
  

 

สรุปประเด็นส ำคัญในลกัษณะค ำถำมและค ำตอบจำกกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหน่วยทรัสตส์อบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวขอ้งกับรำยงำนขอ้มูลของทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในสทิธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ  

(B-WORK) ประจ ำปี 2563 ส ำหรับผู้ถอืหน่วยทรัสต ์แทนกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถอืหน่วยทรัสตป์ระจ ำปี 2563                                       
และเอกสำรประกอบที่เกี่ยวขอ้ง 

 ตามที่บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“ผู้จัดกำรกองทรัสต”์) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์
ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) (“กองทรัสต”์) ไดจ้ัดส่งรายงาน
ขอ้มูลของกองทรสัต ์ประจ าปี 2563 ส  าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์แทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2563  
(“รำยงำนข้อมูล”) และเอกสารประกอบที่ เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจ าปี  2562 ของกองทรัสต์ ให้แก่  
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตอบรับ  รวมถึงเผยแพร่เอกสารดังกล่าวลงบนเว็บไซต์กองทรัสต์ ตั้งแต่วันที่  
29 เมษายน 2563 ที่ผา่นมา และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตส์อบถามขอ้มลูเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกบั
รายงานข้อมูล และเอกสารประกอบที่ เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจ าปี  2562 ของกองทรัสต์ ในระหว่าง  
วันที่  29 เมษายน 2563 ถึง  วันที่  15 พฤษภาคม 2563 นั้น  ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รวบรวมรายการค าถามจาก 
ผูถื้อหนว่ยทรสัตแ์ละจดัท าสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบ โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

ค ำถำมที่ 1 รายช่ือผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์ประจ าปี 2563 

ค าตอบ      ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาแตง่ตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบตาม
หลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. เป็นผูส้อบบัญชีของกองทรสัต์ ส  าหรบัปี 2563 โดยผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณา
คุณสมบัติ และความสามารถของผูส้อบบัญชี จากหลกัเกณฑค์ุณวุฒิ คุณภาพของผูส้อบบัญชี  ประสิทธิภาพในการ
ท างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชีที่ไม่มีส่วนไดส้่วนเสีย หรือมีผลประโยชนข์ดักันในการท าหนา้ที่สอบบัญชีของ
กองทรสัตโ์ดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงันี ้

1 คณุสจิุตรา มะเสนา  ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่  8645  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ใหก้บักองทรสัตร์วมเป็นระยะเวลา 2 ปี (ตัง้แตปี่ 2561) และ/หรอื 

2 คณุมญัชภุา สงิหส์ขุสวสัดิ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ใหก้บักองทรสัตร์วมเป็นระยะเวลา 2 ปี (ตัง้แตปี่ 2561) และ/หรอื 

3 คณุสาวิตร ีองคส์ริมิีมงคล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10449 ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชี
ใหก้บักองทรสัตร์วมเป็นระยะเวลา 2 ปี (ตัง้แตปี่ 2561) 
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โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของกองทรสัตไ์ด ้และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดใ้ห ้  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรสัตแ์ทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้  

ส าหรบัการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของกองทรสัต ์ส  าหรบัปี 2563 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น  
คา่ถ่ายเอกสาร คา่เดินทาง และอื่น ๆ  มีรายละเอียดดงันี ้

ปี 2562 ปี 2563 % กำรเปลี่ยนแปลง 

1,300,000 บาท 1,340,000 บาท 3.08 % 

 

ค ำถำมที่ 2 ขอ้มลูภาพรวมผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่มีการเปิดเผยลา่สดุ 

ค าตอบ       ขอ้มลูภาพรวมผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีการเปิดเผยลา่สดุ จากการก าหนดรายช่ือผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์พื่อก าหนดสทิธิ
ของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่จะได้รับการจัดส่งรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2563  
ของกองทรัสต์ (Record date) ในวันที่  13 เมษายน 2563 โดยมีผู้ถือหน่วยทรสัต์ทั้งหมด 1,380 ราย และมีรายช่ือ  
ผูถื้อหนว่ยทรสัตร์ายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ดงันี ้

ล ำดับ รำยชื่อ 
จ ำนวน

หน่วยทรัสต ์
% สัดส่วนกำรถอื

หน่วยทรัสต ์

1. บรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ  ากดั 56,000,000 15.18 

2. ส านกังานประกนัสงัคม 37,300,600 10.11 

3. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 32,427,400 8.79 

4. บรษิัท อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 28,000,000 7.59 

5. ธนาคาร ออมสิน 21,500,000 5.83 

6. บรษิัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 12,128,900 3.29 

7. บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 10,223,700 2.77 

8. บรษิัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกนัภยั จ ากดั(มหาชน) 7,323,100 1.99 

9. บรษิัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวติ จ ากดั ( มหาชน) 7,071,600 1.92 

10. บรษิัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 6,830,000 1.85 

รวม 218,805,300 59.32 
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ค ำถำมที่ 3 รายละเอียดตน้ทนุคา่เช่าและคา่บรกิารที่ปรากฎอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
จ านวน 156.8 ลา้นบาท ประกอบดว้ยคา่ใชจ้่ายใดบา้ง คิดเป็นรอ้ยละเทา่ใดของตน้ทนุคา่เช่าและคา่บรกิาร 

