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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงทรัพยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิ่มเตมิคร้ังที ่1 ของ 
ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) 

 
1. วันทีท่ ารายการ 

 ภายหลังจากที่ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (“กองทรสัต”์) ในการเขา้ลงทุนในที่ดิน อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง ส่วนควบ อุปกรณ ์
และงานระบบของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์(“ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1”) และการด าเนินการ 
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และกองทรสัตไ์ดด้  าเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมแลว้เสร็จ เพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ี
จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 (“การเพิ่มทุนครัง้ที่ 1”) และคู่สญัญาไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ก าหนดไวใ้นสญัญาที่
เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้งเรียบรอ้ยแลว้   

 
2. คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับกองทรัสตแ์ละผู้จัดการกองทรัสต ์ 

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยจะเขา้ท าสญัญาที่เก่ียวขอ้งกับการไดม้าซึ่ง
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 จากบริษัทย่อยของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสรา้ง และงานระบบของโครงการบางกอก  
บิสซิเนส เซ็นเตอร ์ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 
  ทัง้นี ้เจา้ของอสงัหาริมทรพัยไ์ม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับกองทรสัต ์รวมถึงไม่ไดเ้ป็นบุคคลที่เก่ียว
โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
3. ลักษณะทั่วไปของรายการ 

  กองทรัสต์จะเข้าลงทุนทางตรงและรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 จากเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย  ์ซึ่งประกอบดว้ยกรรมสิทธ์ิในที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสรา้ง ส่วนควบ อุปกรณ์ และงานระบบของ
โครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ (“โครงการ BBC”) โดยกองทรสัตจ์ะเขา้ท าสัญญาที่เก่ียวข้องกับการไดม้าซึ่ง
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 กับเจา้ของอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นดงักล่าว ณ วนัที่
กองทรัสตเ์ข้าลงทุน นอกจากนีก้องทรัสตจ์ะรับโอนสิทธิและภาระหนา้ที่ของสัญญาเช่าและบริการพืน้ที่ และ/หรือ 
สญัญาอื่นใด (ถา้มี) ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 รวมถึงรบัโอนเงินประกนัการ
เช่า เงินประกันการบริหาร ตลอดจนทรพัยสิ์นอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จากเจา้ของ
อสังหาริมทรัพย์ โดยมูลค่าเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 จะไม่เกิน 1,550 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง) 
โดยกองทรสัตจ์ะช าระใหก้ับเจา้ของอสงัหาริมทรพัยใ์นวนัเขา้ลงทุนทัง้จ านวน และจะใชแ้หล่งเงินทุนจากการออกและ
เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายหุน้กู ้เพื่อช าระค่า
ทรพัยสิ์นดงักล่าว  
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  ทั้งนี ้ราคาเข้าลงทุนสุดท้ายส าหรับทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะขึน้อยู่กับการตกลงกันระหว่าง
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์และขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัตส์ดุทา้ย ซึ่งจะอา้งอิงจากราคา
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์นตลาดรอง ณ ช่วงระยะเวลาที่มีการประกาศราคาเสนอขายสดุทา้ย และ/หรืออา้งอิงจาก
วิธีการส ารวจปริมาณความตอ้งการซือ้หน่วยทรสัตจ์ากนกัลงทุนสถาบนั (Book Building) ซึ่งจะขึน้อยู่กับปัจจยัหลาย
ประการ เช่น สภาวะของตลาดเงิน ตลาดทนุ และการเสนอขายผลิตภณัฑท์างการเงินอื่นในช่วงเวลานัน้ ฯลฯ 

 
4. รายละเอียดทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยมีรายละเอียดตามดังนี ้(ตามที่ปรากฏใน  
สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 

(1) ที่ดิน  
ที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์ตัง้อยู่ที่ ต  าบลพระโขนง (ที่ 11 พระโขนงฝ่ังเหนือ) 
อ าเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยโฉนดที่ดินจ านวน 2 ฉบบั เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 1 ไร ่3 
งาน 9 ตารางวา รายละเอียด ดงันี ้
ล าดับ โฉนดเลขที ่ เลขทีดิ่น หน้าส ารวจ เนือ้ทีดิ่นตามเอกสารสิทธิ 

