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ค านิยาม (Glossary) 
ค ำนิยำมศพัท์ส ำหรับใชใ้นรำยงำนฉบบันีไ้ม่ไดเ้รียงค ำศพัท์ตำมตวัอกัษร แตเ่รียงตำมหมวดหมู่เพือ่ควำมสะดวกในกำรอำ่นรำยงำน 

 
ช่ือเต็ม ช่ือย่อ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั : ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ BBLAM หรือ บลจ. บวัหลวง 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) : ทรัสตี หรือ KTAM หรือ บลจ.กรุงไทย  
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ : กองทรัสต์ หรือ B-WORK หรือ ผู้กู้ยืม 
บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั : ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือ TRUEP หรือ ทรู พรอพเพอร์ตีส์  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) : BBL หรือ ผู้ให้กู้ยืม 
บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั : ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ Discover หรือ IFA 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ : ส านกังาน ก.ล.ต. หรือ SEC 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ SET 
ธนาคารแห่งประเทศไทย : BOT 
บริษัท เคพีเอ็มจ ีภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั : KPMG 
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ : mai  
ประชมุสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต ์ : AGM 
อตัราดอกเบีย้เงินกู้ขัน้ต ่าที่ธนาคารเรียกเก็บจากลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดปีระเภทเงินกู้
แบบก าหนดระยะเวลา 

: MLR 

เง่ือนไขสญัญากู้ เงินเบือ้งต้นระหว่าง B-WORK กบั BBL เพ่ือเข้าลงทนุใน
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 

: สญัญากู้ เงินใหม ่

เง่ือนไขสญัญากู้ เงินระหว่าง B-WORK กบั BBL เพ่ือเข้าลงทนุในทรัพย์สินเดมิ : สญัญากู้ เงินปัจจบุนั 
การเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์
ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

: การเข้าท ารายการฯ 

การลงทนุในที่ดิน อาคารและสิ่งปลกูสร้าง ส่วนควบ อปุกรณ์ และงานระบบของ
ของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ (Bangkok Business Center Building) 

: ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 

โครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ (Bangkok Business Center Building) : โครงการ BBC 
การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม
ครัง้ที ่1 

: การเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ย่อยของบริษัท พริน้
ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

: เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ 
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ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระต่อการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
กับผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ  

(การกู้ยืมเงนิและการให้หลกัประกัน) 
 

   12 เมษายน 2564 
ที่ IMAPDM055/2021 
 
เร่ือง: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์

ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 
 
เรียน: คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 
 
อ้างถงึ:  

1) มติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสงัหาริมทรัพย์บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด ซึ่ง
ประชมุเมื่อ วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 

2) สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ที่ 1 และสารสนเทศการท าธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวั
หลวง ออฟฟิศ ฉบบัลงวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 

3) แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 
4) แบบแสดงข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง  ออฟฟิศ 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
5) ร่างรายงานประจ าปีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง  ออฟฟิศ สิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563  
6) งบการเงินรวมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง  ออฟฟิศ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
7) ข้อมูลและเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการ

ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 
8) ร่างหนงัสือสญัญากู้ เงินระหว่าง B-WORK และ BBL  

 
 
  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์                B-WORK  

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  หน้า 5/45 
 

ขอบเขตและข้อจ ากดัความรับผิดชอบ (Disclaimers) 
 
1. ผลการศกึษาของ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั อยู่บนพืน้ฐานของข้อมลูและสมมติฐานที่ได้รับจากข้อมลูที่ผู้จดัการ

กองทรัสต์ และข้อมูลที่ B-WORK ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือเปิดเผยในเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และข้อมลู
ที่ประกาศต่อสาธารณะอื่นๆ ของ B-WORK รวมทัง้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์  

2. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการศึกษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตัง้มัน่อยู่บนพืน้ฐานเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลก าไรหรือขาดทนุ และผลกระทบต่างๆ อนั
เกิดจากการเข้าท ารายการฯ ในครัง้นี ้และ 

3. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและให้ความเห็นภายใต้สถานการณ์และข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจุบัน หาก
สถานการณ์และข้อมลูมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั อาจส่งผลกระทบต่อผลการศกึษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

4. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่องค์การอนามยัโลก (“WHO”) ได้ประกาศ
ให้การระบาดของ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่และให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคท าให้ทัว่โลกมีการควบคมุและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยใช้มาตรการป้องกนัและสกดักัน้การน าเชือ้เข้า
สู้พืน้ท่ี และมาตรการการยบัยัง้การระบาดภายในพืน้ท่ี  (“Lock Down”) และกกักนัโรค (“Quarantine”) สถานการณ์การแพร่
ระบาดดงักล่าวส่งผลอย่างมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตัง้สมมติฐาน
เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนและอาจเปล่ียนแปลงได้ ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ COVID-19 อาจส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่ออัตราดอกเบีย้ และ/หรือ เงื่อนไขอื่นๆ ในการขอ
ความช่วยเหลือทางการเงินกบับคุคลที่มีความเก่ียวข้องกนัดงักล่าว  

  

http://www.set.or.th/
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
ตามที่ BBLAM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ B-WORK ได้มีการประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง

ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 และมีมติเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ B-WORK เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลงทุน
ในที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ส่วนควบ อุปกรณ์ และงานระบบของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ (“ทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1”) ตัง้อยู่ที่ อาคารเลขที่ 29 ถนนสขุุมวิท 63 (เอกมยั) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 รถไฟฟ้า BTS 
สถานีเอกมยั เป็นเงินจ านวน ไม่เกิน 1,550.00 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยการเข้าลงทุนในครัง้นี ้B-WORK มีแหล่งเงินทุนของกองทรัสต์เพื่อใช้ในการลงทนุใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ประกอบด้วย 1) การเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 และ 2) การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ในวงเงินกู้ยืมระยะ
ยาว/ระยะสัน้ทัง้หมดจ านวนรวมไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท และ/หรือ 3) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ ซึง่การกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินอาจเป็นเงินกู้ยืมจาก BBL ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ ท าให้การกู้ยืมเงินในครัง้นี ้ถือเป็นการท า
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์โดยมีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกว่าร้อยละ 
3.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ (ซึง่มีมลูค่าเท่ากบั 3,849.28 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) แล้วแต่มลูค่าใดสงูกวา่ 
ทัง้นี ้การกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของ B-WORK ดงักล่าวข้างต้น เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต.  

ในการนีผู้้จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น
ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เก่ียวกบั ความเป็นธรรมของราคา เงื่อนไข และความสมเหตสุมผลของการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที่
เก่ียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ (“การเข้าท ารายการฯ”) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมตัิการเข้าท ารายการฯ แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์  

นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท าความเห็นต้นฉบบัเป็นภาษาไทย และแปลเป็นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งหากมีข้อความในฉบับภาษาอังกฤษไม่ตรงกับข้อความในต้นฉบับภาษาไทย ให้ยึดถือ
ข้อความในต้นฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการฯ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง
ต่างๆ อาทิ วตัถุประสงค์ ข้อดี ข้อด้อย และความเส่ียงของการเข้าท ารายการฯ รวมถึงความเหมาะสมด้านราคา (อตัราดอกเบีย้) และ
เงื่อนไขของการเข้าท ารายการฯ ในครัง้นี ้ซึง่สามารถสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ดงันี ้

จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  ความเป็นธรรมด้านราคา (อัตราดอกเบีย้) และเงื่อนไขของการเข้าท า
รายการฯ (เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสญัญาเงินกู้ ปัจจุบนั สญัญาเงินกู้ ใหม่ และสญัญากู้ยืมเงินอื่นๆ ในตลาด 
(พิจารณาจากข้อมูลทางการเงินที่ เปิดเผยต่อสาธารณะของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าท ารายการฯ ดังกล่าว มีความเหมาะสมทัง้ด้านราคา และความ
สมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี:้  
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1. ข้อมูลโดยสรุปของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
1.1. ข้อมูลเบือ้งต้นของกองทรัสต์ 

 
ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

1 ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 
2 ชื่อย่อกองทรัสต์ B-WORK 
3 ผู้จดัการกองทรัสต ์ บลจ.บวัหลวง 
4 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ 
5 ทรัสต ี บลจ.กรุงไทย 
6 อายกุองทรัสต์ กองทรัสต์ไม่ก าหนดอาย ุ
7 ประเภทกองทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต ์
8 ระยะเวลาการเช่า สิทธิการเช่าในทีด่ินและอาคารของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

ระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่จดทะเบียนสิทธิการเชา่เป็นต้นไปโดยสิทธิการเชา่จะสิน้สดุใน
วนัที่ 7 กมุภาพนัธ์ 2591 

9 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 3,620,030,160 บาท 
 ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2563 
 

1.2. ทรัพย์สินที่เข้าลงทุนในปัจจุบนั 
 

อสังหาริมทรัพย์ ลักษณะการลงทุน ต าแหน่งท่ีตัง้ 
มูลค่าทรัพย์สินจากการ
ประเมินมูลค่า ประจ าปี 

25631/ 
มูลค่าท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร ถนนรัชดาภิเษก 2,839.10 ล้านบาท 2,934.14 ล้านบาท 
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร ถนนพฒันาการ 1,750.20 ล้านบาท 1,635.71 ล้านบาท 

หมายเหต:ุ 1/ ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ณ วนัที่ 1 กรกฏาคม 2563 โดย บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี จ ากดั โดยวิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลด
กระแสเงินสด (Income Approach) 

 

1.3. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 
1.3.1. ประวัติความเป็นมา 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ  ได้จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน

ตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี บลจ.กรุงไทย เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ และ บลจ.บัวหลวง เป็นผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์จัดตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate 
Investment Trust, “REIT”) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 และมีวตัถุประสงค์ในการน าหน่วยทรัสต์เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เมื่อกองทรัสต์น าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมไปลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์
แล้ว บลจ.บวัหลวง ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) ได้แต่งตัง้ ทรู พรอพเพอร์ตีส์ เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property 
Manager) ส าหรับโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการ ทรู ทาวเวอร์ 2 เพื่อด าเนินการจดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า และ/หรือ ให้
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เช่าช่วง รวมไปถึงการให้บริการที่เก่ียวข้องกบัการเช่าหรือทรัพย์สินที่ให้เช่า โดยจะได้รับรายได้จากการด าเนินการจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการพืน้ท่ี และประโยชน์อื่นใดที่เก่ียวข้อง  

โดยการด าเนินงานของผู้ จัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลโดยทรัสตีเพื่อให้การด าเนินงานของ
ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ ตลอดจนหลกัเกณฑ์
ที่ พ.ร.บ.ทรัสต์ รวมทัง้ประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ทัง้นี ้กองทรัสต์จะจดัหาประโยชน์
จากทรัพย์สินหลกัดงักล่าวโดยการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เท่านัน้ โดยจะไม่ด าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบ
ธุรกิจอื่น อีกทัง้จะไม่น าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะน าอสังหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้
ประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

 โครงสร้างของกองทรัสต์ สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ ดงัต่อไปนี ้

 
 

  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
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1.3.2. รายละเอียดสินทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ 
1.3.2.1 รายละเอียดสินทรัพย์  
โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

 
  

โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 เป็นอาคารส านักงานขนาดใหญ่สูง 36 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ ตัง้อยู่เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2536 มีพืน้ที่ใช้สอยทัง้หมดตาม
ใบอนุญาตก่อสร้าง 63,615 ตารางเมตร และพืน้ที่จอดรถจ านวน 431 คนั ปัจจุบนัด าเนินการเป็นอาคารส านกังานให้เช่าแก่บริษัทใน
กลุ่มทรูและกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นหลักและอาคารดังกล่าวถือเป็นอาคารส านักงานใหญ่ของกลุ่มทรู ภายในอาคารมีระบบ
สาธารณูปโภคที่ครบครัน อนัประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์ ระบบโทรศพัท์ ระบบป้องกันอคัคีภยั รวมถึง
ระบบกล้องรักษาความปลอดภยัทัง้ภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกที่จดัไว้ให้บริการแก่พนกังานของผู้ เช่า
รายย่อยในกลุ่มทรูและกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ เช่น ร้านกาแฟ และเบเกอร่ี TRUE Coffee และห้องสมดุ เป็นต้น  

ที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี:้ 
 

ล าดับ 
เลขท่ีดิน เนือ้ท่ี 

โฉนดที่ดินเลขท่ี (เลขท่ีดินเดิม) หน้าส ารวจ ไร่ งาน ตารางวา 
1 8027 409 (328) 468 2 1 86.7 
2 42843 405 (1857) 2968 1 1 92.0 

รวม 3 3 78.7 

 
งานระบบและสาธารณปูโภคภายในโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 

งานระบบภายในโครงการ รายละเอียด 
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Electrical and 
Communication System) 

- ระบบไฟฟ้าแรงสงู (High Voltage System) 
- ระบบส ารองไฟฟ้า (Electrical Emergency) 
- ระบบตู้ประธาน (Main Distribution Board) ตู้จ่ายไฟฟ้า (Load Center) และตู้สลบั
แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉกุเฉินต่างๆ (Emergency Distribution Board) 
- ระบบโทรศพัท์ (Telephone System) 
- ระบบโทรทศัน์วงจรเปิด (Television System) 
- ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) 
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งานระบบภายในโครงการ รายละเอียด 
ระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง (Sanitary and Fire 
Protection System) 

- ระบบน า้ดี (Cold Water System) 
- ระบบบ าบดัน า้เสีย (Waste Water Treatment System) 
- ระบบระบายน า้เสีย (Drainage System) 
- ระบบดบัเพลิง (Fire Protection System) 

ระบบป รับอากาศและระบายอากาศ  (Air 
Condition and Ventilation System) 

- เคร่ืองปรับอากาศระบบ Chiller 
- เคร่ืองปรับอากาศระบบ VRV 
- ระบบระบายอากาศ 

ระบบลิฟท์ (Elevator System) 
 

- ลิฟท์โดยสาร Low Zone (ชัน้ G ถึง 21) จ านวน 6 ชดุ 
- ลิฟท์โดยสาร High Zone (ชัน้ G, 21 ถึง 33) จ านวน 6 ชดุ 
- ลิฟท์โดยสาร Car Park (ชัน้ G ถึง 9) จ านวน 2 ชดุ 
- ลิฟท์ขนของ (ชัน้ G ถึง 33) จ านวน 1 ชดุ 

 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

 
 

โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 เป็นโครงการอาคารส านักงาน ตัง้อยู่เลขที่ 1252 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ด าเนินการเป็นอาคารส านักงานให้เช่าแก่กลุ่มทรูและกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
โครงการประกอบด้วยอาคารจ านวน 4 อาคาร ดงันี ้

1. อาคาร 1 เป็นอาคารส านกังานสงู 14 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ 
2. อาคาร 2 เป็นอาคารส านกังานสงู 7 ชัน้ 
3. อาคาร 3 เป็นอาคารท่ีจอดรถสงู 7 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้  
4. อาคาร 4 เป็นอาคารส านกังานสงู 5 ชัน้ 
โดยอาคาร 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2534 ส่วนอาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4 ก่อสร้างแล้วเสร็จ

และเปิดใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2555 มีพืน้ที่ใช้สอยทัง้หมดตามใบอนุญาตก่อสร้าง 25,459 ตารางเมตร รวมพืน้ที่ใช้สอยทัง้โครงการ
ประมาณ 41,417 ตารางเมตร และพืน้ที่จอดรถจ านวนรวม 429 คัน ภายในมีระบบสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้า 
ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์ ระบบโทรศพัท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย รวมถึงระบบกล้องรักษาความปลอดภัยทัง้ภายในและภายนอก
อาคารอีกทัง้ส่ิงอ านวยความสะดวกที่จดัไว้ให้บริการแก่พนกังานของผู้ เช่ารายย่อยในกลุ่มทรูและกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ เช่น ร้าน



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์                B-WORK  

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  หน้า 11/45 
 

กาแฟและเบเกอร่ี TRUE Coffee และศนูย์ดแูลเด็กเล็กเป็นต้น นอกเหนือจากระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
อาคารส านกังานแล้ว โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ยงัมีพืน้ท่ีที่ออกแบบและสร้างขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ เชา่รายย่อย อนัได้แก่  

- ห้องประชมุและศนูย์ฝึกอบรมในอาคาร 2 ชัน้ 5 ถึง 7 ซึง่สามารถรองรับผู้อบรมได้กว่า 250 คน 
- ห้องสตดูิโอ ซึง่มีความสงูของพืน้ถึงฝา้เพดาน (Floor to Ceiling) 10.50 เมตร ในอาคาร 4 พร้อมห้องตดัต่อ 
- พืน้ที่ Server ซึ่งสามารถรองรับน า้หนัก 1,000 ตัน (Floor Load) พร้อมพืน้ที่ส าหรับระบบสนับสนุน เช่น เคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารอง และระบบดบัเพลิงแบบสารเคมี มีการยกพืน้ของอาคารให้สงู
กว่าระดบัน า้ทะเล 5.4 เมตร เพื่อป้องกนัความเสียหายจากอทุกภยั   

 
ที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

ล าดับ 
เลขท่ีดิน เนือ้ท่ี 

โฉนดที่ดินเลขท่ี  (เลขท่ีดินเดิม) หน้าส ารวจ ไร่ งาน ตารางวา 
1 2923 2822 (61) 99 4 0 56.0 
2 90760 2823 (1684) 7111 4 0 57.0 

รวม 8 1 13.0 
 

งานระบบและสาธารณปูโภคภายในโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 
งานระบบภายในโครงการ รายละเอียด 

ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Electrical and 
Communication System) 

- ระบบไฟฟ้าแรงสงู (High Voltage System) 
- ระบบส ารองไฟฟ้า (Electrical Emergency) 
- ระบบตู้ ประธาน (Main Distribution Board) ตู้ จ่ายไฟฟ้า (Load Center) และตู้ สลับ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉกุเฉินต่างๆ (Emergency Distribution Board) 
- ระบบโทรศพัท์ (Telephone System) 
- ระบบโทรทศัน์วงจรเปิด (Television System) 
- ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) 

ระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง (Sanitary and Fire 
Protection System) 

- ระบบน า้ดี (Cold Water System) 
- ระบบบ าบดัน า้เสีย (Waste Water Treatment System) 
- ระบบระบายน า้เสีย (Drainage System) 
- ระบบดบัเพลิง (Fire Protection System)  

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air 
Condition and Ventilation System) 

- เคร่ืองปรับอากาศแบบ Chiller 
- เคร่ืองปรับอากาศระบบ VRV 
- ระบบระบายอากาศ 

ระบบลิฟท์ (Elevator System) โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 
- ลิฟท์โดยสารจ านวน 3 ชดุ 
- ลิฟท์ขนของจ านวน 1 ชดุ 
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 2 
- ลิฟท์โดยสารจ านวน 3 ชดุ 
- ลิฟท์ขนของจ านวน 1 ชดุ 
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 3 
- ลิฟท์โดยสาร Car Park จ านวน 2 ชดุ 
โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 4 
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งานระบบภายในโครงการ รายละเอียด 
- ลิฟท์โดยสารจ านวน 1 ชดุ 
- ลิฟท์ขนของขนาดใหญ่จ านวน 1 ชดุ 

 
1.3.2.2 มูลค่าทรัพย์สนิจากรายงานการประเมินมูลค่าครัง้ล่าสุด 

 บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ใช้หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีรายได้ /วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด (Income 
Approach) ในการก าหนดมลูค่าทรัพย์สิน ซึง่เป็นการประมาณการงบกระแสเงินสดตลอดอายุสญัญาเช่าคงเหลือ โดยวิธีดงักล่าวเป็น
การพิจารณาประมาณการรายได้ของทรัพย์สินที่คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ในอนาคต โดยสามารถสรุปสมมติฐานส าคญัในการ
ประเมินมลูค่า ดงันี:้ 

 
รายละเอียด โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 

วิธีการประเมินมูลค่า วิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) 
ระยะเวลาโครงการคงเหลือ 27 ปี 7 เดือน 7 วนั นบัจากวนัที่ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน  
วันท่ีประเมิน 1 กรกฏาคม 2563 
มูลค่าทรัพย์สินท่ีประเมิน 2,839,100,000 บาท 1,750,200,000 บาท 
สมมติฐานส าคัญ 
พืน้ท่ีเช่าสุทธิ (NLA) อาคาร 36 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 

พืน้ที่เช่าสทุธิ 37,315 ตารางเมตร 
- อาคาร 1 พืน้ที่ 11,624 ตารางเมตร 
- อาคาร 2 พืน้ที่ 7,788 ตารางเมตร 
- อาคาร 3 พืน้ที่ 1,032 ตารางเมตร 
- อาคาร 4 พืน้ที่ 4,628 ตารางเมตร 
รวมพืน้ที่เช่าสทุธิ 25,072 ตารางเมตร 

อัตราค่าเช่าพืน้ท่ีเฉล่ีย  เฉลี่ย 647 บาท/ตรม./เดือน เฉลี่ย 599 บาท/ตร.ม./เดือน1/ 
อัตราการปรับค่าเช่า ปรับขึน้ร้อยละ 3.25 ต่อปี 
อัตราการเช่าพืน้ท่ี ร้อยละ 98 ตัง้แต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป 
รายได้อื่นๆ ประกอบด้วยรายได้ค่าที่จอดรถ รายได้สาธารณปูโภค – ค่าไฟฟ้า และ รายได้อ่ืน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหาร
จัดการ 

ประมาณการจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

ค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

ตามสญัญาจดัจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายการปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างในทรัพย์สินที่เช่าครัง้ใหญ่ (Major 
Renovation) ร้อยละ 3.00 ของรายได้จากพืน้ที่เช่าและบริการ 

อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 9.50 
หมายเหต:ุ 1/ พิจารณาจากวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัตามพืน้ที่ของแต่ละอาคาร  

 
ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลกัของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบ

กบัผลประกอบการในปัจจบุนั และครอบคลมุถึงแนวโน้มของธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังาน 
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อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดงักล่าวได้  หรือเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากความเห็นดังกล่าวตัง้อยู่บนปัจจยัสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจ  และภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ดังนัน้ 
หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในอนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์เปล่ียนแปลงได้ในอนาคต 
 

1.4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์และโครงสร้างการจัดการของกองทรัสต์   
1.4.1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 3,620,030,160.00 

บาท แบ่งเป็นจ านวนหน่วยทัง้หมด 368,800,000 หน่วย มลูค่าที่ตราไว้หน่วยละ 9.8157 บาท 
กลุ่มผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 

ล าดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ จ านวนหน่วย ร้อยละ 
1. บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 56,000,000 15.18 
2. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 37,405,500 10.14 
3. ส านกังานประกนัสงัคม 32,585,000 8.84 
4. บริษัท อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 28,000,000 7.59 
5. ธนาคาร ออมสิน 26,208,200 7.11 
6. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 12,128,900 3.29 
7. บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 9,400,000 2.55 
8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั ( มหาชน) 7,403,400 2.01 
9. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกนัภยั จ ากดั(มหาชน) 7,323,100 1.99 
10. บริษัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 6,830,000 1.85 

 รวมผู้ถื่อหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก 223,284,100 60.54 
 รวมผู้ถื่อหน่วยทรัสต์รายย่อย 145,515,900 39.46 
 รวมทัง้หมด 368,800,000 100.00 
ที่มา: ผู้จดัการกองทรัสต์   

 

1.4.2. ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากัด เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ โดยถือหน่วยทรัสต์

ทัง้สิน้ร้อยละ 15.18 แม้ว่าบริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากัด จะมีความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ และเป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม  กองทรัสต์มีกลไกและมาตรการในการคดัเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย
ค านึงถึงการรักษาประโยชน์สงูสดุให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลงทนุเป็นส าคญั 

 

1.4.3. รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 749,996 75.00 
2. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 100,000 10.00 
3. Asia Financial Holdings Ltd. 100,000 10.00 
4. บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 50,000 5.00 
5. นางสาวชลลดา โสภณพนิช 2 0.00 
6. นายโชน โสภณพนิช 1 0.00 
7. นางวรวรรณ ธาราภมิู 1 0.00 
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ล าดับ ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
 รวมทัง้หมด 1,000,000 100.00 
ที่มา: ผู้จดัการกองทรัสต์   
 
 

1.4.4. โครงสร้างการจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ 
โครงสร้างคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้าง 

ดงันี ้

 
 ที่มา : แบบรายงาน 56-1 ของ B-WORK 

 

1.4.5. คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ 
รายชื่อคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ล าดับ ช่ือและสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
1 นายสตีเฟน แทน กรรมการ - Master of Business Administration, 

St.John’s University 
- BA Rutgers University 

- Executive Director, Asia Financial Group 
- CEO, Asia Commercial Bank Ltd. 

2 นายนรินทร์ โอภามรุธาวงศ์ 
 

กรรมการ - Master of Business Administration in 
Finance, University of Chicago 

- ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

3 นางสาวสญุาณี ภริูปัญญวานิช 
 

กรรมการ - ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- Senior Vice President,  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

4 นายไพศาล เลศิโกวิทย์ 
 

กรรมการ - Master of Commerce, Funds 
Management , University of New 
Southwales 

- กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม 
บวัหลวง จ ากดั 
- Dealer – Senior Vice President Treasury 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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ล าดับ ช่ือและสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
5 นางสาวปิยะมาศ ค าไทรแก้ว  

 
กรรมการ - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 

Iowa State University 
- ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ 
Iowa State University 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั  

- Senior Vice President,            
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

6 นายโชน โสภณพนิช 
 

กรรมการ - ปริญญาโท  Johns Hopkins University  
- ปริญญาตรี University College London 

- กรรมการ / ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. 
กรุงเทพประกนัชีวิต 
- กรมมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยศรี
ประกนัภยั 

7 นางวรวรรณ ธาราภมิู  
 

กรรมการ / 
ประธาน

กรรมการบริหาร 

- ปริญญาโท  MBA University of North 
Texas 
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- ประธานกรรมการบริหาร               
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมบวัหลวง 
จ ากดั       
 

8 นายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา  
 

กรรมการ / 
ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร 

- ปริญญาโท สาขาการตลาดและการเงิน 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน Georgia State 
University 

- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร                 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง 
จ ากดั 

9 นายวศิน วฒันวรกิจกลุ 
 

กรรมการ - ปริญญาโท สาขา การตลาดจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขา การตลาดระหวา่ง
ประเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- กรรมการผู้จดัการ สายงาน Business 
Distribution 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง 
จ ากดั 

 

1.4.6. คณะกรรมการบริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ (Executive Board) 
คณะกรรมการบริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ มีจ านวนทัง้สิน้ 6 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

ล าดับ ช่ือและสกุล สัญชาติ ต าแหน่ง 
1 นางวรวรรณ ธาราภมิู  ไทย ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายนรินทร์ โอภามรุธาวงศ์ ไทย กรรมการ 
3 นางสาวสญุาณี ภริูปัญญวานิช ไทย กรรมการ 
4 นายไพศาล เลศิโกวิทย์ ไทย กรรมการ 
5 นายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา  ไทย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
6 นายวศิน วฒันวรกิจกลุ ไทย กรรมการ 

 

1.4.7. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ช่ือ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั 
วันท่ีจดทะเบียนจัดตัง้บริษัท 2 กรกฎาคม 2535 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 7,059,000,000 บาท 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้เช่าพืน้ที่อาคารส านกังานในเขตกรุงเทพมหานคร และอาคารส านักงานในเขตภมิูภาค 

รวมทัง้ให้บริการภายในอาคาร และการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ 
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ผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้
รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 
สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

1. บริษัท ธนเทเลคอม จ ากดั 40,079,998 56.78 
2. บริษัท ซีพี พร็อพเพอร์ตีโ้ฮลดิง้ จ ากัด 30,510,001 43.22 
3. นายวรวิทย์ เจนธนากลุ 1 0.00 

 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 02-858-1188 
โทรสาร 02-858-1480 
คณะกรรมการบริษัท 1. คณุศภุชยั            เจียรวนนท์ 

2. คณุขจร               เจียรวนนท์ 
3. คณุนพปฎล         เดชอดุม 
4. คณุนฤมล            ธเนศสนุทร 
5. คณุชาติวฒิุ          ตนัจนัทร์พงศ์ 
6. คณุเรืองเกียรติ     เชาวรัตน์ 
7. คณุสมเกียรติ       วิภษูณมงัคละ 
8. คณุประเสริฐ        เจียรกลุ 
9. คณุเนติมา           เอือ้ธรรมาภิมขุ 
10. คณุฐนสรณ์         ใจดี 

คณะกรรมการลงช่ือผูกพัน กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของทรู พรอพเพอร์ตีส์ ประกอบด้วย นายศุภชัย เจียรวนนท์ หรือ นายขจร 
เจียรวนนท์ หรือ นายนพปฎล เดชอดุม หรือ นางสาวนฤมล ธเนศสนุทร หรือ นายชาติวฒิุ ตนัจนัทร์พงศ์ 
หรือ นายเรืองเกียรติ เชาวรัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมเกียรติ วิภูษณมงัคละ หรือ นายประเสริฐ 
เจียรกุล หรือ นางสาวเนติมา เอือ้ธรรมาภิมุข หรือ นายฐนสรณ์ ใจดี รวมเป็นสองคน และประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท 

 

1.4.8. ทรัสต ี
ช่ือ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“บลจ.กรุงไทย”) 

(Krung Thai Asset Management Public Company Limited, “KTAM”) 
ใบอนุญาต ได้รับใบอนญุาตการประกอบธุรกิจทรัสตี เม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2557 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้แขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 02-686-6100 
โทรสาร 02-670-0430 
เว็บไซต์ www.ktam.co.th 

 

1.5. สรุปรายการส าคัญในงบการเงนิ 
1.5.1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

