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ที่    724 / 2564                               วนัที่ 12 เมษายน 2564  

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 
 ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

เรียน     ท่านผูถื้อหน่วยทรสัตข์องของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

สิ่งที่สง่มาดว้ย       1. สรุปประเด็นส าคัญในลกัษณะค าถามและค าตอบจากการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกับรายงานขอ้มลูของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจ าปี 2563 ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต ์ 
แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2563 และเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้ง 

                2. ขอ้มลูเก่ียวกบัทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
  3. สรุปรายงานประเมินค่าทรพัยส์ินของผูป้ระเมินราคา 
  4. สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
  5. สารสนเทศการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต  ์
  6. ความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับ 

บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
  7. รายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตาม

สมมติฐาน ส าหรบัช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2565 และรายงานของผูส้อบบญัชีอนญุาต 

  8. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
  9. วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และการมอบฉนัทะ 
  10. หนงัสือมอบฉนัทะ 
  11. ขอ้มลูของผูร้บัมอบฉนัทะประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์
  12. แผนที่แสดงสถานที่จดัประชมุ 
  13. ใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์

  14. มาตรการและขอ้ปฏิบตัิเก่ียวกับการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 ภายใต้
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคัดกรองโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  15. แบบฟอรม์ลงทะเบียน (ตอ้งน ามาในวนัประชมุ) 
  16. ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 

 



 

 

 

2 

 

 ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง 
จ ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
(“กองทรัสต ์B-WORK”) ไดม้ีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ใหเ้รียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต ์
ประจ าปี 2564 ของกองทรัสต์ B-WORK ในวันที่  27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง คราวน์ บอลรูม 
โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี  พาร์ค  เลขที่  952 ถนนพระรามที่  4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 อย่างไรก็ดี เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่ประชมุคณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัย์
ของผู้ จัดการกองท รัสต์จึ งมี มติ เห็ นสมควรให้จัดป ระชุมผู้ ถื อหน่ วยทรัสต์ผ่ านสื่ ออิ เล็ กท รอนิ กส ์  
(E-AGM) ดว้ยอีกช่องทางหนึ่ง ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยมีรายละเอียดวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบสรุปประเด็นส าคัญในลักษณะค าถามและค าตอบจากการเปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหน่วยทรัสตส์อบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจ าปี 2563 ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต ์แทนการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 เนื่องดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดส้่งผลกระทบต่อการ
จดัการประชมุที่มีการรวมตวัของคนจ านวนมาก จึงไดม้ีการออกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์ที่ สร. 27/2563 เรื่อง การด าเนินการเก่ียวกับการจัดประชุมสามัญประจ าปีที่จัดขึน้ในปี 
2563 ที่ระบวุ่าในกรณีที่การประชมุสามญัประจ าปีที่จดัขึน้ในปี 2563 ของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์ด เป็นไปเพื่อรายงาน
ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบเท่านั้น โดยไม่มีการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์อาจ
ด าเนินการดว้ยวิธีการอื่นแทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปีก็ได ้

 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหน่วยทรัสต ์ผู้จัดการกองทรสัตจ์ึงไดพ้ิจารณาเห็นสมควรใหม้ีการ
จัดส่งรายงานขอ้มูลของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ ประจ าปี 2563  
แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2563 

 ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัรายงานขอ้มลูและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงรายงาน
ประจ าปี 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้แจ้งช่องทางการสื่อสารเพื่อให  ้
ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม รวมถึงระยะเวลาที่สามารถสอบถามไดใ้หผู้ถื้อหน่วยรบัทราบ 
พรอ้มกบัการจดัสง่รายงานขอ้มลูและเอกสารที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

 ในการนี ้ผู้จัดการกองทรสัตจ์ึงไดแ้นบสรุปประเด็นส าคัญในลักษณะค าถามและค าตอบจากการเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามขอ้มลูเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกบัรายงานขอ้มลูของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการ
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เช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ ประจ าปี 2563 ส  าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2563 ปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 ของหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตน์ี ้

