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สารสนเทศการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์ับบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสตข์อง 
ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)  

 
1. วันทีท่ ารายการ 

ภายหลังจากที่ไดร้บัมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์ 
บัวหลวง ออฟฟิศ (“กองทรัสต”์) ส าหรับธุรกรรมการกูย้ืมเงินระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดการ
กองทรัสตแ์ละวาระที่เก่ียวข้อง และไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์เพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมครั้งที่  1 (“การเพิ่มทุนครัง้ที่  1”) รวมถึงคู่สัญญาไดป้ฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ก าหนดไว้ในสัญญาที่
เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินและสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้งเรียบรอ้ยแลว้  

 
2. คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับกองทรัสตแ์ละผู้จัดการกองทรัสต ์ 

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยใชแ้หล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงิน โดยกองทรสัตอ์าจเขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกับสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดการกองทรสัต์
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึง ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“BBL”) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยถือหุน้ทางตรงรวม 75% ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

 
3. ลักษณะส่วนได้เสียของบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์ 

กองทรสัตอ์าจกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์เพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และช าระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารและการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ อีกทั้งกองทรัสตอ์าจมีการให้หลักประกันแก่บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 
นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจพิจาณาแต่งตัง้ BBL ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นที่ปรกึษา
ทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตส์ าหรบัการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นการเพิ่มทุนครัง้
ที่ 1 และ/หรือ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู้ของกองทรสัต ์โดยมีขนาดธุรกรรมที่ค  านวณจากค่าธรรมเนียมรวมกันไม่
เกิน 1.50% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์โดยเป็นธุรกรรมขนาดกลาง (มากกว่า 0.03% แต่ไม่เกิน 3.00% ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต)์ ซึ่งสามารถเขา้ท าธุรกรรมไดโ้ดยการไดร้บัอนุมตัิจากทรสัตีและคณะกรรมการการ
ลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัยข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทัง้นี ้หากมีการแต่งตัง้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบคุคล
ที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นที่ปรกึษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์จะแจง้ให้
ทราบต่อไป 

 
4. ลักษณะทั่วไปของรายการ  

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยใชแ้หล่งเงินทุนจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน 
ในวงเงินกูย้ืมระยะยาว/ระยะสัน้ทัง้หมดจ านวนไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท โดยกองทรสัตอ์าจกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงนิที่
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เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์(กรณีดงักล่าวผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด
ไว)้ รวมถึงอาจมีการใหห้ลกัประกนัแก่บคุคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์เพื่อน าเงินที่ไดร้บัดงักล่าวไปช าระค่า
ทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งและ/หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในการบริหารและการ
ด าเนินงานของกองทรสัตต์่อไป และ/หรือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน  

 
5. เงือ่นไขในการกู้ยืมเงนิ  

เงินกูย้ืมระยะยาว/ระยะสั้นทั้งหมดจ านวนไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท เพื่อน าไปใชใ้นการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และช าระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน โดยเงื่อนไขในการกูย้ืมเงินที่ส  าคญั 
สรุปไดด้งันี ้ 

หัวข้อ เงือ่นไข 
ผูกู้ย้ืม ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 
วงเงินกูย้ืม ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท 
ระยะเวลากูย้มื ไม่เกิน 10 ปี 
ระยะเวลาปลอดช าระ
เงินตน้ (Grace Period) 

ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี นบัจากวนัเบิกเงินกูค้รัง้แรก 

อตัราดอกเบีย้ ไม่เกินอตัราดอกเบีย้ MLR ลบรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
โดย “อัตราดอกเบีย้ MLR” หมายถึง อัตราดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูม้ี
ระยะเวลาของธนาคารผูใ้หเ้งินกู ้(Minimum Loan Rate, “MLR”) 

ค่าธรรมเนียมการใช้
สินเชื่อ (Front-end 
Fee) 

