B-WORK
ทรัสตเพ�อการลงทุน
ในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
บัวหลวง ออฟฟศ
ที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการจัดจำหนาย

ผูจัดการกองทรัสต

ทรัสตเพ�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย คืออะไร ?
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือ Real Estate Investment Trust (“REIT”)
มีลกั ษณะเปน “กองทรัพยสนิ ” ทีถ่ อื กรรมสิทธิโ์ ดยทรัสตี (“Trustee”) ไมมฐี านะเปนนิตบิ คุ คล
จัดตั้งขึ้นโดยสัญญากอตั้งทรัสต เพื่อกำหนดใหผูจัดการกองทรัสต (“REIT Manager”)
เปนผูบริหารจัดการกองทรัสต และทรัสตีเปนผูกำกับดูแลและเก็บรักษาทรัพยสิน
โดยมีผูถือหนวยทรัสตเปนผูรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากกองทรัสต
บริหารและจัดการการลงทุน
โดยผูจัดการกองทรัสต
(REIT Manager)

โครงสรางการระดมทุน
และการลงทุน
เปนไปตามแนวทางสากล

สามารถลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย
ไดหลากหลาย รวมถึง
ลงทุนในตางประเทศ

กำกับดูแล
และเก็บรักษาทรัพยสิน
โดยทรัสตี (Trustee)

B-WORK

กองทรัสตอิสระที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ประเภทอาคารสำนักงาน
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนทั้งในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเชา
มีนโยบายมุงเนนการลงทุนทั้งในกรรมสิทธิ์ (Freehold) สิทธิการเชา (Leasehold)
หรือสิทธิการเชาชวงในอสังหาริมทรัพย รวมถึงการลงทุนทางออมผานหุน สามัญของบริษทั
ในอัตราสวนที่กฏหมายที่เกี่ยวของกำหนด นอกจากนี้กองทรัสตยังลงทุนในทรัพยสินอื่น
เพื่อเปนการบริหารสภาพคลองสวนเกินใหเกิดผลตอบแทนแกกองทรัสต
2. ลงทุนในทรัพยสินประเภทอาคารสำนักงาน
มีนโยบายลงทุนในอาคารและพื้นที่เพื่อใหเชาเปนสำนักงาน หรือใหบริการพื้นที่ทำงาน
(Co-Working Space) รวมถึง อสังหาริมทรัพยอน่ื ใดทีเ่ กีย่ วของ สนับสนุนหรือสงเสริม
ธุรกิจอาคารสำนักงานใหเชา เชน พื้นที่เชิงพาณิชย และพื้นที่จอดรถ เปนตน

โครงสราง B-WORK
บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส
ปแรก > 15%
ปที่ 2-5 > 10%

นักลงทุนสถาบัน
และ ผูลงทุนรายยอย

ผูลงทุน
เงินปนผล

การลงทุนใน REIT ดีกวาการลงทุนอ�นอยางไร ?

กองทุนบัวหลวง

การลงทุนแบบอื่นๆ
อสังหาริมทรัพย

REIT

หุนสามัญ
หุนกู
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

ใชเงินลงทุนนอยกวา
การลงทุนตรงในอสังหาริมทรัพย

โครงสรางเปนสากลและยืดหยุนกวา
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

พรอมดวยความมั่นใจดวยการบริหารที่โปรงใสและถวงดุลเมื่อเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่น
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คาธรรมเนียม

ตรวจสอบดูแลกองทรัสต
เงินตนและดอกเบี้ย

บริหารจัดการ
กองทรัสต

เงินกูยืม
คาธรรมเนียม

โอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอกวา
การลงทุนในหุนสามัญ
สภาพคลองสูงกวา
การลงทุนในหุนกู

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนกรุงไทย

คาธรรมเนียม
ผูจัดการกองทรัสต

การลงทุนใน REIT

เงินลงทุน

• คาเชาพื้นที่และคาบริการพื้นที่
• เงินประกันการเชาพื้นที่
และการบริการพื้นที่
โครงการ

ทรัสตี

ธนาคารกรุงเทพ
ผู ใหเงินกูยืม

สิทธิการเชา 30 ปนับจากวันลงทุนในที่ดินและอาคาร
รวมถึงกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยและงานระบบ

โครงการ

ทรู ทาวเวอร 1 ทรู ทาวเวอร 2
บริษัท
ทรู พรอพเพอรตีส
ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย

การลงทุนเพิ่มเติม
ในอนาคต
กระแสเงิน
การบริการ
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กลุมอาคารสำนักงาน
บนทำเลที่มีศักยภาพในการเติบโต

