หมด ทางที่
ปรึกษาทางการเงินจึงได้มกี ารวิเคราะห์มูลค่าของการเข้าลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ไว้เพิม่ เติม
โดยผลตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้จากการลงทุนจะอยู่ในรูปแบบของกระแสเงินสดที่ได้รบั จากเงินปนั ผลในฐานะผูถ้ ือหุ้น
ดอกเบีย้ และการชาระคืนเงินต้นจากการให้กยู้ มื เงินหรือการเข้ารับภาระหนี้เงินกูท้ ม่ี อี ยู่เดิม ในฐานะผูใ้ ห้กู้ ซึง่ บริษทั เอ็กเชน
ทาวเวอร์ จะชาระให้แก่กองทรัสต์ในฐานะผูใ้ ห้กหู้ รือผูร้ บั โอน โดยในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินเห็นว่า วิธกี ารคานวณมูลค่า
ปจั จุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) เป็ นวิธกี ารที่เหมาะสมในการประเมิน เนื่องจากสามารถ
ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตได้ และระบุความเสีย่ งเพื่อคานวณอัตราคิดลดได้ โดยคานวณมูลค่าปจั จุบนั (Present
Value) ของกระแสเงินสดรับทีไ่ ด้จากเงินปนั ผล ดอกเบีย้ และเงินต้นของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยกระแสเงินสดรับทีไ่ ด้
จากเงินปนั ผล ดอกเบีย้ และเงินต้นหมายถึง กระแสเงินสดรับทีไ่ ด้จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของโครงการเอ็กเชน ทาว
เวอร์หลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ และกระแสเงินสดทีจ่ ่ายสาหรับรายจ่ ายในส่วนของโครงการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
การบริหารทรัพย์สนิ เช่น ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยสรุปทีป่ รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า มูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่
ได้รบั จากการเข้าลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ทเ่ี หมาะสมอยู่ระหว่าง 5,175 – 5,333 ล้านบาท โดย
การคิดคานวณมีสมมติฐานหลักทางการเงินเป็ นไปตามรายละเอียดทีร่ ะบุในส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.3 สรุปสมมติฐานสาคัญในการ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธรี ายได้
ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์
กองทรัสต์มนี โยบายทีจ่ ะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าลงทุนครัง้ แรก โดยนาพืน้ ทีข่ องทรัพ ย์สนิ
ดัง กล่ าวออกให้เ ช่า และ/หรือ ให้มีก ารใช้พ้นื ที่ห รือ ให้บริการที่จะได้รบั ค่า ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่ วยงานที่มอี านาจหน้าทีป่ ระกาศกาหนดแก่ผู้เช่า และ/หรือผู้ใช้พ้นื ทีห่ รือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 4 การ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) จะเป็ นผูจ้ ดั หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ผ่านการกาหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์ และจะมอบหมายหน้าทีใ่ นบางประการเกีย่ วกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ บริษทั
ซีบีเอ็ม แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด และ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ตามลาดับ
ซึง่ หน้าที่ดงั กล่าว เช่น การติดต่อประสานงานและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ บริการพื้นที่และผู้เช่าพื้นที่ และจัดเก็บ
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รายได้ค่ า บริก ารและค่ า เช่ า เพื่อ น าส่ ง กองทรัส ต์ ห รือ บริษั ท เอ็ก เชน ทาวเวอร์ ตลอดจนบ ารุ ง รัก ษาและซ่ อ มแซม
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์และบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ให้ อยู่ในสภาพทีด่ แี ละพร้อมจัดหาผลประโยชน์ ดังรายละเอียด
ตามสรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4 สรุปสาระสาคัญของสัญญา รวมทัง้
การให้บ ริษัทเอ็ก เชน ทาวเวอร์กู้ยืมเงิน เพื่อ ช าระคืน หนี้ เ งินกู้ท่ีมีอยู่เ ดิม หรือ การที่กองทรัสต์เ ข้ารับ ภาระหนี้เ งิน กู้ท่ี
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์มอี ยู่เดิมในฐานะผูใ้ ห้กู้ ดังรายละเอียดตามทีป่ รากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2.4 การให้บริษทั เอ็กเชน ทาว
เวอร์กยู้ มื เงินเพื่อชาระคืนหนี้เงินกูท้ ม่ี อี ยู่เดิมของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ (Refinance)
1.3

ควำมสมเหตุสมผลของรำคำในกำรเข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักครังแรกของกองทรั
้
สต์

สาหรับราคาที่กองทรัสต์จะซื้อทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรกที่ราคารวมกันสูงสุดไม่เกิน 7,220 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วยราคาในการเข้าลงทุนโดยทางตรงในโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์และราคาหุน้ ในบริษทั เอ็ กเชน ทาวเวอร์ ซึง่
เป็ นราคาทีต่ ่ากว่าราคาประเมินของทรัพย์สนิ ต่าสุดทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระและราคาประเมินต่ าสุดทีจ่ ดั ทา
โดยทีป่ รึกษาทางการเงินประมาณ 167 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2.3
รำคำทรัพย์สินสูงสุด
ที่กองทรัสต์จะ
เข้ำลงทุน