รายการ (หน่วย : บาท) ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2561 ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2562 ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2563 
สินทรัพย์ 
 เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม  4,491,000,000 4,455,394,394 4,578,035,559 
 เงินลงทนุในเงินฝากสถาบนัการเงินตามมลูค่ายตุิธรรม 143,605,079 224,297,392 147,894,052 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 134,921,117 86,410,536  207,568,928 
 ลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 55,752,275 65,962,562  14,507,151 

http://www.ktam.co.th/
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รายการ (หน่วย : บาท) ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2561 ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2562 ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2563 
 รายได้ค้างรับ 6,455,758 7,439,096  7,865,384 
 ดอกเบีย้ค้างรับ 330,528 656,893  45,939 
 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 2,171,982 1,642,407  1,111,382 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอขอคืน 17,801,438 3,713,678  - 
 เงินมดัจ า 10,726,388 10,523,200  10,523,200 
 สินทรัพย์อ่ืน 1,855,480 17,022,422  23,119,152 
รวมสินทรัพย์ 4,864,620,045 4,873,062,580  4,990,670,747 
หนีสิ้น 
 เจ้าหนีก้ารค้า 18,990,116  7,355,663   15,419,587  
 เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 31,923,049  46,579,316   42,928,386  
 รายได้ค่าเช่าและคา่บริการรับล่วงหน้า 77,703,343  81,143,349   38,262,492  
 เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 111,281,114  114,404,351   121,871,267  
 เงินกู้ยืมระยะยาว 920,000,000  920,000,000   920,000,000  
 หนีส้ินอ่ืน 1,913,200  2,380,234   2,912,303  
รวมหนีสิ้น 1,161,810,822  1,171,862,913   1,141,394,035  
สินทรัพย์สุทธิ 3,702,809,223 3,701,199,667  3,849,276,712  
 ทนุที่ได้รับจากผู้ถือหนว่ยทรัสต์ 3,620,030,160 3,620,030,160 3,620,030,160 
 ก าไรส าหรับงวด 82,779,063 81,169,507 229,246,552 
สินทรัพย์สุทธิ 3,702,809,223 3,701,199,667 3,849,276,712 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.0401 10.0357 10.4373 
จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วันสิน้งวด  368,800,000 368,800,000 368,800,000 

 

1.5.2. งบก าไรขาดทนุ 

รายการ (หน่วย : บาท) 
6 ก.พ. 2561 –  
31 ธ.ค. 2561 

1 ม.ค. 2562 –  
31 ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. 2563 –  
31 ธ.ค. 2563 

รายได้จากการลงทนุ 
   รายได้ค่าเช่า 185,285,070   211,752,115  216,572,021 
   รายได้ค่าบริการ 310,758,954   354,983,472  346,726,000 
   ดอกเบีย้รับ 2,347,203   3,311,094   2,089,892  
   รายได้อ่ืน 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  
   ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 7,703,580  8,499,685   8,627,017  
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,351,641  1,470,390   1,196,782  
   ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 30,632,678  40,501,146   46,562,495  
   ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,384,205  1,536,000   1,556,800  
   ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 453,258  529,575   531,026  
   ต้นทนุการเช่าและบริการ 141,461,580  156,820,035   148,469,436  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,810,248  2,906,884   2,294,774  
   ต้นทนุทางการเงิน 35,029,315  47,020,822   41,276,493  
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รายการ (หน่วย : บาท) 
6 ก.พ. 2561 –  
31 ธ.ค. 2561 

1 ม.ค. 2562 –  
31 ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. 2563 –  
31 ธ.ค. 2563 

รวมค่าใช้จ่าย 232,673,494  272,337,777  263,812,934  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 273,526,142  307,189,245 311,823,501 
รายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ 

รายการก าไรสทุธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรม ของเงิน
ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

- - 122,141,165  

รายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 

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

รายการก าไรสทุธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงิน
ลงทนุที่แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 

- - 42,921 

รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (78,853,159) (35,813,041) 122,184,086 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 194,672,983 271,376,204 434,007,587 

1.5.3. งบกระแสเงนิสด 

รายการ (หน่วย : บาท) 
6 ก.พ. 2561 –  
31 ธ.ค. 2561 

1 ม.ค. 2562 –  
31 ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. 2563 –  
31 ธ.ค. 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
   การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 194,672,983 271,376,204 434,007,587 
  ปรับกระทบรำยกำรเพ่ิมข้ึนในสินทรพัย์สทุธิจำกกำรด ำเนินงำนให้เป็นเงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 
   การซือ้เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  (4,569,853,159)  (207,435)  (500,000) 
   การซือ้เงินลงทนุในเงินฝากสถาบนัการเงิน (143,605,079)  (80,692,313) 76,743,962 
   การตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 453,258   529,575  531,025 
   การตดัจ าหน่ายสว่นต ่าจากเงินลงทนุในพนัธบตัร - - (297,702) 
   การเพิ่มขึน้ในลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ  (55,752,275)  (15,125,381)  51,455,411  
   การเพิ่มขึน้ในรายได้ค้างรับ  (6,455,758)  (983,338)  (426,288) 
   การลดลง (เพ่ิมขึน้) ในภาษีมลูค่าเพ่ิมรอขอคืน  (17,801,438)  14,087,760  3,713,678 
   การเพิ่มขึน้ในเงินมดัจ า  (10,523,200)  -  - 
   การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์อ่ืน  (2,058,668)  (10,048,660)  (6,096,730) 
   การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนีก้ารค้า 18,990,116   (11,634,453)  8,063,924  
   การเพิ่มขึน้ในเจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18,746,885   11,877,362   (872,026) 
   การเพิ่มขึน้ในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 77,703,343   3,440,006   (42,880,857) 
   การเพิ่มขึน้ในเงินมดัจ ารับค่าเช่าและบริการ 111,281,114   3,123,237   7,466,916  
   การเพิ่มขึน้ในหนีส้ินอ่ืน 1,913,200   467,034   532,069  
   ดอกเบีย้รับ  (2,347,203)  (3,311,094)  (2,089,892) 
   รับดอกเบีย้ 2,016,675   2,984,729   2,700,846  
   ต้นทนุทางการเงิน 35,029,315   47,020,822  41,276,493 
รายการก าไรสทุธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรม ของ
เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

- - (122,141,165)  

รายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์                                  

 78,853,159 35,813,041 - 

รายการก าไรสทุธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของ
เงินลงทนุที่แสดงด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 

- - (42,921) 
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รายการ (หน่วย : บาท) 
6 ก.พ. 2561 –  
31 ธ.ค. 2561 

1 ม.ค. 2562 –  
31 ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. 2563 –  
31 ธ.ค. 2563 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (4,268,736,732) 268,717,096 451,144,331 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
   เงินสดรับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการออกทนุของกองทรัสต์
ที่ได้รับ 

3,688,000,000   -  - 

   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 920,000,000   -  - 
   เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์  (2,625,240)  -  - 
   จ่ายดอกเบีย้  (21,853,151)  (44,241,917)  (44,055,397) 
   การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แกผู่้ถอืหน่วยทรัสต์  (111,893,920)  (272,985,760)  (285,930,542) 
   ลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์จ่ายคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์  (67,969,840) - - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 4,403,657,849 (317,227,677) (329,985,939) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 134,921,117 (48,510,581) 121,158,392 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี/งวด  -   134,921,117   86,410,536  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี/งวด 134,921,117  86,410,536   207,568,928  

 

1.6. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
1.6.1. ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรัสต์ 

1.6.1.1. รายได้จากการลงทนุ 
ในช่วง 6 กุมภาพนัธ์ 2561 – 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีรายได้รวมจากการลงทุน เท่ากับ 506.20 ล้านบาท โดยมาจาก

รายได้ค่าเช่า 185.29 ล้านบาท ค่าบริการ 310.76 ล้านบาท รายได้ดอกเบีย้ 2.35 ล้านบาท และรายได้อื่น 7.81 ล้านบาท 
ในปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้รวมจากการลงทุน เท่ากับ 579.53 ล้านบาท โดยมาจากรายได้ค่าเช่า 211.75 ล้านบาท 

ค่าบริการ 354.98 ล้านบาท รายได้ดอกเบีย้ 3.31 ล้านบาท และรายได้อื่น 9.48 ล้านบาท 
ในปี 2563 กองทรัสต์มีรายได้รวมจากการลงทุน เท่ากับ 575.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.67 จากปีก่อน โดยมาจากรายได้

ค่าเช่า 216.57 ล้านบาท ค่าบริการ 346.73 ล้านบาท รายได้ดอกเบีย้ 2.09 ล้านบาท และรายได้อื่น 10.25 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
การเปล่ียนแปลงที่ส าคญัดงันี ้

▪ รายได้ค่าเชา่ 216.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.28 จากปีก่อน เนื่องจากการปรับขึน้ค่าเชา่ตามสญัญาเชา่ ด้วยวิธีการ
รับรู้รายได้ด้วยวิธีเส้นตรง  

▪ รายได้ค่าบริการ 346.73 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.33 จากปีก่อน ซึง่ประกอบด้วย  
o รายได้จากสญัญาบริการพืน้ที่ 253.86 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.4 จากปีก่อน เนื่องจากการปรับขึน้ค่าบริการ

ตามสญัญาบริการ ด้วยวิธีการรับรู้รายได้ด้วยวิธีเส้นตรง  
o รายได้ค่าสาธารณปูโภค 89.70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.7 จากปีก่อน เนื่องจากการใช้พลงังานภายในอาคารที่

ลดลง ประกอบกบั นโยบาย Work from Home ซึง่สอดคล้องกบัค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภคที่ลดลงเช่นเดียวกนั  
o รายได้ค่าที่จอดรถ 3.17 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42.7 จากปีก่อน เนื่องจากนโยบาย Work from Home  

 

รายการ (หน่วย บาท) 
6 ก.พ. 2561 – 
31 ธ.ค. 25611/ 

1 ม.ค. 2562 – 
31 ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. 2563 – 
31 ธ.ค. 2563 

รายได้จากการลงทุน 
   รายได้ค่าเช่า 185,285,070   211,752,115  216,572,021 
   รายได้ค่าบริการ 310,758,954   354,983,472  346,726,000 
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รายการ (หน่วย บาท) 
6 ก.พ. 2561 – 
31 ธ.ค. 25611/ 

1 ม.ค. 2562 – 
31 ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. 2563 – 
31 ธ.ค. 2563 

   ดอกเบีย้รับ 2,347,203   3,311,094   2,089,892  
   รายได้อ่ืน 7,808,409   9,480,341   10,248,522  
รวมรายได้ 506,199,636  579,527,022   575,636,435  

 หมายเหตุ: 1/ กองทรัสต์จัดตัง้เม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ดงันัน้ งบการเงินปี 2561 จึงเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ส่งผลให้งบการเงินประจ าปี 2562 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบั งบการเงินประจ าปี 2561 

 

1.6.1.2. ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 
กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมส าหรับช่วง 6 กุมภาพนัธ์ 2561 – 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 232.67 ล้านบาท โดยเป็นต้นทุนการ

เช่าและบริการ 141.46 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและอสงัหาริมทรัพย์ 52.92 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 2.81 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 0.45 ล้านบาท และต้นทนุทางการเงิน 35.03 ล้านบาท 

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมส าหรับ ปี 2562 เท่ากับ 272.34 ล้านบาท โดยเป็นต้นทุนการเช่าและบริการ 156.82 ล้านบาท 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและอสังหาริมทรัพย์ 65.06 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2.91 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 0.53 ล้านบาท และต้นทนุทางการเงิน 47.02 ล้านบาท 

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมส าหรับ ปี 2563 เท่ากบั 263.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.13 จากปีก่อน โดยเป็นต้นทนุการเช่าและ
บริการ 148.47 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและอสังหาริมทรัพย์ 71.24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 2.29 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 0.53 ล้านบาท และต้นทนุทางการเงิน 41.28 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
การเปล่ียนแปลงที่ส าคญั ดงันี ้

▪ ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 46.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 15.0 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจาก
ค่าธรรมเนียมการบริการการท าสญัญา ซึง่ทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดช่วงอายสุญัญาที่ต่ออายุ 

▪ ต้นทุนการเช่าและบริการ  148.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.32 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่าย
สาธารณปูโภคที่ลดลง 

▪ ต้นทนุทางการเงิน 41.28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.22 จากปีก่อนเนื่องจากการปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้  MLR 
 

รายการ (หน่วย : บาท) 
6 ก.พ. 2561 –  
31 ธ.ค. 25611/ 

1 ม.ค. 2562 –  
31 ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. 2563 –  
31 ธ.ค. 2563 

ค่าใช้จ่าย 
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11,846,989 13,053,240   13,298,111  
   ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 7,703,580 8,499,685   8,627,017  
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,351,641 1,470,390   1,196,782  
   ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 30,632,678 40,501,146   46,562,495  
   ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,384,205 1,536,000   1,556,800  
   ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 453,258 529,575   531,026  
   ต้นทนุการเช่าและบริการ 141,461,580 156,820,035   148,469,436  
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,810,248 2,906,884   2,294,774  
   ต้นทนุทางการเงิน 35,029,315 47,020,822   41,276,493  
รวมค่าใช้จ่าย 232,673,494 272,337,777   263,812,934  

 หมายเหตุ: 1/ กองทรัสต์จัดตัง้เม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ดงันัน้ งบการเงินปี 2561 จึงเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ส่งผลให้งบการเงินประจ าปี 2562 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบั งบการเงินประจ าปี 2561 
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1.6.1.3. รายได้จากการลงทนุสุทธิ และ การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 
ในช่วง 6 กุมภาพนัธ์ 2561 – 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสทุธิส าหรับ ปี 2561 เท่ากับ 273.53 ล้าน

บาท และมีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน เท่ากับ 194.67 ล้านบาท โดยมีการรับรู้รายการขาดทุนสุทธิจากการวดั
มลูค่ายตุิธรรมส าหรับเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เท่ากบั 78.85 ล้านบาท 

ในปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทนุสทุธิส าหรับ ปี 2562 เท่ากบั 307.19 ล้านบาท และมีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิ
จากการด าเนินงาน เท่ากบั 271.38 ล้านบาท โดยมีการรับรู้รายการขาดทนุสทุธิจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมส าหรับเงินลงทนุในสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ เท่ากบั 35.81 ล้านบาท 

ในปี 2563 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทนุสทุธิส าหรับ ปี 2563 เท่ากับ 311.82 ล้านบาท เติบโตขึน้จากปีก่อนร้อยละ 1.51  
และมีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน เท่ากบั 434.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 59.93 จากปีก่อน เนื่องจากรับรู้รายการ
ก าไรสุทธิจากการวดัมลูค่ายุติธรรมส าหรับเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  122.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากกองทรัสต์รับรู้
ก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใหม่  จากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ด้วยวิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ในไตรมาสที่ 3 
 

รายการ (หน่วย : บาท) 
6 ก.พ. 2561 –  
31 ธ.ค. 25611/ 

1 ม.ค. 2562 –  
31 ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. 2563 –  
31 ธ.ค. 2563 

รวมรายได้ 506,199,636 579,527,022 575,636,435 
รวมค่าใช้จ่าย 232,673,494 272,337,777  263,812,934  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 273,526,142 307,189,245 311,823,501 
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 
รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ  (78,853,159) (35,813,041) 122,184,086 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 194,672,983 271,376,204 434,007,587 