อาคารสำนักงานขนาดใหญ
ในยานศูนยกลางธุรกิจแหงใหม (New CBD)
โครงการทรู ทาวเวอร 1
ติดถนนรัชดาภิเษก 8 เลน

The Street
สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน

The
Esplanade

ถนนพ

Fortune
Town
ษก
ดาภิเ

รัช

ถนน

MRT สถานี
ศูนยวัฒนธรรม

MRT สถานี
พระราม 9

*แผนที่ขางตนไมไดแสดงสัดสวนตามจริง โดยจัดทำขึ้นเพื่อแสดงทำเลและสถานที่สำคัญโดยรอบ

อาคารสำนักงานขนาดใหญ สูง 36 ชั้น พรอมชั้นใตดิน 1 ชั้น
มีพื้นที่เชาทั้งหมดประมาณ 37,315 ตารางเมตร

าร
ถนน

True Tower 2

6 เลน

หนาโ

ครงก

าร

แม็คโคร
สำนักงานใหญ
*แผนที่ขางตนไมไดแสดงสัดสวนตามจริง โดยจัดทำขึ้นเพื่อแสดงทำเลและสถานที่สำคัญโดยรอบ

ประกอบดวยอาคาร 4 อาคาร พื้นที่เชาทั้งหมดประมาณ 25,072 ตารางเมตร
โดยพื้นที่ออกแบบ และสรางขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูเชารายยอย ไดแก

ตัง้ อยูใ กลกบั สถานีรถไฟฟา MRT ศูนยวฒั นธรรม และศูนยการคา
หลายแหง เชน เซ็นทรัลพระราม 9 ดิเอสพลานาดรัชดาภิเษก
และเดอะสตรีท ซึ่งเปนศูนยการคาแหงใหมบนถนนรัชดาภิเษก

หองประชุมและศูนยฝกอบรมในอาคาร 2 ชั้น 5 ถึง 7
ซึ่งสามารถรองรับผูอบรมไดกวา 250 คน

ผูเชาพื้นที่เกือบทั้งหมดเปนบริษัทในกลุมทรู และกลุมเครือ
เจริญโภคภัณฑ และอาคารดังกลาวถือเปนอาคารสำนักงานใหญ
ของกลุมทรู ภายในอาคารตกแตงอยางสวยงาม

หองสตูดิโอที่มีความสูงจากพื้นถึงฝาเพดาน (Floor to ceiling)
10.5 เมตร ในอาคาร 4 พรอมหองตัดตอในบริเวณเดียวกัน

มีพื้นที่พักผอนและใชงานรวมกัน (Co-Working Space)
ภายใตแนวคิดในการตกแตงที่แตกตางกันไปในแตละชั้น
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Airport Link
สถานีหัวหมาก

ัฒนาก

True Tower 1
Centralplaza
Rama 9

โครงการทรู ทาวเวอร 2
ติดถนนพัฒนาการ 6 เลน

พื้นที่ตั้ง Server ที่เปน Data Center รองรับน้ำหนัก 1,000 ตัน
(Floor Load) พรอมระบบสนับสนุน เชน เครื่องกำเนิดไฟฟา
สำรอง ยกพื้นสูงกวาระดับน้ำทะเล 5.4 เมตร เพื่อปองกัน
ความเสียหายจากอุทกภัย
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มั่นคงกับกลุมผูเชาหลักขนาดใหญ
และยืดหยุนกับโครงสรางของกองทรัสต
ผูเชาเปนกลุมบริษัทขนาดใหญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
และเปนบริษัทชั้นนำในกลุมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
กลุมผูเชาของโครงการทรู ทาวเวอร 1 และโครงการทรู ทาวเวอร 2

โอกาสรับผลตอบแทนดี
พรอมโอกาสการเติบโตในอนาคต
ประมาณการอัตราเงินจายใหแกผูถือหนวยทรัสต
ชวงระยะเวลาตั้งแต 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2561
ประมาณการอัตราเงินจาย
แกผูถือหนวยทรัสต

อัตราเงินลดทุน

ประมาณการ
อัตราผลตอบแทนสุทธิ
(เงินจายประโยชนตอบแทน)

กรณีมูลคาสิทธิการเชาตามประมาณการงบกำไรขาดทุนของกองทรัสต*

กลุมทรู 86.5%
กลุมเครือเจริญโภคภัณฑ 11.0%
ทรู พรอพเพอรตีส 1.9%
ธนาคารพาณิชย 0.6%
ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 60