ไม่เกินรอ้ยละ 0.25% ของวงเงินกูย้ืม 

การช าระคืนเงินตน้ ทยอยช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือนหลงัจากระยะเวลาปลอดเงินตน้  
Financial Covenant Interest Bearing Debt / EBITDA ไม่เกิน 4.0 เท่า   
หลกัประกนั 1. จ านองที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งอาคารส านกังานบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์

2. ประกันภัยประเภทคุม้ครองความเส่ียงทุกชนิด และประกันภัยคุม้ครอง Business 
Interruption ในอาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์โดยระบผุูร้บัผลประโยชนร์ว่ม คือ 
ผูใ้หกู้ย้ืมและผูกู้ย้ืม  

3. จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิที่ได้รับเงินค่าเช่าของโครงการ
บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์

4. จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิการเช่าพืน้ที่เช่าในโครงการ True 
Tower 1 รวมถึงให้น าประกันภัยทรัพยสิ์นในโครงการ True Tower 1 มอบให้ผู้ให้
กูย้ืมเป็นผูร้บัผลประโยชน ์
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หัวข้อ เงือ่นไข 
5. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจในสิทธิที่ไดร้บัเงินค่าเช่าของโครงการ True 

Tower 1 และTrue Tower 2  
เงื่อนไขบงัคบัก่อนการ
เบิกเงินกู ้

1. กองทรสัตต์อ้งน าส่งหลกัฐานที่แสดงว่าการเขา้ท าสญัญาเงินกู ้การออกและจดัสรร
หน่วยทรสัตใ์หม่ และการลงทุนทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในครัง้นีไ้ดร้บั
อนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยเ์รียบรอ้ยแลว้  

2. กองทรสัตต์อ้งน าส่งส าเนาสัญญาจะซือ้จะขายทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้ืม  

3. กองทรสัตต์อ้งน าส่งหลกัฐานท่ีแสดงว่าจ านวนเงินกูใ้นครัง้นีเ้มื่อรวมกบัจ านวนเงินท่ี
ไดร้บัจากการออกและจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนครัง้ที่ 1 เพียงพอส าหรบัการลงทุน
ในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

หมายเหตุ: เง่ือนไขตามตารางขา้งตน้ยงัเป็นเง่ือนไขที่อยู่ระหว่างการเจรจาของผูจ้ดัการกองทรสัตก์บัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ย้ืม โดยเงื่อนไข
สดุทา้ยอาจแตกต่างไปจากนีไ้ด ้ 

 
ทัง้นี ้ปัจจบุนักองทรสัตม์ีการกูย้มืเงนิกบั BBL อยู่เป็นจ านวน 920 ลา้นบาท ตามรายละเอียดเป็นไปท่ีไดเ้ปิดเผยในแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตต์่อประชนชนทั่วไปครัง้แรก (IPO) และรายงานประจ าปีของกองทรสัต ์ 
 

6. ขนาดรายการและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  
การกูย้ืมเงินส าหรบัการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท จะมีดอกเบีย้รวม
และค่าธรรมเนียมที่ตอ้งจ่ายใหก้ับผูใ้หกู้ย้ืมในครัง้นี ้ประมาณไม่เกิน 335.39 ลา้นบาท (ค านวณโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้
เงินกู ้MLR ของ BBL ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2564 (www.bot.or.th)) หรือ คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 8.71 ของ
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต ์ซึ่งเกินกว่ารอ้ยละ 3.00 ของทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต์ (โดยมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ
กองทรสัต ์ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมลูค่าเท่ากบั 3,849 ลา้นบาท) ซึ่งจ าเป็นจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์โดยอัตราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ และการใหห้ลักประกันที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินจะเป็นไปตามที่
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไดต้กลงกบัสถาบนัการเงินท่ีเป็นผูใ้หกู้ย้ืม และจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูการออกและ
เสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตส์ าหรบัการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ต่อไป   