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นสมควรจดัส่งรายงานสรุปประเด็นส าคัญในลกัษณะค าถามและค าตอบจากการ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามขอ้มลูเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกบัรายงานขอ้มลูของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจ าปี 2563 ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

ความเห็นของทรสัตี 

 ทรสัตีรบัทราบสรุปประเด็นส าคัญในลกัษณะค าถามและค าตอบจากการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์
สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกับรายงานขอ้มลูของกองทรสัต ์B-WORK ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ทนการจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2563 แลว้นัน้ การด าเนินการดงักลา่วเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

การลงมติ 

 ไม่มี 

 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยบ์ัวหลวง 
ออฟฟิศ (B-WORK) ลงวนัที่ 6 กมุภาพนัธ ์2561 (“สัญญาก่อต้ังทรัสต”์) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งเปิดเผยขอ้มลู
เก่ียวกับผลการด าเนินงานของกองทรสัตต์่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยมีสาระส าคัญเก่ียวข้องกับผลประกอบการ
โดยรวมสรุปได ้ดงันี ้

1) อตัราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ย อตัราการต่อสญัญาเช่าเฉลี่ย และ อตัราค่าเช่าเฉลี่ย  

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
โครงการทรู ทาวเวอร ์1 
พืน้ที่เช่าสทุธิ (ตร.ม.) 37,315 37,315 - 
อตัราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ย (รอ้ยละ) 99.7% 99.7% - 

อตัราการต่อสญัญาเช่าเฉลี่ย (รอ้ยละ) 100% 100% - 
อตัราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน) 646 627 3.0% 
โครงการทรู ทาวเวอร ์2 
พืน้ที่เช่าสทุธิ (ตร.ม.) 25,041 25,073 (0.1%) 
อตัราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ย (รอ้ยละ) 100% 100% - 
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รายการ ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
อตัราการต่อสญัญาเช่าเฉลี่ย (รอ้ยละ) 100% 100% - 

อตัราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน) 598 581 2.9% 

2) สรุปผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์
ผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : บาท) 

1 มกราคม 2563 -              
31 ธันวาคม 2563 

1 มกราคม 2562 -              
31 ธันวาคม 2562 

รวมรายได ้ 575,636,435 579,527,022 
รวมค่าใชจ้่าย 263,812,934 272,337,777 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 311,823,501 307,189,245 
รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 122,184,086 (35,813,041) 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ
ด าเนินงาน 

434,007,587 271,376,204 

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุ ในรูปแบบ QR Code 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผู้จัดการกองทรสัต์เห็นสมควรรายงานใหผู้้ถือหน่วยทรสัต์รบัทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์
ประจ าปี 2563 ที่ผ่านมา และเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และหลกัเกณฑข์องส านักงาน 
ก.ล.ต. ซึ่งก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรายงานผลการด าเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปีบญัชีที่ผ่านมาใหผู้ถื้อ
หน่วยทรสัตร์บัทราบ  

ความเห็นของทรสัตี 

 การด าเนินงานของกองทรัสตเ์ป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทรสัตน์  าเสนอ ซึ่งกองทรสัตย์ังด าเนินงานได้
ตามปกติ และไม่มีขอ้สงัเกตใดต่อผลการด าเนินงานดงักลา่ว 

การลงมติ 

 ไม่มี 

 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

เพื่อเสนอใหผู้้ถือหน่วยทรสัตร์บัทราบ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สิน้สุด  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกองทรสัต ์ซึ่งไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการบญัชี โดยผ่านการพิจารณาจากผูจ้ดัการ
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กองทรสัตแ์ละผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุ ในรูปแบบ QR Code โดยสามารถสรุปสาระส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัผลประกอบการไดด้งัต่อไปนี ้

รายการ 
(หน่วย : บาท) 