ไร่-งาน-ตร.ว. ตร.ว. 
1 8330 450 1675 1-2-26  626.00 

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

 
(2) อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง 

อาคารส านักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์เป็นอาคารส านักงานสูง 30 ชั้น พรอ้มชั้นใตด้ิน 1 ชั้น เปิด
ด าเนินการเมื่อปี 2538 มีขนาดพืน้ที่อาคาร (GFA) รวมประมาณ 37,089 ตารางเมตร และมีพืน้ที่ใหเ้ช่า (NLA) 
รวมประมาณ 17,480 ตารางเมตร ประกอบดว้ยพืน้ท่ีส านกังานใหเ้ช่า และพืน้ที่คา้ปลีกใหเ้ช่า และมีพืน้ที่จอด
รถภายในอาคารจ านวน 283 คนั รายละเอียด ดงันี ้ 
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ประเภทพืน้ที ่ รายละเอียด 
พืน้ทีใ่ห้เช่า (NLA) ทัง้หมดรวมประมาณ 17,480 ตารางเมตร ประกอบด้วย   
1) พืน้ท่ีส านกังานใหเ้ช่า พืน้ท่ีประมาณ 16,287 ตารางเมตร บรเิวณชัน้ท่ี 11 ถึงชัน้ท่ี 30 
2) พืน้ท่ีรา้นคา้ปลีกใหเ้ช่า พืน้ที่ประมาณ 1,193 ตารางเมตร บริเวณชัน้ใตด้ิน และบางส่วน

ของชัน้ท่ี 1 ถึงชัน้ท่ี 3  
พืน้ทีส่่วนอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการรวมประมาณ 19,609 ตารางเมตร ประกอบด้วย  
1) พืน้ท่ีส่วนกลางส่วนส านกังาน พืน้ที่ทางเดินส่วนส านกังาน พืน้ที่ล็อบบี ้พืน้ที่หอ้งประชุมบริเวณ

ชัน้ท่ี 4 และพืน้ท่ีจอดรถยนตช์ัน้ท่ี 1 ถึงชัน้ท่ี 10 เป็นตน้  
2) พืน้ท่ีวางงานระบบสาธารณปูโภค หอ้งป๊ัมน า้ หอ้งระบบรกัษาความปลอดภยั หอ้งบนัทึกกลอ้งวงจร

ปิด ห้องเครื่องส ารองไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า และห้อง
เครื่องลิฟต ์เป็นตน้  

 
(3) กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณง์านระบบ

ในอาคารและทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนแ์ละการด าเนินงานของที่ดิน
และอาคารโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ทัง้นี ้งานระบบ ประกอบดว้ยระบบปรบัอากาศ ระบบไฟฟ้า 
ระบบสุขาภิบาล ระบบการส่ือสาร ระบบลิฟตโ์ดยสาร ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันและระงับ
อคัคีภยั และระบบท่ีจอดรถ  

 
5. ขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  โดยอ้างอิงข้อมูลจาก 
งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของกองทรสัต ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดการค านวณดงัต่อไปนี ้  

 
(ก) เปรียบเทยีบมูลค่าของสินทรัพยท์ีมี่ตวัตนสุทธ ิ
  ไม่น ามาปรบัใชเ้นื่องจากไมใ่ชเ่ป็นการไดม้าซึ่งหลกัทรพัย ์ 

 
(ข) เปรียบเทยีบก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 

  ไม่น ามาปรบัใชเ้นื่องจากไมใ่ชเ่ป็นการไดม้าซึ่งหลกัทรพัย ์ 
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(ค) เปรียบเทยีบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

  ขนาดของรายการ  =  
มลูค่าของสญัญาซือ้ขายกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคาร

สินทรพัยร์วมของกองทรสัต์
 

 