รำคำประเมิ น
ทรัพย์สินตำ่ สุด/
มูลค่ำหุ้น

สิทธิการเช่าบนทีด่ นิ อาคารและงานระบบ
และกรรมสิทธิในส่
์ วนต่อเติมของโครงการ
เมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์

2,420 ล้านบาท

2,212 ล้านบาท

บริษทั แกรนด์
แอสเซท แอดไวเซอรี่
จากัด

หุน้ ร้อยละ 99 ของหุน้ ทัง้ หมดใน
บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึง่ ถือกรรมสิทธิ ์
ในทีด่ นิ อาคารและงานระบบของเอ็กเชน
ทาวเวอร์ และหุน้ ทีเ่ หลือในบริษทั เอ็กเชน
ทาวเวอร์ ซึง่ ถือโดยบุคคลธรรมดาทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากทรัสตี

4,800 ล้านบาท1

5,175 ล้านบาท

ทีป่ รึกษา

รวม

7,220 ล้ำนบำท

ทรัพย์สิน

ผูป้ ระเมิ นรำคำ

ทางการเงินและบริษทั
อเมริกนั
แอ๊พเพรซัล
(ประเทศไทย) จากัด
7,387 ล้ำนบำท

หมำยเหตุ: 1 ราคาทรัพย์สนิ สูงสุดที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนข้างต้นรวมถึงการลงทุนผ่านการให้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
กูย้ มื เงินเพื่อชาระคืนหนี้เงินกูท้ ม่ี อี ยูเ่ ดิมของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ หรือการที่กองทรัสต์เข้ารับภาระหนี้เงินกู้ท่บี ริษทั เอ็ก
เชน ทาวเวอร์มอี ยูเ่ ดิมในฐานะผูใ้ ห้กู้
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บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินเห็น ว่าราคาลงทุนสูงสุดดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสมและสามารถยอมรับได้
เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกนัน้ มีศกั ยภาพในการสร้างรายได้ทส่ี งู โดยมีปจั จัยสนับสนุ นจาก
ทาเลทีต่ งั ้ ทีอ่ ยู่ในศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร ซึง่ ทาเลดังกล่าวมีอยู่จากัดและเป็ นข้อได้เปรียบทีไ่ ม่แปรผันไปกับค่านิยม
ของผู้บริโภค และทรัพย์สนิ ของทัง้ สองโครงการที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกนัน้ ยังมีโอกาสในการจัดหารายได้อ่นื ๆ
เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีผ่ ปู้ ระเมินมูลค่าราคาทรัพย์สนิ อิสระได้มกี ารประเมินไว้
นอกจากนี้ หากพิจ ารณาจากกรณี ท่ีไ ม่ มีเ งิน กู้ยืม ประมาณการอัต ราเงิน จ่ า ยจากการด าเนิ น งานในปี แ รก
(ประโยชน์ ตอบแทนและเงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดในบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
(เช่น ค่าเสือ่ มราคา)) ทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั จากการลงทุนในกองทรัสต์ซง่ึ ประกอบด้วยทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในรูปแบบกรรมสิทธิและ
์
สิทธิการเช่า (เมื่อกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกทีร่ าคาสูงสุด 7,220 ล้านบาท) อยู่ทร่ี อ้ ยละ 5.17 ซึง่ มี
ความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสภาวะตลาดในปจั จุบนั รวมถึงเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนในรูปเงินปนั ผลจากการลงทุน
ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 5.82
ทัง้ นี้ หากพิจารณาประมาณการอัตราเงินจ่ายจากการดาเนินงานในปี แรก (ประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนจาก
สภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงินสดในบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ (เช่น ค่าเสื่อมราคา)) ของกองทรัสต์ใน
กรณีมกี ารกูย้ มื เงินจะเท่ากับร้อยละ 6.102 แม้ว่าจะสูงกว่ากรณีทไ่ี ม่มกี ารกูย้ มื เงิน แต่ผลู้ งทุนจะมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ จากการ
กูย้ มื เงินของกองทรัสต์ดว้ ยเช่นกัน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.4 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การ
กองทรัสต์เกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของราคาซือ้ ทรัพย์สนิ
1.4

กำรกู้ยืมเงิ น

สาหรับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนในครัง้ แรก กองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกูย้ มื เงิน โดยกองทรัสต์จะเข้า
ทาสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษทั ประกันภัย และ/หรือนิตบิ ุคคลประเภทอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อ
แก่กองทรัสต์ได้แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง (รวมเรียกว่า “ผู้ให้ก้”ู ) ภายใน 15 วันนับจากวันที่มกี ารจัดตัง้ กองทรัสต์ แต่ทงั ้ นี้
ไม่ล่าช้ากว่าวันทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของการกูย้ มื เงินดังกล่าว
จะเป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาเงินกู้ โดยวงเงินกู้ยมื แบ่งเป็ น 3 ส่วนได้แก่ วงเงินกูท้ ่ี 1 จานวนไม่เกิน 2,150 ล้านบาท
เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกและ/หรือเพื่อให้บริษทั เอ็กเชน
ทาวเวอร์กู้ยมื หรือเพื่อให้กองทรัสต์เข้ารับภาระหนี้เงินกู้ท่บี ริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์มีอยู่เดิม ในฐานะผู้ให้กู้ วงเงินกู้ท่ี 2
จานวนไม่เกิน 110 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมบารุงและปรับปรุงทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกและ/
หรือกองทรัสต์ให้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ กูย้ มื เพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมบารุงและปรับปรุงทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็กเชน ทาว
เวอร์ และเพื่อใช้สนับสนุนการดาเนินงานและบริหารทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์และ/หรือบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ และวงเงินกูท้ ่ี
2