1 มกราคม 2563 -                     
31 ธนัวาคม 2563 

1 มกราคม 2562 -                     
31 ธนัวาคม 2562 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รวมสินทรพัย ์ 4,990,670,747 4,873,062,580 
รวมหนีสิ้น 1,141,394,035 1,171,862,913 
สินทรพัยส์ทุธิ 3,849,276,712 3,701,199,667 
สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย  10.4373 10.0357 
งบก าไรขาดทุน 
รวมรายได ้ 575,636,435 579,527,022 
รวมค่าใชจ้่าย 263,812,934 272,337,777 
ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 311,823,501 307,189,245 
รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 122,184,086 (35,813,041) 
การเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 434,007,587 271,376,204 
งบกระแสเงนิสด 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 451,144,331 268,717,096 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (329,985,939) (317,227,677) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 121,158,392 (48,510,581) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี/งวด 86,410,536 134,921,117 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี/งวด 207,568,928 86,410,536 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและ  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกองทรสัต ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน 
ก.ล.ต. ซึ่งก าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสตต์้องรายงานฐานะการเงินในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์
รบัทราบ โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ 
 ทั้งนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไ รขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ  
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกองทรสัต ์ไดจ้ดัท าขึน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รบัรอง
โดยทั่วไป รวมทัง้ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
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ความเห็นของทรสัตี 

 งบการเงินที่ผู้จัดการกองทรัสต์เสนอผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงการตรวจสอบงบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มลูของกองทนุรวมและทรสัตท์ี่มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐาน 

การลงมติ 

  ไม่มี 

 

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 เนื่องจากกองทรสัตม์ีนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 
(เกา้สิบ) ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี และอย่างนอ้ยปีละ 2 (สอง) ครัง้ โดยประโยชนต์อบแทนที่จะ
จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นแบ่งเป็นประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และ
ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้ง 
ทรสัต ์ทัง้นี ้กองทรสัตม์ีการประกาศจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 
2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทัง้สิน้ในอตัรา 0.7709 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินประโยชนต์อบแทนที่
จ่ายทัง้สิน้ 284,307,920 บาท โดยสามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายประโยชนต์อบแทนตัง้แต่จดัตัง้กองทรสัต ์ได้
ดงันี ้

คร้ังที ่ รอบผลประกอบการ 
วันจ่ายเงนิประโยชน์

ตอบแทน 
เงนิประโยชนต์อบแทน  

(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 
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ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ส  าหรบัปี 2563 ซึ่งผู้จัดการกองทรสัตเ์ห็นว่าการจ่ายประโยชนต์อบแทนดังกล่าว
เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนที่ปรากฎในหนังสือชีช้วน
เสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) 

ความเห็นของทรสัตี 

 รบัทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตน์  าเสนอ 

การลงมติ 

 ไม่มี 

 

วาระที ่5 พิจารณารับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบ
บัญชีของกองทรสัตส์  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 เป็นผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของ
กองทรสัตแ์ละก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส  าหรบัปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
ของกองทรสัต ์ส  าหรบัปี 2564 ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์
ได้พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี จากหลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี  
ประสิทธิภาพในการท างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีส่วนไดส้ว่นเสีย หรือมีผลประโยชนข์ดักันในการ
ท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทรสัต ์โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงันี ้

1 คณุสจุิตรา มะเสนา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8645 หรือ 
2 คณุนารีวรรณ ชยับรรทดั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9219 หรือ 
3 คณุมญัชภุา สิงหส์ขุสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6112  

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของกองทรสัตไ์ด ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้
ให ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ  ากัด จัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทนผู้สอบบัญชี
ดงักลา่วขา้งตน้  
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1) การก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบการก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์ส  าหรบัปี 2564 (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง
และอื่น ๆ)  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ปี 2563 ปี 2564 % การเปลี่ยนแปลง 

 1,340,000 บาท  1,340,000 บาท - 
หมายเหต ุ: ถา้หากมกีารเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม จะมีคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพิ่มอีก 310,000 บาท  

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของกองทรสัต ์และค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชี ส  าหรบัปี 2564 ตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้สนอขา้งตน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. 
ซึ่งก าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องรายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
กองทรสัตใ์หผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าผูส้อบบญัชีดงักลา่วเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บั
ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรูแ้ละความ
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตแ์ละไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย
กบักองทรสัต ์สง่ผลใหม้ีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่  