    =  
ไม่เกิน 1,550.00 ลา้นบาท

 4,990.67  ลา้นบาท
 

 
    = ไม่เกินรอ้ยละ 31.06 
 

(ง) เปรียบเทยีบมูลค่าของหลกัทรัพย ์
ไม่น ามาปรบัใชเ้นื่องจากไมม่ีการออกหลกัทรพัย ์

 
  การลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์โดยตามก าหนดในประกาศ
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ จะตอ้งค านวณขนาดของรายการรวมกันและตอ้งนับรวมกับรายการไดม้าซึ่ง
สินทรพัยอ์ื่น ๆ ของกองทรสัต ์ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อค านวณจากเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน จะมีขนาด
รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยร์วมกันสงูสดุเท่ากับประมาณไม่เกิน 1,550 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม
การโอน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) หรือคิดเป็นประมาณไม่เกินรอ้ย
ละ 31.06 ของสินทรัพยร์วมของกองทรัสตต์ามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตาม
ขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์ก าหนดใหเ้มื่อมีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่มีมลูค่าสงูกว่า
รอ้ยละ 30.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์จะตอ้งไดร้บัมตอินมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

  
6. มูลค่าของสินทรัพยท์ีจ่ะลงทุน 

  ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัใหม้ีผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 2 ราย ไดแ้ก่ บริษัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด (“JLL”) และบริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซลั จ ากัด หรือ คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ไทยแลนด ์(“Colliers”) (รวม
เรียกว่า “ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น”) ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑข์องส านักงาน 
ก.ล.ต. เพื่อประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยมลูค่าประเมินทรพัยสิ์นตามรายงานของผูป้ระเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์นสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้ 
ผู้ประเมินมูลค่า

ทรัพยส์ิน 
มูลค่าประเมิน
ตามวิธีรายได ้

(ล้านบาท) 

วันทีป่ระเมิน
มูลค่าทรัพยส์นิ 

มูลค่าลงทุนของทรัพยส์ิน
ทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมคร้ังที ่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:  ขอ้มูลมูลค่าประเมินตามวิธีรายได้อา้งอิงจากรายงานประเมินมูลค่าทรพัยส์ินของ JLL และ Colliers ฉบบัลงวนัที่ 8 มีนาคม 
2564 โดยวนัที่ประเมิน 1 ตลุาคม 2564 เป็นวนัที่เริ่มตน้ประมาณการรายไดใ้นสมมติฐาน เนื่องจากเป็นวนัที่กองทรสัตค์าดว่า
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จะเขา้ลงทนุในทรพัยส์ิน ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถดูรายละเอียดสรุปสมมติฐาน และสรุปรายงานประเมินค่าทรพัยส์ินตาม สิ่งที่ส่ง
มาดว้ย 2 และ 3 

  ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้สองรายเลือกใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้ (Income Approach) ในการประเมินมลูค่า
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งเป็นการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นจากความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดใน
อนาคตของทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยค านวณจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และ
คิดลดดว้ยอตัราคิดลดที่เหมาะสม เพื่อสะทอ้นความเส่ียงจากการลงทุน ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเห็นว่าเป็นวิธีที่
เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีการค านวณมลูค่าประเมินทรพัยสิ์นที่สะทอ้นความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดของ
ทรพัยสิ์นจากรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการพืน้ที่ส  านกังานและพืน้ที่พาณิชยกรรม รายไดจ้ากที่จอดรถ และรายได้ 
อื่น ๆ และหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวขอ้งของทรัพยสิ์น ดังนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์จึงเห็นว่า วิธีการค านวณมูลค่าปัจจุบัน 
(Present Value) ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF) จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการประเมินมลูค่า
ทรพัยสิ์นในครัง้นี ้ เนื่องจากสามารถประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และสะทอ้นความเส่ียงจากการลงทุนจาก
อตัราคิดลดได ้ 
  การลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะมีมลูค่ารวมไม่เกิน 1,550 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 
ค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง) ซึ่งเป็นมลูค่าที่สงู
กว่ามลูค่าประเมินทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นต ่าสุด ประมาณรอ้ยละ 6.97 โดยผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่า 
มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นีเ้ป็นราคาที่เหมาะสมส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต ์ทั้งในดา้น
ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทนุ ซึ่งพิจารณาจากหลายปัจจยั เช่น อตัราผลตอบแทนจากการใหเ้ชา่ ท าเลที่ตัง้
ของทรพัยสิ์น ผลการด าเนินงานในอดีตของทรพัยสิ์น และการเติบโตของอตัราค่าเช่า เป็นตน้   