โดยกองทรัสต์จะมีการกูย้ มื เงินกูร้ ะยะยาววงเงินไม่เกิน 2,150 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนซึง่ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมสูงสุด
ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกเพือ่ ใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก
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3 จานวนไม่เกิน 20 ล้านบาท เพื่อค้าประกันการใช้สาธารณู ปโภค และมีหลักประกันการกู้ยมื ภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ โดยมี
รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 การกูย้ มื เงิน
ทัง้ นี้ จานวนเงินที่กองทรัสต์จะกูย้ มื จริงจากผู้ให้กู้อาจจะต่ ากว่าจานวน 2,280 ล้านบาทตามที่เปิ ดเผยไว้ขา้ งต้น
โดยขึน้ อยู่กบั ปจั จัยต่างๆ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาใช้เงินกูส้ าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ในครัง้ นี้ในจานวนที่
เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ต่อกองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
ผลกำรดำเนิ นงำนในอดีตของแต่ละโครงกำรในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ

1.5

โครงกำรเมอร์คิวรี่ ทำวเวอร์
สำนักงำนให้เช่ำ

ร้ำนค้ำให้เช่ำ

ปี

อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่
เฉลี่ย (ร้อยละ)

อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ย
(บำท/ ตำรำงเมตร/ เดือน)

อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่
เฉลี่ย (ร้อยละ)

อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ย
(บำท/ ตำรำงเมตร/ เดือน)

ปี 2556

N/A1

N/A1

N/A1

N/A1

ปี 2557

96.102

712.072

N/A1

N/A1

ปี 2558

96.66

725.15

95.87

1,278.78

ที่มำ: บางกอก ออฟฟิศ
หมำยเหตุ

1

ไม่สามารถยืนยันข้อมูลย้อนหลังได้ เนื่องจากอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารโครงการรายก่อนหน้าและข้อมูลจากผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ มีเพียงอัตราการเช่าสานักงานตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2557 ถึงปจั จุบนั และอัตรา
การเช่าร้านค้าตัง้ แต่เดือนมกราคม 2558 ถึงปจั จุบนั
2
คานวณจากข้อมูลเดือนสิงหาคมถึงสิน้ ปี 2557

โครงกำรเอ็กเชน ทำวเวอร์
สำนักงำนให้เช่ำ

ร้ำนค้ำให้เช่ำ

ปี

อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่
เฉลี่ย (ร้อยละ)

อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ย
(บำท/ ตำรำงเมตร/ เดือน)

อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่
เฉลี่ย (ร้อยละ)

อัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ย
(บำท/ ตำรำงเมตร/ เดือน)

ปี 2556

99.11

746

98.75

905

ปี 2557

98.10

768

98.89

931

ปี 2558

98.37

811

98.90

975

ที่มำ: บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
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1.6

งบกำไรขำดทุนรวมตำมสถำนกำรณ์สมมติ สำหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลำประมำณกำรวันที่ 1 ตุลำคม
2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560