ความเห็นของทรสัตี 

 การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบักองทรสัต ์จึงไม่มีขอ้สงัเกตใด  

การลงมติ 

 ไม่มี 

ผู้จัดการกองทรสัต์ขอเรียนใหท้ราบว่าใน วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ที่จะ
น าเสนอเพื่อขออนมุตัิในที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 นี ้เป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งและเป็นเง่ือนไขของ
กนัและกนั หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 ให้ถือว่าวาระที่ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 ไปก่อนหนา้นัน้ไดถู้กยกเลิกและจะไม่มีการน าเสนอวาระอื่นดงักล่าว เพื่อใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 พิจารณาต่อไป 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 ตามที่ปัจจุบนั กองทรสัตม์ีหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน จ านวน 368,800,000 หน่วย มลูค่าที่
ตราไวห้น่วยละ 9.8157 บาท รวม 3,620,030,160 บาท โดยไดม้ีการเขา้ลงทนุในสิทธิการเช่าอาคารส านกังานและ 
พืน้ที่เก่ียวขอ้งของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และ โครงการทรู ทาวเวอร ์2 ในการลงทนุครัง้แรกนัน้ 

 เพื่ อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ส  าหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยจะน า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่ อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ผู้จัดการกองทรสัต์จึงมีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 รวมถึง
การด าเนินการใด  ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้และสรา้ง
ผลตอบแทนใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นระยะยาว โดยทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม คือ การรบัโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง และงานระบบของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์(Bangkok Business Center) จาก
บริษัทย่อยของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“เจ้าของอสังหาริมทรัพย์”) ทั้งนี ้ปัจจุบัน บริษัท 
พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการจัดโครงสรา้งของบริษัทย่อย โดยภายหลังจากการจัด
โครงสรา้งแลว้เสร็จ ผู้จัดการกองทรสัตจ์ะระบุรายชื่อของบริษัทที่จะเข้าท าธุรกรรมกับกองทรสัตใ์นแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ส  าหรบัการเพิ่มทุน
ครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์B-WORK เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบต่อไป 

รายละเอียดทรพัยส์นิโครงการบางกอก บิสซิเนส เซน็เตอร ์

1) ที่ดิน  
 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์ตั้งอยู่ที่ต  าบลพระโขนง (ที่ 11 พระโขนงฝ่ัง
เหนือ) อ าเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยโฉนดที่ดินจ านวน 2 ฉบับ เนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม  
1 ไร ่3 งาน 9 ตารางวา รายละเอียด ดงันี ้
 

ล าดับ โฉนดเลขที ่ เลขทีดิ่น หน้าส ารวจ เนือ้ทีดิ่นตามเอกสารสิทธิ 
ไร่-งาน-ตร.ว. ตร.ว. 

1 8330 450 1675 1-2-26  626.00 

2 188885 1354 24745 0-0-83  83.00 
รวมเนือ้ทีดิ่นตามเอกสารสิทธ์ิ 1-3-09 709.00 
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2) อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง 
 อาคารส านักงาน บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์เป็นอาคารส านักงานสูง 30 ชั้น พรอ้มชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  
เปิดด าเนินการเมื่อปี 2538 มีขนาดพืน้ที่อาคาร (GFA) รวมประมาณ 37,089 ตารางเมตร และมีพื ้นที่ให้เช่า 
(NLA) รวมประมาณ 17,480 ตารางเมตร ประกอบดว้ยพืน้ที่ส  านกังานใหเ้ช่าและพืน้ที่คา้ปลีกใหเ้ช่า และมีพืน้ที่
จอดรถภายในอาคารจ านวน 283 คนั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ประเภทพืน้ที ่ รายละเอียด 

พืน้ทีใ่ห้เช่า (NLA) ทัง้หมดรวมประมาณ 17,480 ตารางเมตร ประกอบด้วย   

1) พืน้ท่ีส านกังานใหเ้ช่า พืน้ท่ีประมาณ 16,287 ตารางเมตร บรเิวณชัน้ท่ี 11 ถึงชัน้ท่ี 30 
2) พืน้ท่ีรา้นคา้ปลีกใหเ้ช่า พืน้ที่ประมาณ 1,193 ตารางเมตร บรเิวณชั้นใตด้ิน และบางส่วนของ