ยืดหยุนในการบริหารจัดการกองทรัสต
และโครงสรางทางการเงิน

ไมต่ำกวา 7.31%

0.00%

ไมต่ำกวา 7.31%

กรณีมูลคาสิทธิการเชาลดลงแบบเสนตรง (Straight line unrealized loss)**

ไมต่ำกวา 7.31%

3.33%

ไมต่ำกวา 3.98%

เสนอขายหนวยทรัสตที่ราคา 10.00 บาทตอหนวย
เสนอขายหนวยทรัสตไมเกิน 3,688 ลานบาท
กูยืมไมเกิน 920 ลานบาท
สแกนเพื่อดูขอมูลเปรียบเทียบ
ประมาณการอัตราเงินจายใหแกผูถือหนวยทรัสต

โครงสรางทางการเงิน
ที่ยืดหยุนจากความสามารถ
ในการกูยืมเงินของกองทรัสต
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การตัดสินใจลงทุน
โดยปราศจากความเสี่ยงดาน
ความขัดแยงทางผลประโยชน

หมายเหตุ:
*ประมาณการขางตนอางอิงจากงบกำไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานสำหรับ
ชวงประมาณการ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2561 ซึ่งไมอาจรับรองผลได
**หากกำหนดใหมูลคาตามราคาประเมิน ณ สิ้นงวดการประเมินลดลงแบบเสนตรงตาม
อายุของสิทธิการเชาที่ดินซึ่งทำใหเกิดรายการขาดทุนที่ไมใชเงินสด (Unrealized Loss)
ในการประมาณการนั้น ประมาณการอัตราเงินจายแกผูถือหนวยทรัสตปแรก ไมต่ำกวา
7.31% โดยแบงเปน ประมาณการเงินจายประโยชนตอบแทนไมต่ำกวา 3.98% และ
ประมาณการอัตราเงินลดทุน 3.33% อยางไรก็ดี การลดลงของมูลคาตามราคาประเมิน
ณ สิ้นงวด การประเมินลดลงแบบเสนตรงดังกลาวจะไมกระทบตอประมาณการเงินจาย
แกผถู อื หนวยทรัสตในภาพรวม และการเปลีย่ นแปลงของมูลคาตามราคาประเมินทีแ่ ทจริง
จะขึ้นอยูกับสมมติฐานของบริษัทประเมินมูลคาในขณะนั้นซึ่งไมสามารถคาดการณได
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การบริหารงานดวยความมืออาชีพ
โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ
กองทุนบัวหลวง ในฐานะผูจัดการกองทรัสต
อิสระ

คัดเลือกลงทุนในทรัพยสินจากคุณภาพ
ของทรัพยสิน และอัตราผลตอบแทนที่จะไดรับ

ความเปนกลาง

ใหความเห็นเกี่ยวกับมูลคาของอสังหาริมทรัพย
โดยปราศจากความขัดแยงทางผลประโยชน

ประสบการณ

มีประสบการณในการบริหารกองทุนรวม
และกองทรัสตมาอยางยาวนาน

ความเปนมืออาชีพ

ทีมงานมีความเปนมืออาชีพในการบริหารทรัพยสิน

โอกาสการเติบโต

มองหาโอกาสในการลงทุนอยางตอเนื่อง
เพื่อการเติบโตของกองทรัสต

กระจายความเสี่ยง

ลงทุนในทรัพยสินหลากหลายทำเล
เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย
เชี่ยวชาญ
ดานการดูแลกองทรัสต
บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส

ประสบการณ
ดานอสังหาริมทรัพย
กวา 20 ป
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ในฐานะทรัสตี

ทีมงานมีประสบการณ
ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย
สำหรับทรัพยสินที่จะลงทุนครั้งแรก

มีความสัมพันธ
แข็งแกรง
กับผูเชารายยอย

ใหบริการแบบ
One-Stop-Service

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทรัสต*
ความเสี่ยงทั่วไปของกองทรัสต

• ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงาน
• ความเสี่ยงสภาพคลอง
• ความเสี่ยงดานราคาในตลาดรอง
• ความเสี่ยงจากการกูยืมเงิน
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสิทธิการเชา
• ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ความเสี่ยงเฉพาะที่สำคัญของกองทรัสต
1
ความเสี่ยงจากการที่
ผูเชาสวนใหญ
เปนบริษัทในกลุมเดียวกัน
3
ความเสี่ยงจากการที่ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย เปนผูใหบริการพิเศษ
และผูใหเชาเฟอรนิเจอร

2
ความเสี่ยงจากการที่ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยเปนบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผูเชารายยอย
4
ความเสี่ยงจากการปรับปรุง
ซอมแซมอสังหาริมทรัพย
และมีผลกระทบตอ
การจัดหาผลประโยชน