 
7. เกณฑใ์นการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  

เงื่อนไขในการกูย้ืมเงิน ซึ่งรวมถึงอตัราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ และการใหห้ลกัประกนัที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินจะ
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ท าใหก้องทรสัตเ์สียประโยชน ์โดยมีการก าหนดเงื่อนไขในสัญญาที่เก่ียวขอ้งที่เป็น
เงื่อนไขทางการคา้ตามปกติ (Arm’s Length Basis) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสตอ์ยู่ใน
อตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยเปรียบเทียบจากความสามารถในการช าระดอกเบีย้ และเงินตน้ ระยะเวลาของเงิน
กูย้ืม หลกัประกัน การจดัล าดบัขัน้ของเจา้หนี ้(Seniority) อตัราดอกเบีย้ที่เรียกเก็บจากกองทรสัต์ในอดีต และอตัราที่
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เรียกเก็บกับผูกู้ย้ืมรายอื่น โดยการด าเนินธุรกรรมดงักล่าวจะค านึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัต์ และผูถื้อหน่วยทรสัต์
เป็นส าคญั  
 

8. ประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการกู้ยืมเงนิ  
การกูย้ืมเงินเพื่อใชส้ าหรบัการลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นัน้จะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์เนื่องจากจะ
ช่วยใหก้องทรสัตม์ีโครงสรา้งการบริหารทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ เนื่องจากการกูย้ืมเงินมีตน้ทนุทางการเงิน
ของเงินกู ้(Cost of Debt) ต ่ากว่าตน้ทนุทางการเงินของเงินทุน (Cost of Equity)  ซึ่งช่วยรกัษาระดบัอตัราผลตอบแทน
ของกองทรสัตใ์หอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสม  ประกอบกับธุรกรรมที่กองทรสัตก์ูย้ืมจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันของผูจ้ดัการ
กองทรสัตไ์ม่ไดก้่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละท าใหก้องทรสัตเ์สียประโยชน ์เนื่องจากเป็นไปตามทาง
การคา้ปกติ (Arm’s Length Basis) 
ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ยงัคงอยูร่ะหว่างจดัหาแหล่งเงินทนุจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินอืน่ ซึ่งไม่ไดจ้ ากดัเพียง
จากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ท่านัน้ 

 
9. ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึน้จากการท ารายการ 

9.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้  
เนื่องจากอัตราดอกเบีย้จากการกู้ยืมเงินในครั้งนี ้เป็นอัตราดอกเบีย้แบบลอยตัว ( Floating Rate) ดังนั้น  
หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดมีการปรบัตวัสงูขึน้จะส่งผลใหก้องทรสัตม์ีภาระค่าใชจ้่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานกองทรัสต์ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าผลตอบแทนของผู้ถือ
หน่วยทรัสต ์อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์รับทราบถึงความเส่ียงในเรื่องนีเ้ป็นอย่างดี โดยผู้จัดการ
กองทรสัตม์ีนโยบายติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้อย่างใกลช้ิด รวมถึงบริหารจดัการ
ตน้ทุนทางการเงินใหม้ีประสิทธิภาพที่สุด อาทิ การเปล่ียนเจา้หนีส้ถาบันการเงินในอนาคต โดยการเลือก
สถาบนัการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้ต ่ากว่าเดิม หรือการออกหุน้กู ้(Refinance) รวมถึงการเตรียมตวัเพื่อรองรบั
การจดัหาแหล่งระดมเงินที่มีตน้ทุนเฉล่ียต ่ากว่า นอกจากนี ้ กองทรสัตอ์าจท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ หรือซือ้
ขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivatives Product) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ที่เกิดขึน้
จากการกูย้ืมเงิน ไม่ว่าทัง้จ านวนหรือบางส่วน เช่น สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ ( Interest Rate Swap) 
เป็นตน้ 