 หมายเหต:ุ 1/ กองทรัสต์จดัตัง้เม่ือวนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2561 ดงันัน้ งบการเงินปี 2561 จึงเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ส่งผลให้งบการเงินประจ าปี 2562 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบั งบการเงินประจ าปี 2561 
 

1.6.2. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
1.6.2.1. สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ มีจ านวน 4,864.62 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 4,491.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากสถาบันการเงิน จ านวน 278.86 ล้านบาท และ 
สินทรัพย์อื่น จ านวน 94.76 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ มีจ านวน 4,873.06 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 4,455.39 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากสถาบนัการเงิน จ านวน 311.37 ล้านบาท และ 
สินทรัพย์อื่น จ านวน 106.30 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์  มีจ านวน 4,990.67 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย เงินลงทนุในสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุธิรรม จ านวน 4,578.04 ล้านบาท เงินลงทนุในหลกัทรัพย์และเงินฝากสถาบนัการเงิน จ านวน 355.51 
ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น จ านวน 57.13 ล้านบาท 
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รายการ (หน่วย : บาท) 
ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 2561 
ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 2562 
ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 2563 
สินทรัพย์ 
 เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม  4,491,000,000 4,455,394,394  4,578,035,559  
 เงินลงทนุในเงินฝากสถาบนัการเงินตามมลูค่ายตุิธรรม 143,605,079 224,297,392  147,894,052  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 134,921,117 86,410,536   207,568,928  
 ลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 55,752,275 65,962,562  14,507,151  
 รายได้ค้างรับ 6,455,758 7,439,096   7,865,384  
 ดอกเบีย้ค้างรับ 330,528 656,893   45,939  
 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 2,171,982 1,642,407   1,111,382  
 ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอขอคืน 17,801,438 3,713,678   -    
 เงินมดัจ า 10,726,388 10,523,200   10,523,200  
 สินทรัพย์อ่ืน 1,855,480 17,022,422  23,119,152  
รวมสินทรัพย์ 4,864,620,045 4,873,062,580  4,990,670,747 

 

1.6.2.2. หนีส้นิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 หนีสิ้นรวม มีจ านวน 1,161.81 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี ้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ รายได้

ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า จ านวน 128.62 ล้านบาท เงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ จ านวน 111.28 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยาว 
จ านวน 920.00 ล้านบาท และหนีสิ้นอื่น จ านวน 1.91 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 หนีสิ้นรวม มีจ านวน 1,171.86 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี  ้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ รายได้
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า จ านวน 135.08 ล้านบาท เงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ จ านวน 114.40 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยาว 
จ านวน 920.00 ล้านบาท และหนีสิ้นอื่น จ านวน 2.38 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 หนีสิ้นรวม มีจ านวน 1,141.39 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี  ้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ รายได้
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า จ านวน 96.61 ล้านบาท เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ จ านวน 121.87 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยาว จ านวน 
920.00 ล้านบาท และหนีสิ้นอื่น จ านวน 2.91 ล้านบาท 

 

รายการ (หน่วย : บาท) 
ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 2561 
ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 2562 
ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 2563 
หนีสิ้น 
 เจ้าหนีก้ารค้า 18,990,116 7,355,663   15,419,587  
 เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 31,923,049 46,579,316   42,928,386  
 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 77,703,343 81,143,349   38,262,492  
 เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 111,281,114 114,404,351   121,871,267  
 เงินกู้ยืมระยะยาว 920,000,000 920,000,000   920,000,000  
 หนีส้ินอ่ืน 1,913,200 2,380,234   2,912,303  
รวมหนีสิ้น 1,161,810,822 1,171,862,913 1,141,394,035 

 

1.6.2.3. สินทรัพย์สุทธ ิ
กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุธิ (NAV) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 3,702.81 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.0401 บาทต่อหน่วย 
กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุธิ (NAV) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 3,701.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.0357 บาทต่อหน่วย 
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กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุธิ (NAV) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 3,849.28 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.4373 บาทต่อหน่วย 
 

1.6.3. งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 134.92 ล้านบาท โดยมีเงิน

สดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 4,268.74 ล้านบาท และ มีเงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 4,403.66 ล้าน
บาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการซือ้เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 4,569.85 ล้านบาท ในวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2561 
เป็นส าคญั 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 86.41 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
มาจากรายการท่ีส าคญั ดงัต่อไปนี ้ 

(1) กองทรัสต์มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 268.72 ล้านบาท โดยเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้จาก งวด
ด าเนินงาน 6 กุมภาพนัธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากการซือ้เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 4,569.85 ล้าน
บาท ในวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นส าคญั 

(2) กองทรัสต์มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 317.23 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จ านวน  272.99 ล้านบาท  และการจ่ายดอกเบีย้ จ านวน 44.24 ล้านบาท  

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน  207.57 ล้านบาท โดยมี
สาเหตมุาจากรายการท่ีส าคญัดงัต่อไปนี ้ 

(1) กองทรัสต์มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 451.14 ล้านบาท โดยเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้จากงวด
ด าเนินงาน 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 182.43 ล้านบาท จากรายการจ าหน่ายเงินลงทนุ 

(2) กองทรัสต์มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 329.99 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จ านวน 285.93 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบีย้ จ านวน 44.06 ล้านบาท  

 

รายการ (หน่วย : บาท) 
6 กุมภาพันธ์ 2561 - 
31 ธันวาคม 2561 

1 มกราคม 2562 –  
31 ธันวาคม 2562 

1 มกราคม 2563 –  
31 ธันวาคม 2563 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (4,268,736,732) 268,717,096 451,144,331 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 4,403,657,849 (317,227,677) (329,985,939) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 134,921,117 (48,510,581) 121,158,392 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด - 134,921,117  86,410,536  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี/งวด 134,921,117 86,410,536  207,568,928  

 

1.6.4. อัตราส่วนทางการเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์มีอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ดงันี ้ 

รายการ 
ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 2561 
ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 2562 
ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 2563 
อตัราการกู้ยืมและก่อภาระผกูพนั ต่อ สินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 18.91 18.88 18.43 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (เท่า) 8.81 เท่า 7.53 เท่า 8.55 เท่า 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ด าเนินงาน (ROCE) (ร้อยละ) 7.43 7.69 7.66 
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1.6.5. ผลตอบแทนของกองทรัสต์ 
กองทรัสต์เร่ิมจดัตัง้เมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2561 มีรายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และประวตัิการจ่ายเงินเฉล่ียคืน

จากการลดทนุช าระแล้ว ดงันี ้
1.6.5.1. ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

ครัง้ท่ี รอบผลประกอบการ 
วันจ่ายเงินประโยชน์

ตอบแทน 
เงินประโยชน์ตอบแทน  

(บาทต่อหน่วย) 
รวม 

(บาทต่อหน่วย) 
1 6 ก.พ. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 6 กนัยายน 2561 0.3034 

0.4834 
2 1 ก.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 25 มีนาคม 2562 0.1800 
3 1 ม.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2562 11 มิถนุายน 2562 0.1912 

0.7558 
4 1 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 5 กนัยายน 2562 0.1810 
5 1 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562 6 ธันวาคม 2562 0.1880 
6 1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 26 มีนาคม 2563 0.1956 
7 1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563 10 มิถนุายน 2563 0.1951 

0.7709 
8 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 10 กนัยายน 2563 0.1923 
9 1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 8 ธันวาคม 2563 0.1923 
10 1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 24 มีนาคม 2564 0.1912 

รวม 2.0101 2.0101 
 

1.6.5.2. ประวัติการจ่ายเงนิเฉลี่ยคืนจากการลดทนุช าระแล้ว 
ครัง้ท่ี วันจ่ายเงินเฉล่ียคืนจากการลดทุนช าระแล้ว เงินเฉล่ียคืนทุน (บาทต่อหน่วย) 

1 11 ธันวาคม 2561 0.1843 
รวม 0.1843 

 

1.7. ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจที่กองทรัสต์ลงทนุ 
1.7.1. ภาพรวมเศรษฐกจิไทย 
ในปี 2563 ภาคเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซึ่งส่งผลด้านลบต่อสภาวะการลงทุนและการบริโภค ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  (GDP) ของประเทศไทยในปี 2563  
ได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัวที่ ร้อยละ  2.3 ในปี 2562 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียในปี  2563 นัน้ 
ติดลบร้อยละ 0.8 เทียบกบัร้อยละ 0.7 ในปี 2562 

ภาครัฐได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ทัง้ด้านนโยบายการคลงัและนโยบายการเงิน เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจ  
ในองค์รวมและการบริโภคมีการฟืน้ตวั โดยที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายลงจากร้อยละ 1.25 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 0.5 ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมัน่ของนกัลงทนุและผู้บริโภคที่อยู่
ในระดบัต ่าได้ส่งผลให้การลงทนุและการบริโภคภาคเอกชนในปี 2563 ปรับตวัลดลงร้อยละ 8.4 และ 1.0 ตามล าดบั 

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงด าเนินต่อไปในปี 2564 ขณะที่ปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจจะขึน้อยู่กบัความมปีระสิทธิภาพของการควบคมุการแพร่ระบาดและผลส าเร็จของโครงการวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 โดย
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 นัน้คาดว่าจะมีการขบัเคลื่อนหลกัจากการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงการเพิ่มขึน้อย่างค่อย
เป็นค่อยไปของนกัท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงหลงัของปี 2564 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติประมาณการการ
เติบโตของ GDP ของประเทศไทยในปี 2564 ที่ร้อยละ 2.5 ถึง 3.5 และคาดว่าอตัราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ถึง 2.0 
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1.7.2. สรุปภาพรวมตลาดอาคารส านักงาน ท าเลรัชดาภเิษก / พระราม 9 
ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 อุปทานรวมพืน้ท่ีส านกังานในท าเลรัชดาภิเษก / พระราม 9 ทัง้หมดอยู่ที่ 1,182,055 ตาราง

เมตร และในอีก 2 ปีข้างหน้าคาดการณ์ว่าจะมีพืน้ท่ีส านกังานใหม่เปิดตวัในท าเลรัชดาภิเษก / พระราม 9 อีกประมาณ 52,000 ตาราง
เมตร ซึ่งทัง้หมดเป็นอาคารส านกังานเกรดบี จากอปุทานสะสมพืน้ที่ส านกังานทัง้หมดบนท าเลย่านนีพ้บว่า เป็นพืน้ที่ส านกังานเกรดบี
มากที่สุด 829,546 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 70.2 รองลงมาคือพืน้ที่ส านักงานเกรดเอ 202,673 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 17.1 
และพืน้ที่ส านกังานเกรดซีอีกประมาณ 149,836 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.7 ของพืน้ที่ส านกังานทัง้หมด และจากอุปทานพืน้ที่
ส านกังานทัง้หมดพบว่า ร้อยละ 84.2 เป็นการพฒันาเพื่อการปล่อยเช่าพืน้ที่เพื่อการพาณิชย์ อีกประมาณ 186,966 ตารางเมตร คิด
เป็นร้อยละ 15.8 เป็นการพฒันาเพื่อการใช้เป็นการภายในของผู้พฒันาหรือปล่อยเช่าพืน้ท่ีบ้างในบางส่วน   

ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 พืน้ที่ส านกังานทัง้หมดในท าเลรัชดาภิเษก / พระราม 9 ถูกใช้ไปแล้วประมาณ 1,101,294 
ตารางเมตร หรืออตัราการเช่า คิดเป็นร้อยละ 93.2 ปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ 2.6 จากปีก่อนหน้า ส าหรับราคาเสนอเช่าเฉล่ียของ
พืน้ท่ีส านกังานอยู่ที่ 682 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ปรับตวัเพิ่มขึน้จากในช่วงปีก่อนหน้าร้อยละ 0.2  และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาราคา
เสนอเช่าปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.3 หรือเฉล่ียปีละร้อยละ 4.0 

หากพิจารณาเฉพาะอาคารส านกังานเกรดบี พบว่าราคาเสนอเช่าพืน้ที่ส านกังาน ในท าเลรัชดาภิเษก / พระราม 9 อยู่ที่ 648 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.7 จากในปีก่อนหน้าและคาดการณ์ว่าจะสามารถปรับราคาเสนอเช่าได้อีก
ประมาณร้อยละ 3.7 ในปีพ.ศ. 2564 

1.7.3. สรุปภาพรวมตลาดอาคารส านักงาน ท าเลถนนพัฒนาการ 
ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 อปุทานรวมพืน้ท่ีส านกังานในท าเลพฒันาการ ทัง้หมดอยู่ที่ 43,385 ตารางเมตร จากอาคาร

ส านกังานทัง้หมดเพียง 3 โครงการเท่านัน้ โดยพบว่าอปุทานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดล่าสดุคือ โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 ในส่วนอาคารท่ี 2-4 ใน
ปี พ.ศ. 2555 และหลงัจากนัน้ยงัไม่มีโครงการอาคารส านกังานเปิดตวัใหม่ รวมถึงไม่พบอาคารส านกังานใหมท่ี่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่
จะเปิดบริการในอนาคต จากอปุทานพืน้ท่ีส านกังานทัง้หมด พบว่าเป็นพืน้ท่ีส านกังานเกรดบีมากที่สดุ 35,516 ตารางเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 81.9 รองลงมาและเป็นพืน้ที่ส านกังานเกรดซี 8,169 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.1 ของพืน้ที่ส านักงานทัง้หมดในพืน้ที่นี ้โดย
พบว่าไม่มีอาคารส านกังานเกรดเอพฒันาบนท าเลย่านนี ้

ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 พืน้ที่ส านกังานทัง้หมดในท าเลถนนพฒันาการ ถูกใช้ไปแล้วประมาณ 33,795 ตารางเมตร 
หรืออัตราการเช่าคิดเป็นร้อยละ 97.9 ปรับตัวเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 0.3 จากปีก่อนหน้า ส าหรับราคาเสนอเช่าเฉล่ียของพืน้ที่
ส านกังานอยู่ที่ 590 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.7 และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่าราคาเสนอ
เช่าปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 41.8 หรือเฉล่ียปีละร้อยละ 4.2  

หากพิจารณาเฉพาะอาคารส านกังานเกรดบี พบว่าราคาเสนอเช่าพืน้ท่ีส านกังาน ในท าเลถนนพฒันาการ อยู่ที่ 679 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน ปรับตวัลดลงร้อยละ 0.9 จากในปีก่อนหน้า และคาดการณ์ว่าราคาเสนอเช่าจะสามารถกลบัมาปรับตวัเพิ่มขึน้ได้
อีกประมาณร้อยละ 2.9 ในปี พ.ศ. 2564 

1.7.4. ภาพรวมตลาดอาคารส านักงาน ในกรุงเทพมหานคร  
ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 พืน้ที่ส านกังานในกรุงเทพมหานคร ยงัมีอุปทานเพิ่มขึน้รวมทัง้สิน้ 9.063 ล้านตารางเมตร 

หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 0.3 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยอุปทานดงักล่าว มาจากการเปิดตวัโครงการอาคารส านกังาน 3 โครงการ มี
พืน้ท่ีรวมทัง้หมด 27,119 ตารางเมตร และพบว่ามีอาคารส านกังาน 5 โครงการท่ีเล่ือนการเปิดตวัออกไป คิดเป็นพืน้ท่ีเช่ารวมประมาณ 
98,558 ตารางเมตร 
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ส าหรับพืน้ที่ว่างรอการเช่า มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึน้ ตัง้แต่ช่วงกลางปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ในหลายอาคารส านักงาน 
เนื่องจากผู้ เช่าขอคืนพืน้ท่ีหรือขอปรับลดพืน้ท่ีเช่าลงเพื่อต้องการประหยดัต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ และพบว่า มีบริษัทจ านวนมากอยู่
ระหว่างการพิจารณาทบทวนนโยบายของพืน้ที่ส านกังาน ในลักษณะการใช้พืน้ที่ท างานร่วมกัน ซึ่งอาจส่งผลต่ออุปสงค์การใช้พืน้ที่
ส านกังานมีแนวโน้มปรับตวัลดลง ซึง่ในช่วงที่ผ่านมาพบวา่ ค่าเช่าที่ตกลงกนั ส าหรับบางอาคารส านกังานมีการปรับลดลงมากกวา่ร้อย
ละ 15-30 เพื่อต้องการดงึดดูความสนใจผู้ เช่า ฝ่ายวิจยัและการส่ือสาร ของคอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย คาดการณ์ว่า 
แนวโน้มวิถีการท างานในปี พ.ศ.2564 จะเปล่ียนแปลงไป โดยจะมีการผสมผสานการท างานนอกพืน้ที่ส านักงานมากขึน้ ส่งผลให้
ฟังก์ชัน่ของพืน้ท่ีส านกังานในอนาคตจะเปล่ียนจากพืน้ที่แบบดัง้เดิมไปสู่พืน้ที่ท่ีส่งเสริมการท างานร่วมกนั (Co-Working Space) และ
มีความยืดหยุ่นมากขึน้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและสงัคมของพนกังาน การใช้ส านกังานจะเปล่ียนไปสู่การมีสถานท่ี
ท างานแบบผสมผสานเนื่องจากบริษัทต่างวางแผนท่ีจะใช้พืน้ท่ีส านกังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อธุรกิจและบคุลากร 

2. สารสนเทศการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบคุคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ของ B-WORK  
2.1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็นของการเข้าท ารายการฯ 

กองทรัสต์จะเข้าลงทุนทางตรงและรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จากเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารและส่ิงปลกูสร้าง ส่วนควบ อุปกรณ์ และงานระบบของ โครงการ BBC โดยกองทรัสต์จะเข้าท า
สญัญาที่เก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 กบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน
ดังกล่าว ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน นอกจากนี ้กองทรัสต์จะรับโอนสิทธิและภาระหน้าที่ของสัญญาเช่าและบริการพืน้ที่ และ/หรือ 
สญัญาอื่นใด (ถ้ามี) ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 รวมถึงรับโอนเงินประกนัการเช่า เงินประกนั
การบริหาร ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จากเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ โดยมลูค่าเข้าลงทนุ
ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะไม่เกิน 1,550 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยกองทรัสต์จะช าระให้กับเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ในวนัเข้าลงทุนทัง้จ านวน 
และจะใช้แหล่งเงินทนุจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิ และการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน และ/หรือการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้  เพื่อช าระค่าทรัพย์สินดงักล่าว  

ทัง้นี ้ราคาเข้าลงทุนสดุท้ายส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 จะขึน้อยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์ 
และเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ และขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์สดุท้าย ซึง่จะอ้างอิงจากราคาหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในตลาด
รอง ณ ช่วงระยะเวลาที่มีการประกาศราคาเสนอขายสดุท้าย และ/หรืออ้างอิงจากวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซือ้หน่วยทรัสต์
จากนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ซึ่งจะขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะของตลาดเงิน ตลาดทุน และการเสนอขาย
ผลิตภณัฑ์ทางการเงินอื่นในช่วงเวลานัน้ ฯลฯ  

กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
(1) ที่ดิน  
ที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ตัง้อยู่ที่ ต าบลพระโขนง (ที ่11 พระโขนงฝ่ังเหนือ) อ าเภอพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยโฉนดที่ดินจ านวน 2 ฉบบั เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 1 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา รายละเอียด ดงันี ้

ล าดับ โฉนดที่ดิน เลขท่ีดิน หน้าส ารวจ 
เนือ้ท่ีตามเอกสารสิทธิ 

ไร่-งาน-ตร.ว. 
ตร.ว. 

ไร่ งาน ตร.ว. 
1 8330 450 1675 1 2 26.00 626.00 
2 188885 1354 24745 0 0 83.00 83.00 

รวมเนือ้ท่ีดินตามเอกสารสิทธิ 1 3 09.00 709.00 
ที่มา: สารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 ฉบบัลงวนัที่ 17 มีนาคม 2564 
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(2) อาคารและส่ิงปลกูสร้าง 
อาคารส านักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ เป็นอาคารส านกังานสูง 30 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ เปิดด าเนินการเมื่อปี 

2538 มีขนาดพืน้ที่อาคาร (GFA) รวมประมาณ 37,089 ตารางเมตร และมีพืน้ที่ให้เช่า (NLA) รวมประมาณ 17,480 ตารางเมตร 
ประกอบด้วยพืน้ท่ีส านกังานให้เช่า และพืน้ท่ีค้าปลีกให้เช่า และมีพืน้ท่ีจอดรถภายในอาคารจ านวน 283 คนั รายละเอียด ดงันี ้   

ประเภทพืน้ท่ี รายละเอียด 

พืน้ท่ีให้เช่า (NLA) ทัง้หมดรวมประมาณ 17,480 ตารางเมตร ประกอบด้วย   

1) พืน้ที่ส านกังานให้เช่า พืน้ที่ประมาณ 16,287 ตารางเมตร บริเวณชัน้ที่ 11 ถึงชัน้ที่ 30 

2) พืน้ที่ร้านค้าปลีกให้เช่า พืน้ที่ประมาณ 1,193 ตารางเมตร บริเวณชัน้ใต้ดิน และบางส่วนของชัน้ที่ 1 ถึง
ชัน้ที่ 3  

พืน้ท่ีส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการรวมประมาณ 19,609 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
1) พืน้ที่ส่วนกลางส่วนส านกังาน พืน้ที่ทางเดินส่วนส านักงาน พืน้ที่ล็อบบี ้พืน้ที่ห้องประชุมบริเวณชัน้ที่ 4 และ

พืน้ที่จอดรถยนต์ชัน้ที่ 1 ถึงชัน้ที่ 10 เป็นต้น  

2) พืน้ที่วางงานระบบสาธารณปูโภค ห้องป๊ัมน า้ ห้องระบบรักษาความปลอดภยั ห้องบนัทึกกล้องวงจรปิด ห้องเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า ห้องควบคมุระบบไฟฟ้า และห้องเคร่ืองลิฟต์ เป็นต้น  

ที่มา: สารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 ฉบบัลงวนัที่ 17 มีนาคม 2564 
 

(3) กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์งานระบบในอาคาร
และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์และการด าเนินงานของที่ดินและอาคารโครงการบางกอก บิส
ซิเนส เซ็นเตอร์ ทัง้นี ้งานระบบ ประกอบด้วยระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบการส่ือสาร ระบบลิฟต์โดยสาร 
ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั และระบบท่ีจอดรถ 

คาดว่าการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะท าให้ประมาณการอตัราเงินจ่ายต่อหน่วย (Distribution per Unit 
หรือ DPU) ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในช่วงประมาณการ 12 เดือนข้างหน้าไม่น้อยไปกว่าเดมิ เมื่อเทียบกบักรณีที่ไม่มีการลงทนุในทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 อีกทัง้ยงัช่วยให้กองทรัสต์สามารถกระจายความเส่ียงจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และ
เพิ่มระยะเวลาเฉล่ียในการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน ตลอดจนส่งผลให้กองทรัสต์มีโอกาสที่จะสร้าง
ผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มัน่คงมากยิ่งขึน้   

โดยแหล่งเงินทนุของกองทรัสต์เพื่อใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 ประกอบด้วย 1) การเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 
2) การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว/ระยะสัน้ทัง้หมดจ านวนรวมไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท และ/หรือ 3) การ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ ซึ่งการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอาจเป็นเงินกู้ยืมจาก BBL ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ ท าให้การกู้ยืมเงินในครัง้นี ้ถือเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์  

 

2.2. วันที่ท ารายการ 
ภายหลงัจากที่ได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง 

ออฟฟิศ ส าหรับธุรกรรมการกู้ยืมเงินระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์และวาระที่เก่ียวข้อง และได้รับ
ความเห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. ในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 รวมถึงคู่สญัญาได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่
เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินและสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 
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2.3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และ ความสัมพันธ์กับกองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ 
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกู้ยืมเงินจากสถาบัน

การเงิน โดยกองทรัสต์อาจเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถึง BBL ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยถือหุ้นทางตรงรวมร้อยละ 75.00 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

2.4. ลักษณะส่วนได้เสียของบคุคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ 
กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกบัผู้จดัการกองทรัสต์  เพื่อลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง และ/หรือใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมนุเวียนในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
อีกทัง้กองทรัสต์อาจมีการให้หลกัประกนัแก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์  

นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาแต่งตัง้ BBL ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 และ/หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ของ
กองทรัสต์ โดยมีขนาดธุรกรรมที่ค านวณจากค่าธรรมเนียมรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ โดยเป็น
ธุรกรรมขนาดกลาง (มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ) ซึ่งสามารถเข้าท าธุรกรรมได้โดยการรับ
อนมุตัิจากทรัสตี และคณะกรรมการการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ของผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

2.5. ลักษณะทั่วไปของรายการ  
กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ใน

วงเงินกู้ยืมระยะยาว/ระยะสัน้ทัง้หมดจ านวนไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท โดยกองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคลที่
เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ (กรณีดังกล่าวผู้จดัการกองทรัสต์จะปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้) รวมถึงอาจมีการให้
หลักประกันแก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ เพื่อน าเงินที่ได้ รับดงักล่าวไปช าระค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์ต่อไป และ/หรือใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียน 

 

2.6. เงื่อนไขในการกู้ยืมเงนิ 
เงินกู้ยืมระยะยาว/ระยะสัน้ทัง้หมดจ านวนไม่เกนิ 1,000.00 ล้านบาท เพื่อน าไปใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิม่เตมิ

ครัง้ที่ 1 และช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ มีเงื่อนไขบงัคบัก่อนการเบิกเงินกู้ โดยสรุปดงันี ้
1. กองทรัสต์ต้องน าส่งหลกัฐานท่ีแสดงว่าการเข้าท าสญัญาเงินกู้  การออกและจดัสรรหน่วยทรัสต์ใหม่ และการลงทุน

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ในครัง้นี ไ้ด้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว  

2. กองทรัสต์ต้องน าส่งส าเนาสญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม  
3. กองทรัสต์ต้องน าส่งหลกัฐานที่แสดงว่าจ านวนเงินกู้ ในครัง้นีเ้มื่อรวมกับจ านวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครัง้ที่  1 

เพียงพอส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ทัง้นี ้ปัจจุบนักองทรัสต์มีการกู้ยืมเงินกับ BBL อยู่เป็นจ านวน 920.00 ล้านบาท ตามรายละเอียดเป็นไปตามที่กองทรัสต์ได้

เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชนชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) และรายงานประจ าปีของกองทรัสต์   
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2.7. ประเภทและขนาดของรายการ และการค านวณขนาดรายการ 
2.7.1. การค านวนขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
การเข้าท ารายการฯ ในครัง้นี ้กองทรัสต์ต้องการที่จะท าการกู้ ยืมเงินจาก BBL แต่เนื่องจาก BBL เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ

ผู้จัดการกองทรัสต์ โดยถือหุ้นทางตรงรวมร้อยละ 75.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้จัดการกองทรัสต์  ดังนัน้ การเข้าท ารายการฯ 
ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั”) ทัง้นี ้กองทรัสต์ไม่มีรายการเก่ียวโยงอื่นใดที่
เกิดขึน้ในหกเดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท ารายการฯ ในครัง้นีท้ี่ยงัไม่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เป็นผลให้มีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 8.71 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของกองทรัสต์ เมื่อค านวณตามงบการเงินของกองทรัสต์ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
▪ ข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ (งบการเงนิรวมของกองทรัสต์ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  

รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท) 
สินทรัพย์รวม (1) 4,990.67 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (2) - 
หนีส้ินรวม (3) 1,141.39 
ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (4) - 
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4)) 3,849.28 
ก าไรสุทธิ ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์บริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด)1/ 311.82 

หมายเหต:ุ  1/ ค านวณจากงบการเงินของระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 
 

▪ ข้อมูลสิ่งตอบแทนในการเข้าท ารายการฯ  
การเข้าท ารายการฯ ในครัง้นี ้B-WORK ต้องการจะกู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาทจาก BBL เพื่อใช้ลงทุนใน

ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยดอกเบีย้รวมและค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กบัผู้ให้กู้ยืมในครัง้นีป้ระมาณไม่เกิน 335.39 ล้าน
บาท (ค านวณโดยใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้  MLR ของ BBL ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 (www.bot.or.th)) ทัง้นี ้ขนาดรายการอาจมีการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตหากอตัราดอกเบีย้ MLR มีการเปล่ียนแปลง 

 
 
 
 

เกณฑ์ การค านวณ (ล้านบาท) มูลค่า (ร้อยละ) 

เกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนทัง้หมด (335.392/) 
/NTA ของ B-WORK (3,849.28) 1/ 

8.712/ 

หมายเหต:ุ  1/ ค านวณจากงบการเงินรวมของกองทรัสต์ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
2/ ค านวณจากอตัรา MLR ของ BBL ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2564 ซึง่อตัราดอกเบีย้ MLR ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลให้มลูค่าดอกเบีย้รวมทัง้หมด และขนาดรายการมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

 

http://www.bot.or.th)/
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2.7.2. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 
การค านวณมูลค่ารวมส่ิงตอบแทนในครัง้นี ้เป็นการค านวณมลูค่าดอกเบีย้ทัง้หมดที่ทางกองทรัสต์จะต้องช าระให้กับผู้ ให้

กู้ยืมส าหรับการกู้ เงินเป็นจ านวนไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท  โดยดอกเบีย้ของเงินกู้จะก าหนดช าระทุก 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเบิกใช้เงินกู้  
โดยจะก าหนดให้ช าระในวันสุดท้ายของเดือน อัตราดอกเบีย้จะเท่ากับ MLR ลบ ค่าคงที่ต่อปี (โดยค่าคงที่ต่อปีมีการปรับลดตาม
ระยะเวลา) รายละเอียดการค านวณมลูค่ารวมส่ิงตอบแทนมีรายละเอียดดงันี ้