ข้อมูลทีร่ ะบุในหัวข้อนี้ทไ่ี ม่ใช่ขอ้ เท็จจริงในอดีต อาจเป็ นข้อมูลในลักษณะทีเ่ ป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
(Forward-looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานหลายประการทีร่ ะบุอยู่ในเอกสารแนบ 3 และอยู่ภายใต้
ความเสีย่ งและความไม่แน่ นอนบางประการ ซึ่งอาจทาให้ผลที่เกิดขึน้ จริงแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากที่ประมาณการไว้
ทัง้ นี้ ข้อมูลในส่วนนี้มใิ ช่คารับรอง คารับประกันหรือการคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานทีถ่ ูกต้องของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และ
ไม่ควรถูกพิจารณาว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรือน่ าจะบรรลุผล เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจัดทาบนสมมติฐานใน
ช่วงเวลาทีจ่ ดั ทารายงานข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเท่านัน้
รายได้และเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทแ่ี ท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้และเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ท่ี
ปรากฏในประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนี้ประมาณการกาไรและเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยของกองทรัสต์จะไม่ได้รบั
การปรับปรุงสาหรับเหตุการณ์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังวันทีข่ องเอกสารงบกาไรขาดทุนรวมตามสถานการณ์สมมติ
ข้อมูลในส่วนนี้อยู่บนสมมติฐานหลายประการ ซึ่งแม้จะมีการระบุตวั เลขซึ่งผู้จดั การกองทรัสต์ พิจารณาเห็นว่า
สมเหตุสมผล ณ วันทีจ่ ดั ทารายงานข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ แต่สมมติฐานและการประมาณการอยู่ภายใต้
ความไม่แน่นอนและความเสีย่ งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันทีส่ าคัญจานวนมาก ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ไม่
สามารถควบคุมได้ อีกทัง้ ยังตัง้ อยู่บนสมมติฐานเกีย่ วกับการตัดสินทางธุรกิจในอนาคตทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงได้ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึน้ จริง ข้อมูลทางการเงินทีค่ าดการณ์ในเอกสารฉบับนี้อาจ
มีความแตกต่างจากผลทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ผูล้ งทุนควรระมัดระวังในการใช้ขอ้ มูลประมาณการในส่วนนี้
งบกาไรขาดทุนรวมตามสถานการณ์สมมติสาหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่
30 กันยายน 2560
กรณี ลงทุนในทรัพย์สิน กรณี ลงทุนในทรัพย์สิน
ในมูลค่ำ 7,075 ล้ำนบำท ในมูลค่ำ 7,220 ล้ำนบำท
และขนำดกองทรัสต์ไม่ และขนำดกองทรัสต์ไม่
เกิ น 7,372.25 ล้ำนบำท เกิ น 7,525.00 ล้ำนบำท
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
รายได้ค่าเช่าและบริการ
รายได้อ่นื
รายได้ดอกเบีย้
รำยได้รวม

722
141
3
866
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ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย
รวมค่ำใช้จ่ำย

กรณี ลงทุนในทรัพย์สิน กรณี ลงทุนในทรัพย์สิน
ในมูลค่ำ 7,075 ล้ำนบำท ในมูลค่ำ 7,220 ล้ำนบำท
และขนำดกองทรัสต์ไม่ และขนำดกองทรัสต์ไม่
เกิ น 7,372.25 ล้ำนบำท เกิ น 7,525.00 ล้ำนบำท
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(283)
(283)
(27)
(27)
(28)
(29)
(28)
(28)
(87)
(87)
(47)
(48)
(500)
(502)

รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ ที่สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทน

366
(51)
315

364
(51)
313

ประมำณกำรเงิ นจ่ำยให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ในรูปของ
ประโยชน์ตอบแทนและกำรลดทุน

383

382

หมำยเหตุ:

1. งบกาไรขาดทุนรวมกรณีลงทุนในทรัพย์สนิ ในมูลค่า 7,075 ล้านบาท อ้างอิงจากรายงานและข้อมูลทางการเงิน
ตามสถานการณ์สมมติสาหรับงวด 12 เดือ น วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งจัดทาโดย
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
2. งบกาไรขาดทุ นรวมกรณีลงทุ นในทรัพย์สินในมูลค่า 7,220 ล้านบาท ถูกจัดท าโดยผู้จดั การกองทรัสต์และที่
ปรึกษาทางการเงิน
3. ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จา่ ยในการบริหารกองทรัสต์ ได้รวมถึงภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับรายได้ดอกเบี้ย
รับของกองทรัสต์จากบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ทาการคานวณประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์สาหรับงวด 12 เดือนตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2560
สมมติ ฐำนในกำรระดมทุน
กรณี ลงทุนในทรัพย์สินในมูลค่ำ 7,075 ล้ำนบำท และขนำดกองทรัสต์ไม่เกิ น 7,372.25 ล้ำนบำท
เงิ นทุนจำกกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์
เงิ นกู้ยืมระยะยำว
กรณี ฐำน
5,322.25 ล้านบาท
2,050 ล้านบาท
7.20%
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สมมติ ฐำนในกำรระดมทุน
ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ ประกอบด้วย
1. อัตราเงินจ่ายจากการดาเนินงาน1
6.32%
2. อัตราเงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดจาหน่ายค่าใช้จ่าย
0.88%
ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
กรณี ลงทุนในทรัพย์สินในมูลค่ำ 7,220 ล้ำนบำท และขนำดกองทรัสต์ไม่เกิ น 7,525.00 ล้ำนบำท
เงิ นทุนจำกกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์
เงิ นกู้ยืมระยะยำว
กรณี ฐำน
5,475.00 ล้านบาท
2,050 ล้านบาท
6.98%
ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ ประกอบด้วย
1. อัตราเงินจ่ายจากการดาเนินงาน1
6.10%
2. อัตราเงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดจาหน่ายค่าใช้จ่าย
0.88%
ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
1
หมำยเหตุ
ประกอบด้ว ย (1) ประโยชน์ ต อบแทนซึ่ง อ้า งอิง จากก าไรสุท ธิบ นงบการเงิน เฉพาะกิจ การของ
กองทรัสต์ซ่งึ อยู่ท่ปี ระมาณ 244 ล้านบาทสาหรับกรณีลงทุนในทรัพย์สนิ ในมูลค่า 7,075 ล้านบาทและอยู่ท่ปี ระมาณ 242 ล้านบาท
สาหรับกรณีลงทุนในทรัพย์สนิ ในมูลค่า 7,220 ล้านบาทโดยทัง้ 2 กรณีมสี มมติฐานการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ในอัตราร้อยละ 100 ซึ่งจะแตกต่างจากกาไรสุทธิท่สี ามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนตามตารางงบกาไรขาดทุนรวมตามสถานการณ์สมมติข้างต้นที่เป็ นการจัดทาบนงบการเงินรวมของกองทรัสต์เพื่อแสดง รายได้
และค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินหลักที่ลงทุ นครัง้ แรก และ (2) เงิน จากการดาเนิ น งานที่อ ยู่ในรูปของสภาพคล่อ งส่วนเกินที่เกิดจาก
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ใช่เงินสดในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์หมายความถึงการส่งผ่านเงินสดคงค้างจากบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ให้แก่กองทรัสต์