9.2 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระดอกเบีย้หรือเงนิต้น (Default Risk) 
อา้งอิงจากงบการเงิน ฉบบัสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรสัตม์ีหนีสิน้ระยะยาวอยู่ที่ 920.00 ลา้น
บาท และมีตน้ทุนทางการเงินในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 อยู่ที่ 35.03 ลา้นบาท 47.02 ลา้นบาท และ 
41.28 ลา้นบาท การกูย้ืมเงินจ านวนไม่เกิน 1,000.00 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการ
ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และช าระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งและ/หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน
ในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรสัต ์ จะท าใหก้องทรสัตม์ียอดเงินกูย้ืมระยะยาวที่เพิ่มสงูขึน้จาก
เดิมเป็นจ านวนไม่เกิน 1,920.00 ลา้นบาท (บนสมมุติฐานที่ว่ากองทรสัตใ์ชเ้งินกูย้ืมกอ้นใหม่จ านวนไม่เกิน 
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1,000.00 ลา้นบาท) ซึ่งจะส่งผลใหก้องทรสัตม์ีตน้ทนุทางการเงินที่เพิ่มขึน้ดว้ย ในกรณีที่กองทรสัตม์ีรายไดไ้ม่
เพียงพอที่จะสามารถช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้แก่ผูใ้หกู้ย้ืมได ้(Default Risk) กรณีดังกล่าวอาจมีความ
เส่ียงเป็นเหตใุหก้องทรสัตต์อ้งถกูบงัคบัหลกัประกนัตามขอ้ก าหนดของสญัญากูย้ืมและสญัญาหลกัประกนัท่ี
เก่ียวข้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบธุรกิจและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ รวมถึง
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์อย่างไรก็ดี วตัถปุระสงค์
ที่ส  าคัญส าหรับการกู้ยืมเงินในครัง้นีค้ือการไดม้าซึ่งทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งจะส่งผลให้
กองทรสัตม์ีทรพัยสิ์นลงทนุเพิ่มเติม และมีรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารเพิ่มมากขึน้ ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่า
จ านวนรายไดท้ี่ เพิ่มขึน้ดังกล่าวรวมกับรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของกองทรัสต ์จะท าให้
กองทรสัตม์ีรายไดเ้พียงพอท่ีจะช าระตน้ทนุทางการเงินของกองทรสัตท์ี่เพิ่มขึน้ 

9.3 ความเสี่ยงต่อความขัดแย้งผลประโยชน ์
ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ควบคุมดูแลและด าเนินงานทางธุรกิจ การกูย้ืมเงินเพื่อกองทรสัต ์และก่อภาระ
ผูกพนัใด ๆ แก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัตร์วมถึงการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง การที่กองทรสัตอ์าจกูย้ืมเงินจาก BBL ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ในครั้งนี ้อาจมีประเด็นที่ท  าให้ผู้จัดการกองทรัสต์อยู่ในสถานะที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนก์ับ BBL ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของผูจ้ัดการกองทรสัต ์โดยการถือหุน้ทางตรงรวมรอ้ยละ 75.00 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้จัดการกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี การที่  BBL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ท าให ้BBL มีหนา้ที่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑต์่าง ๆ ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. 
ดังนั้น การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จึงมีความเส่ียงต่อความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นระดับต ่า ประกอบกับ
ธุรกรรมที่กองทรัสตก์ู้ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกับผู้จัดการกองทรัสตไ์ม่ไดก้่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนแ์ละท าใหก้องทรสัตเ์สียประโยชนแ์ต่อย่างใด เนื่องจากเงื่อนไขต่าง ๆ ส าหรบัการกูย้ืมเงินภายใต้
สญัญาที่เก่ียวขอ้งจะเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปตามทางการคา้ปกติ (Arm’s Length Basis) และผูจ้ดัการกองทรสัต์
มีหนา้ที่ปฏิบตัิงานและด าเนินกิจการต่าง ๆ ของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และระเบียบ
ต่าง ๆ ที่ใชบ้ังคบั รวมถึงการไดร้บัอนุมตัิใหเ้ขา้ท าธุรกรรมโดยมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ย นอกจากนี ้
เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวม/กองทรสัตอ์ื่น ๆ ที่มีการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทเดียวกัน ก็จะพบว่า
กองทนุรวม/กองทรสัตด์งักล่าวบางส่วนมีการท ารายการกูย้ืมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกบัผูจ้ดัการกองทนุ/ผูจ้ดัการ
กองทรสัตเ์ช่นเดียวกนั 