 
งวดที่ ช าระคืนเงินต้น จ านวนเงินต้นคงเหลือ (ล้านบาท) อัตราดอกเบีย้ต่อปี1/(ร้อยละ) 

0  -     1,000.00   

1  -     1,000.00  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
2  -     1,000.00  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
3  -     1,000.00  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
4  -     1,000.00  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
5  23.95   976.05  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
6  23.95   952.10  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
7  26.95   925.15  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
8  26.95   898.20  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
9  29.94   868.26  ระหว่าง 3.25 – 4.25 

10  29.94   838.32  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
11  32.93   805.39  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
12  32.93   772.46  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
13  35.93   736.53  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
14  35.93   700.60  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
15  38.92   661.68  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
16  38.92   622.75  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
17  41.92   580.84  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
18  41.92   538.92  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
19  44.91   494.01  ระหว่าง 3.25 – 4.25 
20 494.01 0.00 ระหว่าง 3.25 – 4.25 

รวมมูลค่าดอกเบีย้ทัง้หมด 335.392/ 

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อตัรา MLR ของ BBL ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2564 (www.bot.or.th) ซึ่งอตัราดอกเบีย้ MLR ในอนาคต
อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
2/ ผลตอบแทนที่คาดว่า BBL น่าจะได้รับทัง้หมด (รวมดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม) ค านวณจาก อตัราดอกเบีย้ MLR ของ BBL ณ วนัที ่
15 มีนาคม 2564 ซึง่อตัราดอกเบีย้ MLR ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้มลูค่าดอกเบีย้รวมทัง้หมดมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 

 เงื่อนไขในการกู้ยืมเงนิ ซึง่รวมถึงอตัราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ และการให้หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยมืเงินจะเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผลและไม่ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยมีการก าหนดเงื่อนไขในสัญญาที่เก่ี ยวข้องที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า
ตามปกติ (Arm’s Length Basis) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์อยู่ในอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดย
เปรียบเทียบจากความสามารถในการช าระดอกเบีย้ และเงินต้น ระยะเวลาของเงินกู้ยืม หลักประกัน การจัดล าดับขัน้ของเจ้า หนี ้
(Seniority) อตัราดอกเบีย้ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ในอดีต และอตัราที่เรียกเก็บกับผู้กู้ยืมรายอื่น โดยการด าเนินธุรกรรมดงักล่าวจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั 

http://www.bot.or.th/
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2.8. สรุปสาระส าคัญของสัญญาเงนิกู้ระหว่าง B-WORK และ BBL 
ร่างสญัญากู้ เงินระหว่าง B-WORK และ BBL โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาดงันี ้ 
 

หัวข้อ เงื่อนไข1/ 
ผู้กู้ยืม ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 
ผู้ให้กู้ยืม ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท 
ระยะเวลากู้ยืม ไม่เกิน 10 ปี 
ระยะเวลาปลอดช าระเงิน
ต้น (Grace Period) 

ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกู้ครัง้แรก  

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ MLR – ค่าคงที่ต่อปี (โดยค่าคงที่ต่อปีมีการปรับลดตามระยะเวลา) 
ก าหนดให้ช าระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน ในวนัสดุท้ายของเดือน 
โดย “อัตราดอกเบีย้ MLR” หมายถึง อัตราดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินกู้ มีระยะเวลาของ
ธนาคารผู้ให้เงินกู้  (Minimum Loan Rate, “MLR”) 

ค่าธรรมเนียมการใช้สินเช่ือ 
(Front-end Fee) 

ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ยืม2/ 

การช าระคืนเงินต้น ทยอยช าระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือนหลงัจากระยะเวลาปลอดช าระเงินต้น  
Financial Covenant Interest Bearing Debt / EBITDA ไม่เกิน 4.0 เท่า   
หลกัประกนั 1. จ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างอาคารส านกังานบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ 

2. ประกันภัยประเภทคุ้มครองความเสี่ยงทุกชนิด และประกันภัยคุ้มครอง Business Interruption ใน
อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ โดยระบผุู้ รับผลประโยชน์ร่วม คือ ผู้ให้กู้ยืมและผู้กู้ยืม  

3. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจในสิทธิที่ได้รับเงินค่าเช่าของโครงการบางกอก บิสซิเนส 
เซ็นเตอร์ 2/ 

4. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิการเช่าพืน้ที่เช่าในโครงการ True Tower 1 รวมถึง
ให้น าประกนัภยัทรัพย์สินในโครงการ True Tower 1 มอบให้ผู้ให้กู้ยืมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

5. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิที่ได้รับเงินค่าเช่าของโครงการ True Tower 1 และ 
True Tower 2  

เง่ือนไขบงัคบัก่อนการเบิก
เงินกู้ 

1. กองทรัสต์ต้องน าส่งหลกัฐานที่แสดงว่าการเข้าท าสญัญาเงินกู้  การออกและจดัสรรหน่วยทรัสต์ใหม่ 
และการลงทุนทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ในครัง้นี ไ้ด้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว  

2. กองทรัสต์ต้องน าส่งส าเนาสญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม  
3. กองทรัสต์ต้องน าส่งหลกัฐานที่แสดงว่าจ านวนเงินกู้ ในครัง้นีเ้ม่ือรวมกับจ านวนเงินที่ได้รับจากการ

เพ่ิมทนุครัง้ที่ 1 เพียงพอส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 
หมายเหต:ุ 1/ เงื่อนไขตามตารางข้างต้นยงัเป็นเง่ือนไขที่อยู่ระหว่างการเจรจาของผู้จดัการกองทรัสต์กบัสถาบนัการเงินผู้ให้กู้ยืม โดยเงื่อนไข

สดุท้ายอาจแตกต่างไปจากนีไ้ด้  
                 2/ อยู่ระหว่างการเจรจาซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2.9. ประโยน์ที่ได้รับจากการกู้ยืมเงนิ 
 การกู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากจะช่วยให้
กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ เนื่องจากการกู้ยืมเงินมีต้นทุนทางการเงินของเงินกู้  (Cost of Debt) ต ่า
กว่าต้นทุนทางการเงินของเงินทุน (Cost of Equity) ซึ่งช่วยรักษาระดบัอตัราผลตอบแทนของกองทรัสต์ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม อีก
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ทัง้ ธุรกรรมที่กองทรัสต์กู้ยืมจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันของผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และท าให้
กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis)  
 ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ ยงัคงอยู่ระหว่างจดัหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินอื่น ซึ่งไม่ได้จ ากดัเพียงจาก
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของผู้จดัการกองทรัสต์ เท่านัน้ 
   

2.10. การขออนุมตัิท ารายการ 
 เนื่องจาก ธุรกรรมในครัง้นีเ้ป็นการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกบัผู้จดัการกองทรัสต์  โดยมีมลูค่ารายการเกินกว่า
ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทรัสต์ การด าเนินการดงักล่าวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์จะต้องได้รับมติ
อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง โดยการนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
พิเศษในเร่ืองที่มีการขอมติ ทัง้นี ้จะต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทัง้หมด โดยจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 

2.11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ และเปรียบเทียบ
ความสมเหตสุมผลระหว่างการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบุคคลภายนอก 
คณะกรรมการการลงทุนด้านอสงัหาริมทรัพย์ของผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนใน

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากจะช่วยให้กองทรัสต์มีต้นทุนทางการเงินที่ต ่ากว่า
เมื่อเทียบกับการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนทัง้จ านวน  ซึ่งจะช่วยรักษาระดับอัตราผลตอบแทนของ
กองทรัสต์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี ้คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของผู้ จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณา
เงื่อนไขในสญัญาเงินกู้ยืมที่ส าคญัระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันัน้ คณะกรรมการการลงทนุด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ของผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่า ธุรกรรมที่กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และไม่ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ (Arm’s Length 
Basis) และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 

2.12. ความเห็นของทรัสตีในวาระการพิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ในวงเงินกู้ ยืมระยะยาว/ระยะสัน้
จ านวนรวม ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรัสต์ ซึ่งอาจเป็นธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิดังกล่าว 
ทรัสตีขอแจ้งให้ทราบว่าเร่ืองที่ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลงมติในวาระนี ้เป็นรายการที่อาจเข้าข่ายการท าธุรกรรมระหว่าง

กองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์อาจเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง และ/หรือ ใช้เป็นแหล่ง
เงินทุนหมนุเวียนในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์ อีกทัง้กองทรัสต์อาจมีการให้หลกัประกันแก่บุคคลที่เก่ียวโยงกนักบั
ผู้จัดการกองทรัสต์ ในการนี ้ทรัสตีเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ ตามที่
ผู้จดัการกองทรัสต์เสนอขออนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวาระนี ้ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทาง
การค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็นการด าเนินการตามกระบวนการปกติของการท าธุรกรรมดงักล่าว การท ารายการระหว่าง
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กองทรัสต์ B-WORK กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ มิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ B-WORK หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้การกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกันที่เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ดงักล่าวข้างต้นอาจเป็นธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ที่มีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทรัสต์ B-WORK จึงจ าเป็นต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการนบัคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้หมด จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอมติ 

ทรัสตีเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง และ/หรือ ใช้เป็น
แหล่งเงินทนุหมนุเวียนในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์ อีกทัง้กองทรัสต์อาจมีการให้หลกัประกนัแก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กับผู้จดัการกองทรัสต์ สามารถกระท าได้และมิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ B-WORK และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เนื่องจากมลูค่าการกู้ยืมเงินท่ีเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลงมติในครัง้นีร้วมกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ B-WORK ในปัจจบุนั จะท า
ให้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินของกองทรัสต์ B-WORK จะมีจ านวนรวมไม่เกิน 1,920 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมลูค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ B-WORK ภายหลังการเข้าลงทุนส าเร็จ ซึ่งจะมีมลูค่าเท่ากับ 6,540.67 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.35 
ของกองทรัสต์) ซึ่งไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ B-WORK ภายหลังการกู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องที่กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม ใน
กรณีที่กองทรัสต์ B-WORK มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ที่ได้รับการจัดอันดับโดย
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก .ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนักู้ยืมเงิน และการที่กองทรัสต์อาจ
ให้หลกัประกันที่เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินดงักล่าวนัน้มิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์  B-WORK และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

นอกจากนัน้ ในการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นีไ้ด้ด าเนินการให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับการ
แต่งตัง้จากผู้จดัการกองทรัสต์แสดงความเห็นประกอบไว้แล้วในหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ทัง้หมดที่กล่าวข้างต้นนัน้
ได้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ B-WORK และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว 
 

3. ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบคุคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ 
3.1. ข้อดขีองการเข้าท ารายการฯ  

3.1.1. มีแหล่งเงนิทนุเพียงพอส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลักเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
เนื่องจาก B-WORK มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินเป็นจ านวนไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท (ซึง่การกู้ยืมเงินดงักล่าวจะส่งผลให้

อตัราส่วนหนีสิ้นคิดเป็นประมาณไม่เกินร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์
จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ดังนัน้ การกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์จะช่วยให้กองทรัสต์มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่ใช้ตามวัตถุประสงค์
ดงักล่าว โดยวตัถุประสงค์ดงักล่าวนัน้ มีก าหนดการด าเนินงานที่ค่อนข้างชดัเจนแล้ว เมื่อเทียบกับการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินที่
เป็นบุคคลภายนอกอื่นที่ยังมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับวงเงินกู้ที่กองทรัสต์จะได้รับและเงื่อนไขส าคัญอื่น ซึ่งอาจเป็นความเส่ียงให้
กองทรัสต์ไม่สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ได้ตามก าหนดเวลา โดย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้จัดการ
กองทรัสต์ยงัมิได้ได้รับเงื่อนไขเงินกู้ เบือ้งต้น (Term Sheet) จากสถาบนัการเงินใดๆ  
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3.1.2. การเจรจาตกลงเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัช่วยให้การเข้าท ารายการฯ ราบร่ืน 
เนื่องจากทรัสตี จะเป็นผู้กระท าการในฐานะกองทรัสต์จะท าให้การเจรจาเข้าท ารายการฯ กับบุคคลที่เก่ียวโยงกับผู้จัดการ

กองทรัสต์ เป็นการเจรจาระหว่างบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกนั (KTAM และ BBL) ส่งผลให้ความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยตรงเกิดขึน้ได้
ยากเนื่องจากทัง้ KTAM และ BBL ไม่มีความเก่ียวข้องกนั อย่างไรก็ดี การท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ และ BBL เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยง
กันอาจส่งผลให้การเจรจาราบร่ืนขึน้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์โดยตรงกบัทัง้สองฝ่าย นอกจากนี ้BBL ยงัเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. ในการเปิดเผยข้อมูลในการท า
รายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงเพื่อให้มีความโปร่งใสในการเข้าท ารายการฯ ต่างๆ 
 

3.1.3. มีวงเงนิกู้ยืมที่ช่วยสนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ท าให้ต้นทนุทางการเงนิลดลง 
และช่วยลดผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

กองทรัสต์จะใช้เงินกู้ที่ได้รับจาก BBL จ านวนไม่เกินประมาณ 1,000.00 ล้านบาท (อ้างอิงข้อมูลที่ได้รับจากผู้ จัดการ
กองทรัสต์) เป็นหนึ่งในแหล่งเงินทุนเพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 และช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง และ/หรือ ใช้
เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์  ซึ่งการกู้ยืมนัน้อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจาก
จะช่วยให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ เนื่องจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินมีต้นทุนทางการเงิน
ของเงินกู้  (Cost of Debt) ต ่ากว่าต้นทนุทางการเงินของเงินทนุ (Cost of Equity) ซึง่ช่วยรักษาระดบัอตัราผลตอบแทนของกองทรัสตใ์ห้
อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม อีกทัง้การระดมทนุด้วยการกู้ยืมเงิน แทนการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มทนุยงัช่วยลดผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะ
ได้รับในเร่ืองของการลดลงของสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Control Dilution) และผลกระทบในเร่ืองการลดลงของผลตอบแทน (Return 
Dilution) ด้วย 

 
3.1.4. ดอกเบีย้ขาลง 
“ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ส าคญัไว้ที่ระดบัต ่าเป็นประวตัิการณ์ที่ร้อยละ 0.5 ส าหรับการประชุม