 
7. เกณฑใ์นการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

  มูลค่าเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นั้น จะพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนจากการใหเ้ช่า 
ท าเลที่ตัง้ของทรพัยสิ์น ผลการด าเนินในอดีตของทรพัยสิ์น โอกาสในการเติบโตของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารพืน้ที่ของ
ทรพัยสิ์น และความเส่ียงจากการจดัหาผลประโยชนข์องทรัพยสิ์น รวมถึงเปรียบเทียบกับมลูค่าประเมินทรพัยสิ์นจาก
รายงานประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 2 ราย   

 
8. ประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

  คาดว่าการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 จะท าให้ประมาณการอัตราเงินจ่ายต่อหน่วย 
(Distribution per Unit หรือ DPU) ของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นช่วงประมาณการ 12 เดือนขา้งหนา้ไม่นอ้ยไปกว่าเดิม เมื่อ
เทียบกับกรณีที่ไม่มีการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 อีกทัง้ยงัช่วยใหก้องทรสัตส์ามารถกระจายความ
เส่ียงจากการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัย ์และเพิ่มระยะเวลาเฉล่ียในการจดัหาผลประโยชน์ของทรพัยสิ์นท่ี
กองทรสัตล์งทนุ ตลอดจนส่งผลใหก้องทรสัตม์ีโอกาสที่จะสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มั่นคงมากยิ่งขึน้   
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9. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1  
   แหล่งเงินทนุของกองทรสัตเ์พื่อใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ประกอบดว้ย 1) การออก

และเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 2) การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินใน
วงเงินกูย้ืมระยะยาว/ระยะสัน้ และ/หรือ 3) การออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์ 

 
10. การขออนุมัติท ารายการ 

             การท ารายการจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยการนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ ทัง้นี ้จะตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 
รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้หมด โดยจ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุดงักล่าวตอ้งมี
หน่วยทรสัตน์บัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัตจ์ึงจะครบ
เป็นองคป์ระชมุ 

 
11.  ความเหน็ของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสตท์ีเ่กี่ยวข้องกับการตกลงเข้าท ารายการ 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสงัหาริมทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์เมื่อวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ขา้ท าธุรกรรมการเขา้ลงทุน
ในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรพัย์ มีความเห็นว่าการเขา้ท า
ธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยคาดว่าการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในครัง้นี ้จะท าใหป้ระมาณการอตัราเงินจ่ายต่อหน่วย (Distribution per Unit หรือ DPU) ของผู้
ถือหน่วยทรสัตใ์นช่วงประมาณการ 12 เดือนขา้งหนา้ไม่นอ้ยไปกว่าเดมิ เมื่อเทียบกบักรณีที่ไม่มีการลงทนุในทรพัยสิ์นที่
จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 อีกทั้งยังช่วยให้กองทรัสต์สามารถกระจายความเส่ียงจากการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัย ์และเพิ่มระยะเวลาเฉล่ียในการจดัหาผลประโยชนข์องทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทนุ ส่งผลใหก้องทรสัตม์ี
โอกาสที่จะสรา้งผลตอบแทนใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มั่นคงมากยิ่งขึน้ 
 

12. ความเห็นของคณะกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการของผู้จัดการกองทรัสตท์ี่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต ์
ไม่มี 
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13. ความเหน็ของทรัสตี 
 ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตน์ าเสนอเพื่อใหพ้ิจารณาลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วขา้งตน้

นัน้ มีลกัษณะที่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุและประเภททรพัยสิ์นท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์ B-WORK 