*คำเตือน
ความเสี่ยงที่ไดนำเสนอนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของความเสี่ยงที่ไดเปดเผย
ในหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูล ความเสี่ยงทั้งหมดไดใน
หนังสือชี้ชวน ซึ่งเผยแพรใน www.sec.or.th
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สรุปจุดเดนของกองทรัสต B-WORK

ขอมูลของ B-WORK
ชื่อกองทรัสต

กองทรัสตอิสระ
ที่ลงทุนในอาคารสำนักงาน
1

ตัวยอในการซื้อขาย
นโยบายการลงทุน

อาคารสำนักงานคุณภาพ
บนทำเลศักยภาพ
พรอมผลการดำเนินงานที่ดี

ผูเชาเปนกลุมบริษัทขนาดใหญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
และเปนบริษัทชั้นนำใน
กลุมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

2

3

4

บริหารงานโดยทีมงาน
ที่เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ

5

6

ยืดหยุนในการบริหาร
จัดการกองทรัสต

โอกาสรับผลตอบแทนที่ดี
พรอมโอกาสในการเติบโตในอนาคต

อายุกองทรัสต
ทรัพยสินที่จะลงทุน
ครั้งแรก

ผูใหสิทธิการเชาและ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง ออฟฟศ
Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust
B-WORK
กองทรัสตจะเนนลงทุนในทรัพยสินหลักโดยตรงหรือโดยทางออม
ผานการถือหุนในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่เปนอสังหาริมทรัพยที่กอใหเกิดรายได
ในธุรกิจใหเชาพื้นที่อาคารสำนักงานในอัตราสวนที่กฏหมายที่เกี่ยวของ
กำหนด ทั้งนี้อาจรวมถึงพื้นที่คาปลีก และใหบริการที่อยูภายในอาคาร
สำนักงานหรือบริเวณขางเคียงรวมถึงอาคารที่จอดรถสำหรับผูเชา
ไมมีกำหนดอายุกองทรัสต
ลงทุนในสิทธิการเชาในที่ดินและอาคารประเภทสำนักงานเปนระยะเวลา
30 ป นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเชาใน
1) โครงการทรู ทาวเวอร 1 (ถนนรัชดาภิเษก) และ
2) โครงการทรู ทาวเวอร 2 (ถนนพัฒนาการ)
รวมพื้นที่เชาสุทธิทั้งสิ้นประมาณ 62,387 ตร.ม. ทั้งนี้ รวมถึงกรรมสิทธิ์
ในสังหาริมทรัพยและงานระบบของโครงการ ทรู ทาวเวอร 1 และ 2
บริษัท ทรู พรอพเพอรตีส จำกัด สำหรับทรัพยสินที่จะลงทุนครั้งแรก

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ไมเกิน 4,608 ลานบาท
มูลคาการเสนอขายหนวยทรัสต ไมเกิน 3,688 ลานบาท
ไมเกิน 368.8 ลานหนวย
จำนวนหนวยที่เสนอขาย
10.00 บาท
ราคาตอหนวย
2,000 หนวย และเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 หนวย
จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ
วิธีการเสนอขาย
เสนอขายแกประชาชนทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)
ผูจัดการการจัดจำหนาย
มูลคาของทรัพยสินรวม (TAV)

วิธีการจัดสรร

จัดสรรโดยใชดลุ พินจิ ของผูจ ดั การการจัดจำหนายและผูจ ดั การจัดจำหนาย
ขอสงวนสิทธ์ใิ นการปดรับจองซือ้ หนวยทรัสต ของบุคคลทัว่ ไปกอนครบ
กำหนดระยะเวลาจองซือ้ ทีไ่ ดประกาศไวในหนังสือชีช้ วน

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหนวยทรัสตของผูจองซื้อรายยอยกอนครบกำหนด
ระยะเวลาจองซื้อ
คำเตือน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
- กองทรัสตนี้อยูระหวางการยื่นขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- การเสนอขายหนวยทรัสตจะกระทำเมื่อผูจัดการกองทรัสตไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทรัสต
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดจัดใหมีและแจกจายหนังสือชี้ชวนสรุปขอมูลสำคัญตาม
ที่ไดรับอนุมัติแกผูลงทุน
- การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดอนุมตั ใิ หจดั ตัง้ และจัดการกองทรัสตน้ี มิไดเปนการแสดงวา
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความครบถวนและถูกตองของขอมูลเสนอขายและมิได
ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทรัสต
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