ครัง้ที่ 6 ในวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง เมื่อปีที่แล้วธนาคารกลางได้ปรับลดอตัราดอกเบีย้ลง 3 ครัง้
เพื่อสนบัสนนุเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ในเดือนธันวาคมผู้ก าหนดนโยบายได้ปรับลดแนวโน้ม GDP ส าหรับปีนีเ้หลือ 
3.2 เปอร์เซ็นต์ ธนาคารกลางประเมินว่าในขณะที่การระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่และมาตรการกักกันจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยในระยะสัน้ แต่การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจยงัคงเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลและการฟื้นตวัของการส่งออก อย่างไรก็
ตาม ความไม่แน่นอนโดยรอบแนวโน้มเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในระดบัสงูและมีความเส่ียงด้านขาลงอย่างมาก ดังนัน้ เศรษฐกิจจึงต้องการ
การสนบัสนนุจากอตัราดอกเบีย้นโยบายที่อยู่ในระดบัต ่าอย่างต่อเนื่อง” – ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย  
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จากแนวโน้มอตัราดอกเบีย้นโยบาย และข้อมลูจาก BOT ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า อตัราดอกเบีย้ในระยะสัน้ 
และระยะกลางน่าจะมีแนวโน้มลดลงหรือคงที่ซึง่เป็นผลกระทบจาก COVID-19 และเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ดงันัน้ การกู้ยมื
เงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการซือ้ทรัพย์สินน่าจะท าให้กองทรัสต์มีต้นทุนทางการเงินที่ต ่าในระยะสัน้และระยะกลางซึ่งอาจส่งผล
โดยตรงต่ออตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีส่งูขึน้ 
 

3.2. ข้อด้อยของการเข้าท ารายการฯ  
3.2.1. ภาระดอกเบีย้จากการกู้ยืมเงนิที่เพิ่มขึน้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์มีหนีสิ้นระยะยาวอยู่ที่ 920.00 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินในปี 2561 ปี 2562 

และ ปี 2563 อยู่ที่ 35.03 ล้านบาท 47.02  ล้านบาท และ 41.28 ล้านบาท ตามล าดบั การกู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท 
จะท าให้กองทรัสต์มียอดเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มสูงขึ น้จากเดิม เป็นจ านวนไม่เกิน 1,920.00 ล้านบาท ส่งผลให้กองทรัสต์มีภาระ
ดอกเบีย้เพิ่มขึน้ด้วย 
 

3.2.2. เกิดข้อสงสัยต่อความเป็นอิสระในหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ 
เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่บริหารงานให้กองทรัสต์ด าเนินงานทางธุรกิจ การกู้ยืมเงิน การก่อภาระผูกพนัใดๆ แก่

กองทรัสต์ และการด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ การ
ทีก่องทรัสต์กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับผู้จดัการกองทรัสต์ (BBL เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ 
โดยถือหุ้นทางตรงรวมร้อยละ 75.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้จดัการกองทรัสต์) อาจส่งผลให้เกิดความสงสยัต่อความเป็นอิสระ
ของผู้จดัการกองทรัสต์ซึง่เป็นผู้ด าเนินการและมีส่วนในการพิจารณาเลือกข้อเสนอเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ และ/หรือ มีอิทธิพลไม่มากก็
น้อยในการใช้วงเงินกู้ยืมที่เป็นข้อเสนอจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึงกรณีทีอ่าจเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างกองทรัสต์กับเจ้าหนีซ้ึ่งเป็นสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ได้ในอนาคต อย่างไรก็ดี 
เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสจุริต ระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ การเข้าท ารายการฯ ที่เก่ียวโยงดังกล่าวจะต้องผ่าน
กระบวนการในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีการก าหนดไว้ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว อาทิเช่นจะต้องผ่าน
การศึกษาข้อมลูและตรวจสอบโดยคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตี ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ที่กล่าวมาเป็นแนวทาง
หน่ึงที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ในการเข้าท ารายการฯ กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 

3.3. ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้จากการเข้าท ารายการฯ  
3.3.1. ความเสี่ยงด้านดอกเบีย้ 
เนื่องจากอตัราดอกเบีย้จากการกู้ยืมเงนิในครัง้นีเ้ป็นอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั (Floating Rate) ดงันัน้ หากอตัราดอกเบีย้ใน

ตลาดมีการปรับตวัสงูขึน้จะส่งผลให้กองทรัสต์มีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานกองทรัสต์ ซึง่
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบถึงความเส่ียงนีเ้ป็นอย่างดี โดย
ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายติดตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้อย่างใกล้ชิด รวมถึงบริหารจดัการต้นทนุทางการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพท่ีสดุ อาทิ การเปล่ียนเจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิในอนาคต โดยการเลือกสถาบนัการเงนิที่มีอตัราดอกเบีย้ต ่ากว่าเดมิ หรือ
ออกหุ้นกู้  (Refinance) เพื่อเตรียมรองรับการจดัหาแหล่งระดมเงินที่มีต้นทุนเฉล่ียต ่ากว่า นอกจากนี  ้กองทรัสต์อาจท าสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า หรือซือ้ขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivatives Product) เพื่อป้องกันความเส่ียงของกองทรัสต์จากอตัราดอกเบีย้ที่
เกิดขึน้จากการกู้ยืมเงิน ไม่ว่าทัง้จ านวนหรือบางส่วน เช่น สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เป็นต้น 
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3.3.2. ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระดอกเบีย้ หรือเงนิต้น (Default Risk) 
อ้างอิงจากงบการเงิน ฉบับสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ มีหนีสิน้ระยะยาวอยู่ที่ 920.00 ล้านบาท และมี

ต้นทนุทางการเงินในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 อยู่ที่ 35.03 ล้านบาท 47.02 ล้านบาท และ 41.28 ล้านบาท การกู้ยืมเงินจ านวนไม่
เกิน 1,000.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และช าระค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์  จะท าให้กองทรัสต์มียอดเงนิกู้ยืมระยะยาว
ที่เพิ่มสงูขึน้จากเดิม เป็นจ านวนไม่เกิน 1,920.00 ล้านบาท (บนสมมตุิฐานท่ีว่ากองทรัสต์ใช้เงินกู้ยืมก้อนใหม่จ านวนไม่เกิน 1,000.00 
ล้านบาท) ซึ่งจะส่งผลให้กองทรัสต์มีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึน้ด้วย ในกรณีที่กองทรัสต์มีรายได้ที่มาจากการลงทุนไม่เพียงพอที่จะ
สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้แก่ผู้ ให้กู้ ยืมได้ (Default Risk) และเป็นเหตุให้ถูกบังคับหลักประกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี  วัตถุประสงค์ที่ส าคญัส าหรับการกู้ยืมเงินในครัง้นีค้ือการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของกองทรัสต์เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้หากพิจารณาจากประมาณการงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนตามสมมติฐาน ส าหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งจดัท าโดย 
KPMG จะเห็นได้ว่า กองทรัสต์จะมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึน้ และเพียงพอที่จะจ่ายช าระต้นทุนทางการเงินของกองทรัสต์ที่
เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้สรุปข้อมลูเบือ้งต้นจากประมาณการดงักล่าวเป็นดงัตารางได้ดงันี ้ 

 
ข้อมูลสรุปประมาณการงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสมมติฐาน ส าหรับช่วงเวลา

ประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2565  

รายการ (หน่วย : พันบาท) 
กรณี: ก่อนเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 

กรณี: หลังการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ท่ี 11/  

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 593,108 730,369 
ดอกเบีย้รับ  469  487  
รายได้อ่ืน 11,244  13,223  
รวมรายได้  604,821  744,079  
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 248,429 296,052 
ต้นทนุทางการเงิน 38,383 72,445 
รวมค่าใช้จ่าย 286,812 368,497 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 318,009  375,582  
ที่มา: จดัท าโดย KPMG   
หมายเหตุ: 1/ สมมติฐานที่ใช้ก าหนดต้นทุนทางการเงินของวงเงินกู้ยืมเดิมที่มีอยู่ใช้สมมติฐานเดียวกับในกรณีทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม และส าหรับวงเงิน

กู้ยืมใหม่เพื่อใช้ในการซือ้ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั ง้ที่ 1 ก าหนดให้เป็นสมมติฐานกรณี ฐาน (base case) ที่จ านวนประมาณ 835 ล้านบาท ซึ่งมี
ระยะเวลาการช าระเงินกู้  10 ปี มีค่าธรรมเนียมการให้กู้ยืมไม่เกินร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ยืม อตัราดอกเบีย้ไม่เกิน MLR ลบร้อยละ 1.0 ต่อปี และไม่มีการ
จ่ายคืนเงินต้นในช่วงเวลาประมาณการ อย่างไรก็ดี เงื่อนไขและข้อก าหนดของเงินกู้ ยืมอาจเปลี่ยนแปลงไป ขึน้อยู่กับข้อตกลงสดุท้ายในสญัญาที่กองทรัสต์
จะท าการลงนามกบัสถาบนัการเงินในประเทศที่ให้กู้ยืมเงินดงักล่าว 
 

3.3.3. ความเสี่ยงต่อการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
BBLAM ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของ B-WORK มีหน้าที่ควบคมุดแูลและด าเนินงานทางธุรกิจ การกู้ยืมเงินเพื่อกองทรัสต์ 

และก่อภาระผูกพนัใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์รวมถึงการด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตั ง้ทรัสต์
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง การที่กองทรัสต์กู้ยืมเงินจาก BBL ในครัง้นีห้ากมีประเด็นขดัแย้งระหว่าง BBLAM และกองทรัสต์จะท าให้ 
BBLAM อยู่ในสถานะท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั BBL ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยถือหุ้นทางตรงรวมร้อย
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ละ 75.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้จดัการกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี การท่ี BBL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท าให้ BBL 
มีหน้าที่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. ดงันัน้ การเข้าท ารายการฯ ในครัง้นีจ้ึงมีความเส่ียง
ต่อความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต ่า นอกจากนี ้หากเทียบกับกองทุนรวม/ทรัสต์อื่นๆ ที่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกัน  ก็มี
การกู้ยืมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์เช่นเดียวกนั 
 

4. ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าท ารายการฯ  
ณ วนัที่ยื่นรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางเงินอิสระฉบบันี  ้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับเงื่อนไขเงินกู้ เบือ้งต้น (Term Sheet) 

จากสถาบนัการเงินแห่งเดียว คือ BBL ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มีการติดต่อไปยงั
สถาบนัการเงินอื่นๆ แต่มิได้มีการตอบรับ ดงันัน้ ในการเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าท าสญัญาเงินกู้
ใหม่ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงเปรียบเทียบจากเงื่อนไขเงินกู้ เบือ้งต้นของ BBL กบัเงื่อนไขตามสญัญาเงินกู้ ปัจจบุนัของกองทรัสต์ที่
ท ากับ BBL และเงื่อนไขการกู้ ยืมเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์อื่นๆ  

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ ยงัคงอยู่ระหว่างจดัหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินอื่น ซึ่งไม่ได้จ ากดัเพียงจาก
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของผู้จดัการกองทรัสต์ เท่านัน้ 
 

4.1. ความเหมาะสมด้านราคา 
ส าหรับการพิจารณาความเหมาะสมด้านราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการพิจารณาความเหมาะสมด้านราคาโดยท า

การเปรียบเทียบราคาของสญัญาเงินกู้ใหม่กบั 1) สญัญาเงินกู้ ปัจจบุนั (สญัญาเงินกู้ระหว่างกองทรัสต์กบั BBL) และ 2) อตัราการกู้ยมื
เงินในตลาดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาข้อมลูของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมดจ านวน 75 หลกัทรัพย์ อย่างไรก็ดี หลกัทรัพย์ทัง้ 75 
หลกัทรัพย์ มิได้มีการกู้ยืมเงินในระยะยาว และมิได้มีสดัส่วนที่เป็นสาระส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์
ทัง้หมด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกพิจารณาเงินกู้  24 สญัญาจาก 16 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคา 

 

4.1.1. การเปรียบเทียบอตัราดอกเบีย้ระหว่างสัญญาเงนิกู้ใหม่ และสัญญาเงนิกู้ปัจจุบนั 
การกู้ยืมเงินในระยะยาวจากสถาบนัการเงินในวงเงินไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาทในครัง้นี ้ปัจจุบนัได้รับเงื่อนไขเงินกู้ เบือ้งต้น

จาก BBL โดยมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั (Floating Rate) คือ อตัราดอกเบีย้อ้างอิง (MLR) ลบด้วยค่าคงที่ต่อปี ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงนิ
อิสระ ได้ท าการค านวณอัตราดอกเบีย้ดังกล่าว โดยอ้างอิงอัตราดอกเบีย้อ้างอิง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ของ BBL โดยได้อัตรา
ดอกเบีย้ของสญัญาเงินกู้ใหม่ระหว่างร้อยละ 3.25 ถึงร้อยละ 4.25 ซึง่อยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ ของสญัญาเงินกู้ ปัจจบุนั
ของกองทรัสต์  

 
สถาบันการเงิน อัตราดอกเบีย้ตามสัญญา1/ อัตราดอกเบีย้ร้อยละ2/ 

สญัญาเงินกู้ ปัจจบุนั: BBL อตัราดอกเบีย้อ้างอิง – ค่าคงที่ต่อปี (โดยค่าคงที่ต่อปีมีการปรับลดตามระยะเวลา) 3.25 – 4.25  
สญัญาเงินกู้ใหม่: BBL  อตัราดอกเบีย้อ้างอิง – ค่าคงที่ต่อปี (โดยค่าคงที่ต่อปีมีการปรับลดตามระยะเวลา) 3.25 – 4.25  
ที่มา:  1/ ผู้จดัการกองทรัสต์ 

  2/ ค านวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้อ้างอิง ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2564 ของสถาบนัการเงินแต่ละแห่งโดยม ี   
  ที่มาจาก www.bot.or.th 

 

http://www.bot.or.th/
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4.1.2. การเปรียบเทียบอตัราดอกเบีย้ระหว่างสัญญาเงนิกู้ใหม่ และสัญญาเงนิกู้ในตลาด 
จากอัตราดอกเบีย้การกู้ยืมเงินในตลาด (อัตราดอกเบีย้ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้ข้อมูล
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้หมดจ านวน 75 หลกัทรัพย์ อย่างไรก็ดี หลกัทรัพย์ทัง้ 75 
หลกัทรัพย์ มิได้มีการกู้ยืมเงินในระยะยาว และมิได้มีสดัส่วนที่เป็นสาระส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์
ทัง้หมด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกข้อมลูที่คาดว่ามาจากสญัญาเงนิกู้ระยะยาว 24 สญัญาจาก 16 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาโดยมีรายละเอียดดงันี:้ 

 

ล าดับ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราดอกเบีย้ตามสัญญา1/ อัตราดอกเบีย้ร้อยละ2/ 3/ 

1 AIMIRT อตัราดอกเบีย้อ้างอิง – ค่าคงที่ต่อปี  3.36 – 4.86 
2 ALLY อตัราดอกเบีย้อ้างอิง – ค่าคงที่ต่อปี 3.75 – 3.85 
3 AMATAR อตัราดอกเบีย้เงินฝาก 6 เดือน + ร้อยละ 2 2.48 
4 BOFFICE อตัราดอกเบีย้อ้างอิง – ค่าคงที่ต่อปี 3.36 – 4.97 
5 CPNCG อตัราดอกเบีย้อ้างอิง – ร้อยละ 2 3.25 
6 DREIT อตัราดอกเบีย้ไม่เกินร้อยละ 4.2 4.20 
7 IMPACT อตัราดอกเบีย้อ้างอิง – ร้อยละ 1.50 3.86 
8 LHHOTEL อตัราดอกเบีย้อ้างอิง – ค่าคงที่ต่อปี 3.94 – 5.44 
9 LHPF อตัราดอกเบีย้อ้างอิง – ร้อยละ 1.50 5.13 – 5.25 
10 MIT ร้อยละ 5.00 5.00 
11 PROSPECT อตัราดอกเบีย้อ้างอิง – ร้อยละ 1.25 3.36 – 4.86 
12 SHREIT EURIBOR + ค่าคงที่ต่อปี 3.25 – 4.25  
13 SPRIME อตัราดอกเบีย้อ้างอิง - ค่าคงที่ต่อปี 3.36 – 4.86 
14 SRIPANWA อตัราดอกเบีย้อ้างอิง - ค่าคงที่ต่อปี 3.51 – 3.76 
15 SSTRM อตัราดอกเบีย้อ้างอิง - ค่าคงที่ต่อปี 3.36 – 4.86 
16 TLGF BIBOR + ร้อยละ 1.075 1.73 
ที่มา: 1/ www.setsmart.com 