 

10. การขออนุมัติท ารายการ  
เนื่องจากธุรกรรมในครัง้นีเ้ป็นการเขา้ท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยมีมลูค่ารายการเกิน
กว่ารอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์การด าเนินการดงักล่าวตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
จะตอ้งไดร้บัมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หน่วยทรัสตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยการนับคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จะไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ  ทัง้นี ้จะตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์า
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ประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้หมด โดยจ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มา
ประชมุดงักล่าวตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทรสัตจ์ึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
 

11. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสตท์ี่เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ และเปรียบเทียบ
ความสมเหตุสมผลระหว่างการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกับบุคคลภายนอก 
คณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัยข์องผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเห็นว่าการกูย้ืมเงินเพื่อใชส้ าหรบัการลงทุน
ในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์เนื่องจากจะช่วยใหก้องทรสัตม์ีตน้ทนุทาง
การเงินที่ต  ่ากว่าเมื่อเทียบกับการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนทั้งจ านวน ซึ่งจะช่วยรกัษา
ระดับอัตราผลตอบแทนของกองทรัสต์ให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม นอกจากนี ้ คณะกรรมการการลงทุนด้าน
อสังหาริมทรพัยข์องผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาเงื่อนไขในสัญญาเงินกูย้ืมที่ส  าคัญระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่
เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์ดังนั้น คณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย์ของผู้จัดการกองทรัสต์มี
ความเห็นว่า ธุรกรรมที่กองทรสัตจ์ะกูย้ืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนแ์ละไม่ท าใหก้องทรสัตเ์สียประโยชน ์เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางการคา้ปกติ (Arm’s Length Basis) 
และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์
 

12. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต ์
จากการวิเคราะหข์องที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการ และความเหมาะสม
ของการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทัง้ในส่วนของความเป็นธรรมดา้น
ราคา (อตัราดอกเบีย้) และเงื่อนไขของการเขา้ท ารายการ (เงื่อนไขในการกูย้ืมเงิน) เมื่อเปรียบเทียบระหวา่งสญัญาเงนิกู้
ปัจจุบนั สญัญาเงินกูใ้หม่ และสญัญากูย้ืมเงินอื่น ๆ ในตลาด (พิจารณาจากขอ้มลูทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย)์  โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นว่า
การเขา้ท ารายการ ดงักล่าว มีความเหมาะสมทัง้ดา้นราคา และความสมเหตสุมผลในการเขา้ท ารายการ  

อย่างไรก็ดี การเขา้ท ารายการ ในครัง้นีย้งัมีความเส่ียงที่ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรตอ้งพิจารณาอย่างละเอียดเนื่องจากความ
เส่ียงดงักล่าวอาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของกองทรสัต์ ทัง้นี ้การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิในการเขา้
ท า รายการ  ขึ ้นอยู่ ในดุลพินิ จของ ผู้ ถื อหน่ วยทรัสต์  โดยผู้ ถื อหน่ วยทรัสต์ควรศึกษาข้อมูลในเอกสาร 
ต่าง ๆ ที่แนบมากับหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2564 ในครัง้นีด้ว้ย เพื่อใชใ้นการประกอบการ
พิจารณาตดัสินใจลงมติไดอ้ย่างเหมาะสม  