ค าตอบ      ตน้ทุนการเช่าและบริการ ประจ าปี 2562 จ านวน 156.8 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 
ประมาณ 62% ตน้ทนุค่าบริหารโครงการ เช่น ค่าจัดจา้งผูร้บัเหมาส าหรบัดแูลงานระบบ ค่าบริการรกัษาความปลอดภยั 
และค่าบริการรักษาความสะอาด เป็นต้น ประมาณ 21% และ ค่าใช้จ่ายส าหรับซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  
ประมาณ 17% 
 
ค ำถำมที่ 4 ค่าใช้จ่ายส าหรบัปรบัปรุงซ่อมแซมทรพัยส์ินที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน เป็นตน้ทุนค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์หรือ  
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ค าตอบ        ค่าใช้จ่ายส าหรบัปรับปรุงซ่อมแซมทรพัย์สินที่กองทรสัต์เข้าลงทุนจะเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์ 
โดยจะถกูบนัทกึอยูใ่นตน้ทนุการเช่าและบรกิาร 
 
ค ำถำมที่ 5 กองทรสัตไ์ดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หรอืไม ่ 

ค าตอบ       ผลประกอบการ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 กองทรสัตย์งัคงไม่ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) โดยมีผูเ้ช่าบางรายไดย้ื่นขอความช่วยเหลอืมายงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
แต่ทัง้นีปั้จจุบันผูจ้ัดการกองทรสัต์อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผูเ้ช่าที่ไดร้บัผลกระทบ ซึ่งผูจ้ัดการ
กองทรสัตจ์ะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด และด าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมภายใตก้รอบของ 
ขอ้สญัญาและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงความซื่อสตัยส์จุริต ใชค้วามรู ้ความสามารถและความช านาญ รวมทัง้ดว้ย
ความเอาใจใส ่และระมดัระวงัตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพจะพึงกระท า ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยทรสัต ์
(Fiduciary Duty) 

 
ค ำถำมที่ 6 กองทรสัตไ์ดแ้จง้ขอรบัการผ่อนปรนจากเจา้หนีเ้งินกู ้เนื่องจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ 
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หรอื ไม ่

ค าตอบ        ปัจจุบนัผลประกอบการของกองทรสัตย์งัคงไม่ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั ประกอบกับอตัราดอกเบีย้
เงินกูข้องกองทรสัตเ์ป็นแบบลอยตวัซึ่งปรบัลดลงตัง้แต่ตน้ปี สง่ผลให้เหตผุลสนบัสนนุในการแจง้ขอผ่อนปรนทางการเงิน
จากทางเจา้หนีเ้งินกูน้ัน้ยงัอยูใ่นระดบัจ ากดั อยา่งไรก็ดีหากผลประกอบการมีแนวโนม้ไดร้บัผลกระทบมากขึน้ ทางผูจ้ดัการ
กองทรสัตก็์จะด าเนินการขอผอ่นปรนทางการเงินตอ่ไป 

     ทั้งนี ้ เนื่องจากดอกเบี ้ย เงินกู้ของกองทรัสต์เป็นแบบลอยตัว โดยช าระ ในอัตราดอกเบี ้ย  MLR-1%  
ดว้ยการท่ีธนาคารผูใ้หส้ินเช่ือปรบัลดอตัราดอกเบีย้ MLR ลงมาแลว้ 0.750% นบัตัง้แต่ตน้ปี สง่ผลใหค้่าใชจ้่ายดอกเบีย้  
ณ ปัจจุบนัลดลงประมาณ 4.8 ลา้นบาทต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้ MLR  ณ ตน้ปี 2563 (ค านวณตามช่วง
ระยะเวลาการปรบัลดอตัราดอกเบีย้ MLR) 
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ค ำถำมที่ 7 กองทรสัต ์สามารถแจง้เคลมความเสยีหายจากประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ได ้หรอื ไม ่

ค าตอบ       ความเสียหายทางธุรกิจท่ีเกิดขึน้จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID-19) นัน้ไมไ่ดค้รอบคลมุอยูใ่นประกนัความเสีย่งภยัทกุชนิด (All Risks Insurance) และประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 
(Business Interruption Insurance) เนื่องจากหลกัการของการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั เป็นการประกนัภยัท่ีคุม้ครอง
ความสญูเสยีในทางการคา้ (รายไดข้องผูเ้อาประกนัภยั) เมื่อธุรกิจตอ้งหยดุชะงกัลง อนัเป็นผลสบืเนื่องจากความเสยีหายที่
เกิดต่อทรพัยส์ินท่ีเอาประกนัภยัไว ้เสมือนหนึง่มิไดม้ีอคัคีภยัหรือภยัอื่นๆ ท่ีเอาประกนัภยัเกิดขึน้ โดยค าวา่ธุรกิจหยดุชะงกั 
หมายถึง การที่กิจการ ตอ้งหยุดด าเนินการชั่วคราวเพื่อรอการซ่อมแซม หรือสรา้งใหม่ อันเป็นผลสืบเนื่องจากความ
เสียหายที่เกิดต่อทรพัย์สิน ซึ่งเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2 019  (COVID 19) ที่เกิดขึน้นั้น  
ไมเ่ขา้ขา่ยในนิยามความเสยีหายดงักลา่ว 