เนื่องด้วยกองทรัสต์มีการลงทุนในโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์โดยการเข้าถือหุ้นบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ ซึ่ง
บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์มรี ูปแบบเป็ นบริษัทจากัด และมีการบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทย่ี อมรับทัวไป
่ โดย
รูปแบบการบันทึกบัญชีนนั ้ อาจส่งผลให้บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ตอ้ งมีการบันทึกค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา
ของอาคารและอุปกรณ์ (Depreciation) การปรับลดลงของมูลค่าทรัพย์สนิ (Unrealized Loss) และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(Accrued Expense) เป็ นต้น ดังนัน้ บริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์จะมีเงินสดหลังจากชาระภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วสูงกว่า
กาไรสุทธิทางบัญชี แต่ไม่สามารถนาเงินสดคงค้างมาจ่ายเป็ นเงินปนั ผลให้แก่กองทรัสต์ได้ เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1201 ห้ามมิให้จ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ท่จี ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไร
สุทธิทป่ี รับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี จึงต้องมีการกาหนดช่องทางเพิม่ เติม เช่น การชาระคืนเงินกูย้ มื จากบริษทั เอ็กเชน ทาว
เวอร์ให้แก่กองทรัสต์ เพื่อ นาเงินสดคงค้างดังกล่าวส่งผ่านให้แก่กองทรัสต์ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
นอกเหนือจากการจ่ายเงินปนั ผล ทัง้ นี้การชาระคืนเงินกูย้ มื ของบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์ให้แก่กองทรัสต์ จะไม่มกี ารบันทึก
รายการดังกล่าวเป็ นรายได้ของกองทรัสต์ ซึง่ ส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการได้รบั คืนเงินกูย้ มื
ได้และต้องดาเนินการลดทุนเพื่อจ่ายเงินสดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่าการ
พิจ ารณาผลรวมของประโยชน์ ต อบแทนและเงิน ลดทุ น จากสภาพคล่อ งส่วนเกิน ที่เ กิด จากค่ าใช้จ่ ายที่ไ ม่ใ ช่ เ งิน สดใน
บริษัทเอ็ก เชน ทาวเวอร์ จะทาให้นัก ลงทุน เห็นถึงเงิน จ่า ยที่สะท้อ นผลการดาเนิ นงานอย่ างแท้จริงจากทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์
ส่วนที่ 1 หน้า 16