 
13. ความเห็นของกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสตต์ามข้อ 10.  
 ไม่มี 
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14. ความเหน็ของทรัสตี 
ทรสัตีขอแจง้ใหท้ราบว่าเรื่องที่ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งมติในวาระนี ้เป็นรายการที่อาจเขา้ข่ายการท าธุรกรรมระหว่าง
กองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยกองทรสัตอ์าจเขา้ท าสญัญากูย้ืมเงินกับสถาบนัการเงินท่ี
เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และช าระค่าใชจ้่ายที่
เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ใชเ้ป็นแหล่งเงินทนุหมนุเวียนในการบรหิารและการด าเนินงานของกองทรสัต ์อีกทัง้กองทรสัตอ์าจมี
การให้หลักประกันแก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์ในการนี ้  ทรัสตีเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมระหว่าง
กองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์สนอขออนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัต์
ตามวาระนี ้ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางการคา้ปกติ (Arm’s Length Basis) 
และเป็นการด าเนินการตามกระบวนการปกติของการท าธุรกรรมดงักล่าว การท ารายการระหว่างกนัระหว่างกองทรสัต ์
B-WORK กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์ B-WORK 
หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
ทั้งนี ้การกูย้ืมเงินและการใหห้ลักประกันที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินของกองทรัสตด์ังกล่าวขา้งตน้อาจเป็นธุรกรรม
ระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่มีขนาดของรายการเกินกว่ารอ้ยละ 3.00 ของมลูค่า
สินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์B-WORK จึงจ าเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยการนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดส่้วน
เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ 
ทรสัตีเห็นว่าการกูย้ืมเงินเพื่อลงทนุในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และช าระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ใช้
เป็นแหล่งเงินทนุหมนุเวียนในการบรหิารและการด าเนินงานของกองทรสัต ์อีกทัง้กองทรสัตอ์าจมีการใหห้ลกัประกันแก่
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์สามารถกระท าไดแ้ละมิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์
B-WORK และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เนื่องจากมลูค่าการกูย้ืมเงินท่ีเสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งมติในครัง้นีร้วมกับการ
กูย้ืมเงินของกองทรสัต ์B-WORK ในปัจจบุนั จะท าใหเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของกองทรสัต ์B-WORK จะมีจ านวน
รวมไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์B-WORK ภายหลงัการเขา้ลงทนุส าเรจ็ ซึ่งมี
มลูค่าเท่ากับ 6,540.67 ลา้นบาท (คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 29.35% ของกองทรสัต)์ ซึ่งไม่เกินรอ้ยละ 35 ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์B-WORK ภายหลงัการกูย้ืมเงิน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งที่กองทรสัตส์ามารถ
กูย้ืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม ในกรณีที่กองทรสัต ์
B-WORK มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) ที่ได้รับการจัดอันดับโดย
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนักูย้ืมเงิน และการที่
กองทรสัตอ์าจใหห้ลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินดงักล่าวนัน้มิไดเ้ป็นการขดัตอ่สญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์
B-WORK และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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นอกจากนัน้ ในการขอมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตน์ีไ้ดด้  าเนินการใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระที่ไดร้บั
การแต่งตัง้จากผูจ้ดัการกองทรสัตแ์สดงความเห็นประกอบไวแ้ลว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ทัง้หมด
ที่กล่าวขา้งตน้นัน้ไดเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

 
15. รายการระหว่างกันทีผ่่านมา  

กองทรสัตม์ีรายการธุรกิจที่ส  าคญัระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในช่วงที่ผ่านมาก่อน
การพิจารณาเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของคณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัย์
ของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ  และเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่าง
กองทรสัตแ์ละกิจการท่ีเก่ียวขอ้งเหล่านัน้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยสามารถสรุปดงันี  ้

 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563  

รายการระหว่างกนัทีผ่่านมา (พันบาท) 2562 2563 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
13,053 13,298 

ต้นทนุทางการเงนิ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
47,021 41,276 

 

ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 

รายการระหว่างกนัทีผ่่านมา (พันบาท) 2562 2563 
เงินฝากสถาบันการเงิน   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 39,991   119,614 

ลูกหนีด้อกเบีย้ค้างรับ   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2 2 

เจ้าหนีอ้ื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 8,185 8,049 

เงินกู้ยืมระยะยาว   
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 920,000 920,000 

 