  2/ ค านวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารที่ปล่อยกู้  หรือหากไม่มีข้อมลูเพียงพอที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระใช้อตัราดอกเบีย้เฉลี่ยจาก 5 ธนาคารใหญ่ได้แก่ 1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2. ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) (“KTB”) 3. 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (“KBANK”) 4. ธนาคารไทยพาณิช จ ากดั (มหาชน) (“SCB”) และ 5. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
(“BAY”) โดยอ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้อ้างอิง ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2564 (www.bot.or.th)  
3/ ส าหรับอตัราปรับลดที่เป็นค่าคงที่ ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ ก าหนดให้อยูร่ะหว่างร้อยละ 0.5 - 2.0  

http://www.bot.or.th/
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หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูจาก 24 สญัญาซึง่รวมเป็น 40 จดุข้อมลู 

  

จากตารางอัตราดอกเบีย้เงินกู้ยืมระยะยาวในตลาดของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าสามารถเปรียบเทียบกับการเข้าท ารายการฯ ในครัง้นีข้องกองทรัสต์ได้น ามาเสนอ
เป็นแผนภูมิจะเห็นได้ว่าอตัราดอกเบีย้ของสญัญาเงินกู้ ใหม่ มีอตัราใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ของสญัญากู้ยืมเงินระยะยาวในตลาด 
(อตัราดอกเบีย้อยู่ที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 5.00 – 82.50) 

ทัง้นี ้จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านราคา (อตัราดอกเบีย้) ของการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยง
กนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเปรียบเทียบระหว่างสญัญาเงนิกู้ใหม่ และสญัญาเงินกู้ ปัจจบุนั หรือเปรียบเทียบระหว่างสญัญาเงนิกู้
ใหม่ กับอัตราดอกเบีย้ของสัญญากู้ยืมเงินในตลาด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคา (อัตราดอกเบีย้) ในการกู้ ยืมเงิน
ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์มีความเหมาะสม 
 

4.2. ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการฯ  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการฯ โดยท าการเปรียบเทียบ

เงื่อนไขของสญัญาเงินกู้ใหม่กบั 1) สญัญาเงินกู้ ปัจจบุนั (สญัญาเงินกู้ระหว่างกองทรัสต์กบั BBL) และ 2) เงื่อนไขในการกู้ยืมระยะยาว
ในตลาด โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจราณาข้อมลูของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้หมดจ านวน 75 หลกัทรัพย์ อย่างไรก็ดี หลกัทรัพย์ทัง้ 75 
หลกัทรัพย์ มิได้มีการกู้ยืมเงินในระยะยาว และมิได้มีสดัส่วนที่เป็นสาระส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์
ทัง้หมด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกพิจารณาเงินกู้  24 สญัญาจาก 16 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการฯ  
 

4.2.1. การเปรียบเทียบเงื่อนไขในสญัญาเงนิกู้ใหม่ และสัญญาเงนิกู้ปัจจุบัน 
เงื่อนไขส าคัญต่างๆ ของข้อเสนอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ในครัง้นีม้ีความ

ใกล้เคียงกบัสญัญาเงินกู้ยืมปัจจบุนัของกองทรัสต์  
 

อตัราดอกเบีย้ประมาณ
การของสญัญาเงินกู้ใหม่

3.25% - 4.25% 
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ล าดับ เงื่อนไข รายละเอียดสัญญาปัจจุบัน รายละเอียดสัญญาใหม่1/ 

1.  คู่สญัญา - B-WORK (ผู้กู้ยืม) 
- BBL (ผู้ให้กู้ยืม)  

- B-WORK (ผู้กู้ยืม) 
- BBL (ผู้ให้กู้ยืม)  

2.  วงเงิน 920.00 ล้านบาท ไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท 
3.  วตัถปุระสงคห์ลกั เพ่ือใช้ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โครงการ 

TRUE TOWER 1 และ TRUE TOWER 2  
เพ่ือใช้ลงทนุในอาคาร สานกังานบางกอก บิสซิเน
สเซ็นเตอร์ (BBC) 

4.  ระยะเวลาวงเงิน 10 ปี นบัจากวนัเบิกใช้เงินกู้  ไม่เกิน 10 ปี นบัจากวนัเบิกใช้เงินกู้  
5.  Availability Period - 3 เดือนนบัจากวนัลงนามสญัญาเงินกู้  โดยเงินกู้สามารถ

เบิกใช้ได้ครัง้เดียว 
6.  Grace Period 4 ปี นบัจากวนัเบิกใช้วงเงินงวดแรก ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นบัจากวนัเบิกใช้วงเงินงวดแรก 
7.  อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้อ้างอิง – ค่าคงที่ต่อปี (โดยค่าคงที่ต่อปีมี

การปรับลดตามระยะเวลา) 
อตัราดอกเบีย้อ้างอิง – ค่าคงที่ต่อปี (โดยค่าคงที่ต่อปีมีการ
ปรับลดตามระยะเวลา) 

8.  การช าระเงิน ช าระเงินต้นทกุ 6 เดือน รวม 13 งวด ช าระเงินต้นทกุ 6 เดือน รวม 16 งวด 
9.  Front End Fee ไม่มี มี 
10.  Commitment Fee มี มี2/ 
11.  Prepayment Fee มี มี 
12.  Cancellation Fee มี มี2/ 
13.  Financial Covenant Interest Bearing Debt / EBITDA ไม่เกิน 4.0 เท่า Interest Bearing Debt / EBITDA ไม่เกิน 4.0 เท่า 
14.  หลกัประกนั 1. สิทธิการเช่าพืน้ที่ใน TRUE TOWER 1 

2. สิทธิในการรับเงินค่าเช่าทัง้หมดของโครงการ  TRUE 

TOWER 1 และ TRUE TOWER 2 
3. ประกนัภยัประเภทคุ้มครองความเสี่ยงภยัทุกชนิด และ

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) 
ในโครงการ TRUE TOWER 1 และ TRUE TOWER 2 โดย
ระบใุห้ธนาคารเป็นผู้ รับประโยชน์ร่วมกบัผู้กู้  

1. จ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างอาคารส านักงานบางกอก 
บิสซิเนส เซ็นเตอร์ 

2. ประกันภัยประเภทคุ้มครองความเสี่ยงทุกชนิด และ
ประกันภัยคุ้มครอง Business Interruption ในอาคาร
บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ โดยระบุผู้ รับผลประโยชน์
ร่วม คือ ผู้ให้กู้ยืมและผู้กู้ยืม  

3. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิที่ได้รับ
เงินค่าเช่าของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ 2/ 

4. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิการเช่า
พื น้ที่ เช่ า ในโครงการ True Tower 1 รวมถึ งใ ห้น า
ประกันภัยทรัพย์สินในโครงการ True Tower 1 มอบให้
ผู้ให้กู้ยืมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

5. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิที่ได้รับ
เงินค่าเช่าของโครงการ True Tower 1 และ True Tower 
2  

15.  กฎหมายที่ใช้บงัคบั - สญัญาฉบบันีใ้ห้อยู่ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายไทย - สญัญาฉบบันีใ้ห้อยู่ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายไทย 
ที่มา: ผู้จดัการกองทรัสต์ 
หมายเหต:ุ 1/ เงื่อนไขตามตารางข้างต้นยงัเป็นเง่ือนไขที่อยู่ระหว่างการเจรจาของผู้จดัการกองทรัสต์กบัสถาบนัการเงินผู้ให้กู้ยืม โดยเงื่อนไขสดุท้าย

อาจแตกต่างไปจากนีไ้ด้  
            2/ อยู่ระหว่างการเจรจาซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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4.2.2. การเปรียบเทียบเงื่อนไขในสญัญาเงนิกู้ใหม่ และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงนิในตลาด 
จากเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินในตลาด (เงื่อนไขในการกู้ยืมเงินของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสังหาริมทรัพย์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้ข้อมูล
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทัง้หมดจ านวน 75 หลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี หลักทรัพย์
ทัง้หมด 75 หลกัทรัพย์มิได้มีการกู้ยืมเงินในระยะยาว และมิได้มีสดัส่วนที่เป็นสาระส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกบัขนาดสินทรัพย์รวมของ
กองทรัสต์ทัง้หมด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกข้อมูลที่คาดว่ามาจากสัญญาเงินกู้ ระยะยาว 24 สัญญาจาก 16 กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (อย่างไรก็ดี เนื่องจากสญัญาทัง้ 24 สญัญาอาจมีข้อมลูไม่ครบถ้วนใน
ทกุมิติ ดงันัน้ ในการเปรียบเทียบกบัสญัญาเงินกู้ใหม่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้เฉพาะสญัญาที่มีข้อมลูในการเปรียบเทียบความ
เหมาะสมในแต่ละมิติ) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความเหมาะสมของเงื่อนไขโดยมีรายละเอียดดงันี:้ 

 
4.2.2.1. ระยะเวลาการกู้ 

 
  หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูจาก 23 สญัญา  

 

จากตาราง ระยะเวลาในการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในตลาดของของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือกองทรัสต์
เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เมื่อน ามาเสนอเป็นแผนภมูิจะเห็นได้ว่า ระยะเวลาการกู้ของสญัญาเงินกู้ใหม่มีระยะเวลา 10 ปี ซึง่อยู่
ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 65.22   
 

ระยะเวลาการกู้ เงินของ
สญัญาเงินกู้ใหม่

10 ปี 
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4.2.2.2. ระยะเวลาปลอดหนี ้

 
  หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูจาก 24 สญัญา  

จากตารางระยะเวลาปลอดหนีใ้นการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในตลาดของของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  เมื่อน ามาเสนอเป็นแผนภูมิจะเห็นได้ว่า ระยะเวลาปลอดหนีข้องสัญญาเงินกู้ ใหม่มี
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ซึง่อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75.00 
 

4.2.2.3. วิธีการช าระดอกเบีย้ 

 
  หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูจาก 21 สญัญา  
 

จากตารางวิธีการช าระดอกเบีย้ในการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในตลาดของของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เมื่อน ามาเสนอเป็นแผนภูมิจะเห็นได้ว่าระยะเวลาการช าระดอกเบีย้ในการกู้ยืมเงินของ
สญัญาเงินกู้ใหม่ทกุๆ 6 เดือน ถือว่าอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95.24 

 

ระยะเวลาปลอดหนี ้
สญัญาเงินกู้ใหม่

2 ปี 6 เดือน 
เดือน 

วิธีการช าระดอกเบีย้
สญัญาเงินกู้ใหม่

ทกุ 6 เดือน 
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4.2.2.4. วิธีการช าระเงนิต้น 

 
  หมายเหต:ุ 1/ ข้อมลูจาก 18 สญัญา  

 

จากตารางวิธีการช าระเงินต้นในการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในตลาดของของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เมื่อน ามาเสนอเป็นแผนภูมิจะเห็นได้ว่าระยะเวลาการช าระเงินต้นในการกู้ยืมเงินของ
สญัญาเงินกู้ใหม่ทกุๆ 6 เดือน ถือว่าอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50.00 

 

ล าดับ เงื่อนไข รายละเอียดในการกู้ยืมเงินตามสัญญาในตลาด 
รายละเอียดเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินตาม

สัญญาใหม่ 
เทียบกับ
ตลาด 

1.  ระยะเวลาการกู้ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 (ระยะเวลาในการกู้  4-6 ปี) 10 ปี คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 65.22 ดีกว่า 
2.  ระยะเวลาปลอดหนี ้ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 (ระยะเวลาปลอดหนี ้0-1 ปี) 2 ปี 6 เดือน คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75.00 ดีกว่า 
3.  วิธีการช าระดอกเบีย้ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 (ระยะเวลาช าระดอกเบีย้ทกุเดือน) ทกุ 6 เดือน คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95.24 ดีกว่า 
4.  วิธีการช าระเงินต้น เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 (ระยะเวลาช าระเงินต้นทกุ 6 เดือน) ทกุ 6 เดือน คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50.00 เท่ากนั 

 

ทัง้นี ้จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมของของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการฯ (เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน) ของท าธุรกรรมระหวา่ง
กองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในสญัญากู้ เงินใหม่เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสญัญากู้ เงินปัจจบุนั หรือเปรียบเทียบระหว่างสญัญาเงินกู้ ใหม่ กับเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินในตลาดโดยรวม ที่ปรึกษา
ทางการเงนิอิสระเหน็ว่าเงื่อนไขในการเข้าท ารายการฯ (เงื่อนไขในการกู้ยืมเงนิ) ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ มีความเหมาะสม 
 
5. สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการเข้าท ารายการฯ และความเหมาะสมของ
การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้ในส่วนของความเป็นธรรมด้านราคา (อตัราดอกเบีย้) 
และเงื่อนไขของการเข้าท ารายการฯ (เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสัญญาเงินกู้ ปัจจุบัน สัญญาเงินกู้ ใหม่ และ

วิธีการช าระเงินต้น
สญัญาเงินกู้ใหม่

ทกุ 6 เดือน 
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สญัญากู้ยืมเงินอื่นๆ ในตลาด (พิจารณาจากข้อมลูทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์
เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าท ารายการฯ ดังกล่าว มีความเหมาะสมทัง้ด้านราคา และความ
สมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการฯ  
 

อย่างไรก็ดี การเข้าท ารายการฯ ในครัง้นีย้งัมีความเส่ียงที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดเนื่องจากความ
เส่ียงดังกล่าวอาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของกองทรัสต์ ทัง้นี ้การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิในการเข้าท ารายการฯ 
ขึน้อยู่ในดุลพินิจของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรศกึษาข้อมลูในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้
ถือหน่วยทรัสต์ปี 2564 ในครัง้นีด้้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม 
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บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ขอรบัรองว่าไดพ้ิจารณา และใหค้วามเห็นขา้งตน้
ดว้ยความรอบคอบตามหลกัมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายย่อยเป็นส าคญั 
 
 
 
 
                                        ขอแสดงความนบัถือ 
                                     บรษิัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
    (นายวฒุชิยั ธรรมสาโรช)  
     ผูค้วบคมุการปฏิบตัิงาน 
 
 
ติดต่อ: บรษิัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 
02-651-4447 
Info@discoverym.com 
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กรรมการ 
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กรรมการ 
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