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

อัตราเงินจ่ายในตารางข้างต้นอ้างอิงคานวณมาจากการจ่ายผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 100 ของเงินสดสุทธิท่ี
สามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน ราคาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนที่ 7,075 ล้านบาทและที่ 7,220 ล้านบาท และ
ราคาหน่วยทรัสต์ท่ี 10 บาทต่อหน่วย ซึง่ เป็ นเพียงการแสดงประมาณการงบกาไรขาดทุนสาหรับงวด 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และไม่อาจรับรองผลได้ โดยประมาณการงบกาไรขาดทุนได้ถูกจัดเตรียมขึน้ โดย
อ้างอิงสมมติฐานที่สาคัญตามภาคผนวก ที่ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นว่าสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุ สมผล ณ วันที่ได้จดั ทารายงานตามสถานการณ์ สมมติ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรพิจารณาสมมติฐานเหล่านัน้
รวมทัง้ ประมาณการกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ และประเมินผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในอนาคตด้วยตนเอง
โดยในกรณีท่มี ีผลขาดทุนจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าที่ตัดจาหน่ ายแบบเส้นตรง (หลัก ความระมัดระวัง )
ประมาณการอัตราเงินจ่ายจากการดาเนินงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการคานวณที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม
ประมาณการอัตราเงินจ่ายแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์จะยังคงเท่าเดิม ในกรณีลงทุนในทรัพย์สนิ ในมูลค่า 7,075 ล้านบาท ประมาณ
การอัตราเงินจ่ายจากการดาเนินงานจะเปลีย่ นจาก 6.32% เป็ น 4.38% และในกรณีลงทุนในทรัพย์สนิ ในมูลค่า 7,220 ล้าน
บาท ประมาณการอัตราเงินจ่ายจากการดาเนินงานจะเปลีย่ นจาก 6.10% เป็ น 4.08% โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตาม
ตารางด้านล่าง
ประมาณการอัตราเงินจ่ายที่จะจ่ายได้ในปี แรกในกรณีท่มี ีผลขาดทุนจากการประเมินค่าสิทธิการเช่าที่ตัดจาหน่ ายแบบ
เส้นตรง (หลักความระมัดระวัง)
ในกรณีทก่ี องทรัสต์มสี ภาพคล่องส่วนเกินจากมูลค่าสิทธิการเช่าทีก่ องทรัสต์ลงทุนหรือมีไว้ลดลงจากการประเมิน
ค่าหรือสอบทานจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ กองทรัสต์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์โดยวิธกี ารลดทุน
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประมาณการเงินสดสุทธิทส่ี ามารถนามาจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนในกรณีทก่ี องทรัสต์รบั รูผ้ ลขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
บัญชี โดยใช้สมมติฐานให้ผลขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ เท่ากับยอดคงค้างของสัญญาสิทธิการเช่าที่ตดั จาหน่ าย
แบบเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า (ไม่รวมบันทึกข้อตกลงในการต่ออายุเพิม่ เติม 3 ปี ) ได้ถูกแสดงไว้ดา้ นล่างเพื่อเป็ นตัวอย่าง
ประกอบเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วันสิน้ รอบบัญชีจะขึน้ อยู่กบั ราคาประเมินทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ อิสระซึง่ การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องหลายประการ เช่น อัตราการเช่า อัตราการเติบโตของ
ค่าเช่า และอัตราส่วนลด เป็ นต้น ซึง่ อาจส่งผลให้มลู ค่าสิทธิการเช่าทีค่ านวณได้เพิม่ สูงขึน้ เท่าเดิม หรือลดลง
กรณี ลงทุนใน
กรณี ลงทุนใน
ทรัพย์สินในมูลค่ำ ทรัพย์สินในมูลค่ำ
7,075 ล้ำนบำท
7,220 ล้ำนบำท
และขนำด
และขนำด
กองทรัสต์ไม่เกิ น กองทรัสต์ไม่เกิ น
7,372.25 ล้ำนบำท 7,525.00 ล้ำนบำท

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ ที่สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนก่อนบันทึกขำดทุนจำก
กำรประเมิ นค่ำทรัพย์สิน
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315

313
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(หน่วย: ล้านบาท)

หักออก: ขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ
กำไรสุทธิ ก่อนปรับปรุง
บวกกลับ: ส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ จ่ายคานวณด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงกับ
ดอกเบีย้ จ่ายคานวณด้วยต้นทุนทางการเงินทีจ่ ่ายจริง
บวกกลับ: รายได้จากค่าเช่าทีม่ ไิ ด้จ่ายชาระเป็ นเงินสดจริง
กำไรสุทธิ ที่อ้ำงอิ งสถำนะเงิ นสด
บวกกลับ:สภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดจาหน่ายค่าใช้จา่ ยในการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์
บวกกลับ:ขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ
เงิ นสดสุทธิ ที่สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน

กรณี ลงทุนใน
กรณี ลงทุนใน
ทรัพย์สินในมูลค่ำ ทรัพย์สินในมูลค่ำ
7,075 ล้ำนบำท
7,220 ล้ำนบำท
และขนำด
และขนำด
กองทรัสต์ไม่เกิ น กองทรัสต์ไม่เกิ น
7,372.25 ล้ำนบำท 7,525.00 ล้ำนบำท
(103)
(110)
212
203

ประมำณกำรเงิ นสดสุทธิ ที่สำมำรถนำมำจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและ
เงิ นลดทุนต่อหน่ วย (บำท)
- เงินจ่ายจากการดาเนินงานต่อหน่วย (บาท)
- เงินลดทุนต่อหน่วยจากสภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ กิดจากการตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ (บาท)
- เงินลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ (บาท)

อัตรำเงิ นจ่ำยจำกกำรดำเนิ นงำน
อัต ราเงิน ลดทุ น จากสภาพคล่ อ งส่ ว นเกิน ที่เ กิด จากการตัด จ าหน่ า ย
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
อัตราเงินลดทุนจากการขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ
อัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
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22
(1)
233

22
(1)
224

47
103
383

48
110
382

0.438

0.408

0.088
0.194
0.720

0.088
0.202
0.698

เงินทุนจากการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์
5,322.25 ล้านบาท
4.38%

เงินทุนจากการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์
5,475.00 ล้านบาท
4.08%

0.88%
1.94%
7.20%

0.88%
2.02%
6.98%
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ทัง้ นี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2 ข้อ 5.1 งบกาไรขาดทุนรวมตามสถานการณ์สมมติ และใน
ภาคผนวก
1.7

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำย
ที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์







ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีเ่ ป็ น
รายจ่ายประจาของกองทรัสต์ ซึง่ ไม่
รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย
ทัง้ หมดทีจ่ า่ ยรายครัง้ เมื่อมีการเพิม่ ทุน
หรือได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
หลัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีจ่ า่ ย
รายครัง้ เมื่อมีการเพิม่ ทุนหรือได้มาหรือ
จาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์

เพดำน % ของ NAV ต่อปี หรือ
ภำยหลังกำรทำธุรกรรมกำร
ได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สินในแต่ละครัง้
ไม่เกิน 20%

อัตรำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม)

ไม่เกิน 10%

2.0%

0.75%

ตามทีจ่ า่ ยจริง
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อัตรำพืน้ ฐำน: ไม่เกิน 0.45% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่
น้อยกว่า 26 ล้านบาทต่อปี
ค่ำธรรมเนี ยมพิเศษ (Incentive):
ไม่เกิน 2.5% ของรายได้สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน ก่อนหักค่าใช้จา่ ยในการ
บริหารจัดการกองทรัสต์โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะไม่จดั เก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในรอบปี ใดๆ
ในกรณีทป่ี รากฏว่ากาไรสุทธิหลังปรับปรุงแล้ว
ของกองทรัสต์ก่อนค่าธรรมเนียมพิเศษของรอบ
ปี นนั ้ ๆ มีจานวนน้อยกว่าค่าธรรมเนียมพิเศษที่
จะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนี ยมในกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไป
ซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์:
1. ค่าธรรมเนียมในการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก
ของกองทรัสต์ภายหลังการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ต่อประชาชนครัง้ แรก: ไม่เกิน
2% ของมูลค่าทรัพย์สนิ หลักทีไ่ ด้มา
2. ค่าธรรมเนียมในการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
หลักของกองทรัสต์: ไม่เกิน 2% ของมูลค่า
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ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำย
ที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์

เพดำน % ของ NAV ต่อปี หรือ
ภำยหลังกำรทำธุรกรรมกำร
ได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่ง
ทรัพย์สินในแต่ละครัง้

อัตรำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ
(ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม)
ทรัพย์สนิ หลักทีจ่ าหน่ายได้



ค่าธรรมเนียมทรัสตี และผูเ้ ก็บรักษา
ทรัพย์สนิ



ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามทีจ่ า่ ยจริง

ไม่เกิน 0.40% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ
กองทรัสต์แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่น้อยกว่า 17 ล้านบาท
ต่อปี
ตามทีจ่ า่ ยจริง



ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทางการเงิน

ตามทีจ่ า่ ยจริง

ตามทีจ่ า่ ยจริง



ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย
หน่ วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

ตามทีจ่ า่ ยจริง



ค่าใช้จา่ ยในการดูแลและรักษาสภาพ
อสังหาริมทรัพย์

ตามทีจ่ า่ ยจริง

ไม่เกิน 4% ของมูลค่าหน่ วยทรัสต์
ทีเ่ สนอขาย
ตามทีก่ าหนดในสัญญาผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ตามทีจ่ า่ ยจริง



ค่าใช้จา่ ยด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์

ตามทีจ่ า่ ยจริง

ตามทีจ่ า่ ยจริง



ค่าเบีย้ ประกันภัย
ภาษีทเ่ี กีย่ วข้อง

ตามทีจ่ า่ ยจริง

ตามทีจ่ า่ ยจริง

ตามทีจ่ า่ ยจริง

ตามทีจ่ า่ ยจริง

ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2
ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่
เรียกเก็บจากกองทรัสต์

ตามทีจ่ า่ ยจริง

ตามทีจ่ า่ ยจริง

ตามทีจ่ า่ ยจริง

ตามทีจ่ า่ ยจริง







1.0%

2.0%

หมำยเหตุ ค่าธรรมเนียมพืน้ ฐานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี และ ค่าธรรมเนียมผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ จะทาการคิด
ค่าธรรมเนียมโดยอ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ แต่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเรียกเก็บจาก
กองทรัสต์ จะเรียกเก็บโดยไม่อ้างอิงมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2
ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์)
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1.8

เงื่อนไขในกำรยกเลิ กกำรจัดตัง้ กองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี นี้จดั ตัง้ ขึน้ โดยมีเงื่อนไข
ในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทรัสต์ ดังนี้
1.
มีผจู้ องซือ้ ไม่ถงึ 250 ราย หรือมีการกระจายการถือหน่ วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเกีย่ วกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2.
มูลค่าหน่ วยทรัสต์ทจ่ี องซือ้ เมื่อรวมกับมูลค่าเงินกูย้ มื จากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ถงึ จานวนตามทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
3.
มีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์
ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือผู้ลงทุนต่ างด้าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ท่ี กาหนด และไม่
สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง
4.
ไม่สามารถโอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อก่อตัง้ กองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน
15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
2

ควำมเสี่ยงสำคัญของกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์

การลงทุน ในหน่ ว ยทรัส ต์ข องทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิท ธิก ารเช่ า ไทยแลนด์ ไพร์ ม
พร็อพเพอร์ต้ี มีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรพิจารณาปจั จัยความเสีย่ งดังต่อไปนี้อย่างรอบคอบก่อนทีจ่ ะตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงความเสีย่ งสาคัญของการลงทุน ในหน่ วยทรัสต์ข องทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แ ละสิท ธิ
การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้โี ดยสรุปเท่านัน้ เนื้อหาในรายละเอียดของปจั จัยความเสีย่ งได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2
ของเอกสารฉบับนี้
2.1