 
ค ำถำมที่ 8 มมุมองผลกระทบต่อรูปแบบการเช่าพืน้ที่อาคารส านกังานของบริษัทต่างๆ ภายหลงัจากการแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สิน้สดุลง และผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อตลาดอาคารส านกังานใหเ้ช่า 
และกองทรสัต ์

ค าตอบ      การใช้พืน้ท่ีเช่าอาคารส านักงานภายหลังที่สถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื ้อไวรสัโคโรนา 2019   
(COVID-19) คลีค่ลาย ทางผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีมมุมองวา่ ภาพรวมตลาดอาคารส านกังานใหเ้ช่าในอนาคต ผูเ้ช่าบางสว่น
อาจจะมีการปรบัรูปแบบการเช่าพืน้ที่ส  านกังานใหม้ีความยืดหยุ่น  (Agile Workplace) มากขึน้ โดยเป็นการผสมผสาน
ระหว่างส านักงานใหญ่ Co-Working Space และการท างานจากที่บา้น ซึ่งจะส่งผลใหม้ีความตอ้งการใช้พืน้ที่อาคาร
ส านักงานบางส่วนลดลง แต่ทั้งนี ้คาดว่าจะต้องใช้เวลาส าหรับการปรับตัว เตรียมความพรอ้มทั้งด้านเทคโนโลยี 
แพลตฟอรม์ และ/หรือ ระบบพืน้ฐานต่างๆ ที่จ  าเป็นเพื่อรองรบัการท างานรูปแบบนี ้อีกทัง้ในทางปฏิบตัิจริงยงัคงตอ้งใช้
เวลาส าหรบัการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมที่ยงัคงคุน้ชินกบัการท างานในระบบออฟฟิศแบบดัง้เดิม โดยในสว่นของผูใ้หบ้ริการ
อาคารส านกังานใหเ้ช่า ก็จ าเป็นท่ีจะตอ้งปรบัปรุงระบบและรูปแบบการบรหิารอาคารใหด้ีขึน้เพื่อรองรบัความตอ้งการของ
ผูเ้ช่าที่เปลีย่นแปลงไป 

   ส  าหรบัผลกระทบในระยะยาวต่อกองทรสัตน์ัน้ ทางผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเห็นวา่มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้ง
นอ้ยที่กลุม่ผูเ้ช่าจะไมข่อตอ่สญัญาเช่าพืน้ท่ีภายในอาคาร เนื่องจากในปัจจบุนัความตอ้งการใชพ้ืน้ท่ีเช่าของทางกลุม่ผูเ้ช่า 
ยงัคงมีมากกวา่พืน้ท่ีเช่าภายในโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และ 2 ที่ทางกองทรสัตส์ามารถจดัสรรใหไ้ด ้ประกอบกบัทางกลุม่ผู้
เช่าไดล้งทนุด าเนินการปรบัปรุงเปลีย่นโฉมพืน้ท่ีเช่าภายในโครงการทรู ทาวเวอร ์1 ใหม ่โดยปัจจบุนัไดด้  าเนินการแลว้เสร็จ
ไปแลว้บางสว่น โดยมีรูปแบบการใชพ้ืน้ที่แบบผสมผสานทัง้พืน้ที่ส  านกังาน Co-Working Space และหอ้งประชุม โดยใน
ส่วนของโครงการทรู ทาวเวอร ์2 เองนัน้ นอกเหนือจากใช้ประโยชนเ์ป็นพืน้ที่เช่าส านักงาน บางส่วนยังถูกใชเ้ป็นหอ้ง
ประชุมและศนูยฝึ์กอบรม Data Center และ สตดูิโอ ซึง่มีมลูคา่ลงทนุในการปรบัปรุงพืน้ท่ี และติดตัง้งานระบบ ที่คอ่นขา้ง
สงู สง่ผลใหค้วามเสีย่งที่กลุม่ผูเ้ช่ายา้ยออกจะมีคอ่นขา้งต ่า  
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   ทั้งนี ้ถึงแม้ว่าการเกิดเหตุการณ์ที่ผู้เช่าบางส่วนไม่ขอต่อสัญญาเช่ากับทางกองทรสัต์ จะเป็นหน้าที่ของ  
บรษัิท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์ในการจดัหาผูเ้ช่า โดยที่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์องก็มีสิทธิที่
จะจดัหาผูเ้ช่าไดเ้ช่นเดียวกนั นอกจากนี ้อตัราค่าเช่าเฉลี่ยที่กองทรสัตก์ าหนดในแต่ละโครงการนัน้ ไม่ไดอ้ยู่ในอตัราที่สงู
เมื่อเปรยีบเทียบกบัอาคารส านกังานระดบัเดียวกนัซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีโดยรอบ ดงันัน้การจดัหาผูเ้ช่ารายใหมจ่ึงอยูใ่นขอบเขต
ความสามารถของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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