และไดผ่้านการประเมินมลูคา่อยา่งเต็มรูปแบบท่ีมกีารตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อวตัถปุระสงคส์าธารณะในการ

เปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทนุ โดยผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นท่ีมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 รายแลว้  

 ทัง้นี ้เนื่องจากการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เขา้ข่ายเป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นท่ีมิไดร้ะบไุวเ้ป็น

การล่วงหนา้ในสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลักของกองทรสัตซ์ึ่งมีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัตข์ึน้ไป ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงไดม้ีการด าเนินการตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์อง

กองทรสัต ์B-WORK กล่าวคือ การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัมติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการเขา้ท าธุรกรรมจะไม่มีสว่น

รว่มในการลงมติในวาระนี ้

 ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไดผ่้านการประเมินมลูคา่อยา่งเตม็รูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและ

เป็นไปเพื่อวตัถปุระสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทนุในระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี โดยบรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ี

ไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 รายแลว้ ซึง่จากการตรวจสอบสมมติฐานของผูป้ระเมิน ในการประเมิน

มลูค่าทรพัยสิ์นครัง้นี ้ทรสัตีไม่พบส่ิงที่เป็นเหตใุหเ้ชื่อวา่สมมตฐิานหลกัที่ใชใ้นการประเมินคา่ดงักล่าวไม่สมเหตสุมผล อย่างไรก็

ตามผลประกอบการท่ีเกดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งจากสมมตฐิานดงักล่าวได ้

 

14. รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์10 รายแรก ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสตท์ีมี่สิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้
ถือหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 (Record Date) ณ วันที ่31 มีนาคม 2564 

ช่ือ 
จ านวนหน่วยทรัสต์

ทีถ่ือครอง 

คิดเป็นสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต ์

(ประมาณร้อยละ) 
บรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั 56,000,000 15.18% 
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 37,405,500 10.14% 
ส านกังานประกนัสงัคม 32,585,000 8.84% 
บรษิัทอลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 28,000,000 7.59% 
ธนาคาร ออมสิน 25,606,500 6.94% 
บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 12,128,900 3.29% 
บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 9,400,000 2.55% 
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ช่ือ 
จ านวนหน่วยทรัสต์

ทีถ่ือครอง 

คิดเป็นสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต ์

(ประมาณร้อยละ) 
บรษิัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีิต จ ากดั ( มหาชน) 7,403,400 2.01% 
บรษิัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกนัภยั จ ากดั(มหาชน) 7,323,100 1.99% 
บรษิัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 6,830,000 1.85% 

รวม 222,682,400 60.38% 
 

15. รายการระหว่างกันทีผ่่านมา  
ไม่มี 

 

16. ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต ์
โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ  

 

 

 



เอกสารแนบ 

i 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต ์
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 
 ขอ้มลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของกองทรสัต ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากบรษิัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั
ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปไดด้งัต่อไปนี ้ 

(หน่วย: บาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่ 

31 ธนัวาคม 2561 
ณ วันที ่ 

31 ธนัวาคม 2562 
ณ วันที ่ 

31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพย์    
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยต์ามมลูค่า
ยตุิธรรม 

4,491,000,000         4,455,394,394      4,578,035,559  

เงินลงทุนที่แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

143,605,079            224,297,392          147,894,052  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 134,921,117              86,410,536          207,568,928  
ลกูหนีด้อกเบีย้คา้งรบั 330,528                   656,893  45,939                    
ลกูหนีร้ายไดค้่าเช่าและบรกิารคา้งรบั 55,752,275              65,962,562            14,507,151 
ลกูหนีร้ายไดอ้ื่นคา้งรบั 6,455,758                7,439,096              7,865,384  
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 2,171,982                1,642,407              1,111,382  
ภาษีมลูค่าเพิ่มรอขอคืน 17,801,438                3,713,678                             -    
เงินมดัจ า 10,726,388             10,523,200            10,523,200  
สินทรพัยอ์ื่น 1,855,480             17,022,422            23,119,152  
รวมสินทรัพย ์       4,864,620,045   4,873,062,580  4,990,670,747 
หนีส้ิน    
เจา้หนีก้ารคา้ 18,990,116                7,355,663            15,419,587  
เจา้หนีอ้ื่นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 31,923,049              46,579,316            42,928,386 
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหนา้ 77,703,343              81,143,349  38,262,492 
เงินมดัจ าค่าเช่าและบรกิาร 111,281,114            114,404,351          121,871,267  
เงินกูย้ืมระยะยาว 920,000,000            920,000,000          920,000,000  
หนีสิ้นอื่น 1,913,200                2,380,234              2,912,303 
รวมหนีส้ิน 1,161,810,822        1,171,862,913  1,141,394,035 