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรดำเนิ นธุรกิ จของกองทรัสต์

(1)

ความเสี่ย งจากการปรับ ปรุง ซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในส่ วนที่เ ป็ นสาระสาคัญ และมีผลกระทบต่ อ การจัดหา
ผลประโยชน์
ความเสีย่ งเกี่ยวกับการที่ผู้จดั การกองทรัสต์อาจไม่สามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ให้
ประสบความสาเร็จได้
ความเสีย่ งเกี่ยวกับกรณีท่กี องทรัสต์ต้องพึ่งพาผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของผู้จดั การกอง ทรัสต์ท่มี ีความ
ชานาญในการดาเนินงานจัดหาผลประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการทีต่ อ้ งเสียผูเ้ ช่าพืน้ ที่ หรือหากธุรกิจของผูเ้ ช่าอสังหาริมทรัพย์หรือผูใ้ ช้บริการพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ประสบปญั หาอาจส่งผลกระทบด้านลบต่ อสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์หรือการที่
ผูใ้ ช้บริการหรือผูเ้ ช่าพืน้ ทีอ่ าจไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ความเสี่ยงเกี่ย วกับการที่ผู้เช่ า พื้น ที่ท่ีกองทรัสต์จะลงทุ น ไม่ ใ ห้ค วามยิน ยอมในการเปลี่ย นตัว ผู้ใ ห้เ ช่ า หรือ ผู้
ให้บริการจากผูใ้ ห้เช่าหรือผูใ้ ห้บริการเดิมเป็ นกองทรัสต์
ความเสีย่ งจากการทีก่ องทรัสต์ไม่สามารถใช้สทิ ธิตามสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ได้
ความเสีย่ งเกีย่ วกับคู่แข่งทางการค้าในการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
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(8)

ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกูย้ มื

2.2

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน

(1)
(2)

(4)

ความเสีย่ งจากกรณีถูกเวนคืนทีด่ นิ
ความเสีย่ งเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์จะลงทุนอยู่ภายใต้บงั คับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อม การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์มคี ่าใช้จ่ายและภาระความรับ
ผิดหลายด้าน
ความเสีย่ งเกีย่ วกับภัยธรรมชาติ อุทกภัยและการก่อวินาศภัย รวมถึงอัตราเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สนิ
ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกเกิดความเสียหายอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
กองทรัสต์อาจสูญเสีย
ความเสีย่ งด้านภาษีและค่าธรรมเนียม

2.3

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์โดยกองทรัสต์

(1)
(2)
(3)

(5)
(6)
(7)
(8)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการดาเนินการของกองทรัสต์เพื่อให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์อาจมีความเสีย่ ง
ความเสี่ยงเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์ถือครองนัน้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
รวมทัง้ ค่ า ใช้จ่ า ยในการดาเนิ น การต่ า งๆ เพิ่ม ขึ้น ก าไรขัน้ ต้ น ที่ไ ด้จ ากอสัง หาริม ทรัพ ย์ หรือ มู ลค่ า ของ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้รบั ผลกระทบทางลบจากหลายปจั จัย และผลตอบแทนที่ผลู้ งทุนได้รบั จาก
หน่วยทรัสต์อาจน้อยกว่าผลตอบแทนทีก่ องทรัสต์ได้รบั จากการดาเนินการของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน
ความเสีย่ งเนื่องจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ
และมูลค่าหุ้นของบริษัททีก่ องทรัสต์ลงทุนตามการประเมินค่าโดยทีป่ รึกษาทางการเงินไม่ได้เป็ นเครื่องแสดงมูล
ค่าทีแ่ ท้จริงของอสังหาริมทรัพย์และหุน้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาขายของอสังหาริมทรัพย์และราคาขาย
ของหุน้ นัน้ จะเป็ นไปตามทีป่ ระเมิน ไม่ว่าในปจั จุบนั หรือในอนาคต
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการลงทุนในโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์โดยการถือหุน้ ในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์
ความเสีย่ งในการลงทุนในสิทธิการเช่าซึง่ มูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
ความเสีย่ งเกีย่ วกับความไม่แน่นอนของสิทธิในการใช้ทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส
ความเสีย่ งจากความสามารถในการชาระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางของผูเ้ ช่า

2.4

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยผูล้ งทุน

(1)

ความเสีย่ งอันเกิดจากการที่ตลาดด้านการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทยเป็ นตลาดค่อนข้างใหม่
ความเสีย่ งเกีย่ วกับราคาของหน่วยทรัสต์ซง่ึ อาจลดลงหลังจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และสภาพคล่องในตลาด
รองสาหรับการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์
ความเสีย่ งเกีย่ วกับผลการดาเนินงานจริงซึง่ อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากประมาณการกาไรไม่ว่าโดย
ชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

(3)

(4)

(2)
(3)
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลง
ความเสีย่ งในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
ความเสีย่ งอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงั ้ จานวน
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการซื้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาด
หลักทรัพย์
ความเสีย่ งทางการเมืองเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบหรือความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
ความเสีย่ งจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึง่ อาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์
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