เอกสารแนบ 

ii 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2561 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2562 

ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์สุทธิ    
ทนุจดทะเบียน 3,620,030,160         3,620,030,160       3,620,030,160  
ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 3,620,030,160         3,620,030,160       3,620,030,160  
ก าไรสะสม 82,779,063              81,169,507  229,246,552 
สินทรัพยสุ์ทธิ 3,702,809,223        3,701,199,667      3,849,276,712 

 
(หน่วย: บาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ระยะเวลาตั้งแต ่         
6 กุมภาพนัธ ์ถึง  
31 ธนัวาคม 2561 

ระยะเวลาตั้งแต่           
1 มกราคม ถึง  

31 ธนัวาคม 2562 

ระยะเวลาตั้งแต่           
1 มกราคม ถึง  

31 ธนัวาคม 2563 
รายได้จากการลงทุน    
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร        496,044,024            566,735,587           563,298,021  
ดอกเบีย้รบั              2,347,203                3,311,094               2,089,892  
รายไดอ้ื่น              7,808,409                9,480,341             10,248,522  
รวมรายได้        506,199,636          579,527,022         575,636,435  
ค่าใช้จ่าย    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11,846,989 13,053,240 13,298,111 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์              7,703,580                8,499,685  8,627,017 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน              1,351,641                1,470,390               1,196,782  
ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์            30,632,678              40,501,146             46,562,495  
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ              1,384,205                1,536,000               1,556,800  
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย                 453,258                   529,575                  531,026  
ตน้ทนุการเช่าและบรกิาร          141,461,580            156,820,035           148,469,436  
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร              2,810,248                2,906,884               2,294,774  
ตน้ทนุทางการเงิน            35,029,315              47,020,822             41,276,493  
รวมค่าใช้จ่าย        232,673,494          272,337,777        263,812,934 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ        273,526,142          307,189,245         311,823,501 



เอกสารแนบ 

iii 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ระยะเวลาตั้งแต ่         
6 กุมภาพนัธ ์ถึง  
31 ธนัวาคม 2561 

ระยะเวลาตั้งแต่           
1 มกราคม ถึง  

31 ธนัวาคม 2562 

ระยะเวลาตั้งแต่           
1 มกราคม ถึง  

31 ธนัวาคม 2563 
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน    
รายการก าไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทนุ 

                           -    -                42,921  

รายการก าไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุ ติ ธ ร ร ม ข อ ง เ งิ น ล ง ทุ น ใ น สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสงัหารมิทรพัย ์

                            
-    

-           122,141,165  

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

(78,853,159)           (35,813,041)  -  

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน        (78,853,159)        (35,813,041)        122,184,086  
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน        194,672,983         271,376,204         434,007,587 

 
(หน่วย: บาท) 

งบกระแสเงนิสด 
 

ระยะเวลาตั้งแต่   
6 กุมภาพนัธ ์ถึง  
31 ธนัวาคม 2561 

ระยะเวลาตั้งแต่    
1 มกราคม ถึง  

31 ธนัวาคม 2562 

ระยะเวลาตั้งแต่   
1 มกราคม ถึง  

31 ธนัวาคม 2563 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (4,268,736,732) 268,717,096 451,144,331 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 4,403,657,849 (317,227,677) (329,985,939) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) สุทธิ 

134,921,117 (48,510,581) 121,158,392 

 
 