ชัน้ท่ี 1 ถึงชัน้ท่ี 3  
พืน้ทีส่่วนอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการรวมประมาณ 19,609 ตารางเมตร ประกอบด้วย  
1) พืน้ท่ีส่วนกลางส่วนส านกังาน พืน้ที่ทางเดินส่วนส านกังาน พืน้ที่ล็อบบี ้พืน้ท่ีหอ้งประชุมบริเวณชัน้ที่ 

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

หอ้งเครื่องส ารองไฟฟ้า หอ้งควบคุมระบบไฟฟ้า และหอ้งเครื่องลิฟต ์
เป็นตน้  

 
3) กรรมสทิธิ์ในสิ่งปลกูสรา้งและทรพัยส์ินอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคารเครื่องมือ อปุกรณง์านระบบ
ในอาคารและทรพัยส์ินอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนแ์ละการด าเนินงานของที่ดินและ
อาคารโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์

 รวมกนัเรียกว่า “ทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1” โดยขอ้มลูรายละเอียดเก่ียวกบัทรพัยส์ินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 และสิง่ทีส่่งมาด้วย 4 

 ทัง้นี ้ใหถื้อเอารายละเอียดทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และโครงสรา้งการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตามที่ปรากฎในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์และ/หรือหนงัสือชีช้วน
การเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK ส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 นี ้เป็นรายละเอียดทรพัยส์ินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม 

 แหล่งเงินทุนของกองทรสัตเ์พื่อใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะประกอบดว้ย  
1) การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 และ  
2) การกูย้ืมเงินระยะยาว/ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ/หรือ 3) การออกและเสนอขายหุน้กู้ โดยโครงสรา้ง
เงินทุนที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์จะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของอตัราส่วนหนีส้ินและเงินลงทุนของกองทรสัต ์รวมทัง้สภาวะของตลาดตราสารทุนและตราสารหนี ้  และอตัรา
ดอกเบีย้ ณ ช่วงเวลาที่ระดมทนุ ซึ่งสามารถสรุปได ้ดงันี ้
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1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรสัตโ์ดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกิน 
86,500,000 หน่วย 

 วิธีการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์นครัง้นี ้จะเป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์ส  าหรบัราคาหน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอา้งอิงจากมลูค่าลงทุนของทรพัยส์ินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์2) ราคาในตลาดรองของหลกัทรพัย ์3) อตัราผลตอบแทนในระดบัที่นกัลงทุน
จะไดร้บั 4) ศกัยภาพในเชิงพาณิชยข์องทรพัยส์ิน 5) อตัราดอกเบีย้ 6) อตัราผลตอบแทนที่นกัลงทุนจะไดร้บัจาก
การลงทุนในหลักทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น  ๆ และ 7) ผลการส ารวจ
ความตอ้งการของนกัลงทนุสถาบนั (Book Building)  

 ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทนุของกองทรสัตเ์พื่อใชใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 จะเป็นไปตามรายละเอียดที่จะกลา่วต่อไปในวาระที่ 7 

2) การกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์B-WORK ในวงเงินกูย้ืมระยะยาว/ระยะสัน้ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท และการให้
หลกัประกนัที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินดงักลา่ว 

 การกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์B-WORK จะเป็นการกูย้ืมเงินในวงเงินกูย้ืมระยะยาว/ระยะสัน้ไม่เกิน 1,000 
ลา้นบาทจากสถาบันการเงินและ/หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรสัต์ รวมทั้งการให้หลักประกันที่
เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว เพื่อใช้ลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ช าระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เก่ียวข้อง และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรสัต์ โดยผู้จัดการกองทรสัตจ์ะขอสงวนสิทธิในการ
ก าหนดหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขใด ๆ ของการกูย้ืม ตลอดจนการท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมดังกล่าว 
โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัต์และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั โดยรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องดงักล่าวจะ
เป็นไปตามรายละเอียดที่กลา่วในวาระที่ 9 และสิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

3) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ B-WORK วงเงินไม่ เกิน 1,920 ล้านบาท และการให้
หลกัประกนัที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว 

  การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ B-WORK วงเงินไม่เกิน 1,920 ล้านบาท รวมทั้งการให้
หลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว จะเป็นการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อเป็นสว่นหนึ่ง
ของแหลง่เงินทนุที่ใชใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระค่าใชจ้่ายอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ
เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน และ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ
ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขใด ๆ ตลอดจนการท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออกและ
เสนอขายหุน้กูด้งักล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั โดยรายละเอียด
เก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วจะเป็นไปตามรายละเอียดที่กลา่วในวาระที่ 10 

 นอกจากนี ้การลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะขึน้อยู่กบัเงื่อนไขต่อไปนี ้
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1) การอนมุตัิของที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK เพื่อการลงทุนในทรพัยส์ินที่
จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

2) การไดร้บัอนญุาตใหอ้อกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม จากส านกังาน ก.ล.ต. 

3) ความส าเรจ็ในการเขา้ท าและการปฏิบัติตามสญัญาที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ที่ 1 

4) การไดร้บัเงินทนุที่เพียงพอจากแหลง่เงินทนุขา้งตน้เพื่อการลงทนุในทรพัยส์ินที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

 ในการเข้าลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ผู้จัดการกองทรสัต์ได้จัดให้มีบริษัทประเมิน 
มลูค่าทรพัยส์ินจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ บริษัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“JLL”) และบริษัท ซี.ไอ.ที 
แอพเพรซัล จ ากัด หรือ คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ไทยแลนด ์(“Colliers”) (รวมเรียกว่า “ผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพยส์ิน”) ซึ่งเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยส์ินที่มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑข์อง ส  านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมูลค่าทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
โดยมลูค่าประเมินทรพัยส์ินตามรายงานของผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ินสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้ 

ผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพยส์ิน 

มูลค่าประเมิน
ตามวิธีรายได ้

(ลา้นบาท) 

วันทีป่ระเมิน
มูลค่าทรัพยส์นิ 

มูลค่าลงทุนของทรัพยส์ิน
ทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

(ล้านบาท) 

สูงกว่ามูลค่า
ประเมินต ่าสุด 

(ร้อยละ) 

JLL 1,449.00 1 ตลุาคม 2564 
1,550 6.97 

Colliers 1,471.00 1 ตลุาคม 2564 

หมายเหตุ : ข้อมูลมู ลค่ าป ระเมินตามวิ ธีราย ได้อ้างอิ งจากรายงานประเมินมูลค่ าทรัพย์สิ นของ JLL และ Colliers  
ฉบบัลงวนัที่ 8 มีนาคม 2564 โดยวนัที่ประเมิน 1 ตุลาคม 2564 เป็นวนัที่เร่ิมตน้ประมาณการรายไดใ้นสมมติฐาน เนื่องจากเป็นวนัที่
กองทรสัตค์าดว่าจะเขา้ลงทนุในทรพัยส์ิน 

 ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ินทัง้สองรายเลือกใชวิ้ธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ในการประเมิน
มลูค่าทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งเป็นการประเมินมลูค่าทรพัยส์ินจากความสามารถในการสรา้งกระแส
เงินสดในอนาคตของทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยค านวณจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะเกิดขึน้
ในอนาคตและคิดลดดว้ยอัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อสะทอ้นความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้จัดการกองทรสัตม์ี
ความเห็นว่าเป็นวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีการค านวณมลูค่าประเมินทรพัยส์ินที่สะทอ้นความสามารถในการ
สรา้งกระแสเงินสดของทรัพยส์ินจากรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการพื ้นที่ส  านักงานและพื ้นที่พาณิชยกรรม  
รายไดจ้ากที่จอดรถ และรายไดอ้ื่น ๆ และหกัค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งของทรพัยส์ิน ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงเห็นว่า 
วิธีการค านวณมลูค่าปัจจบุนั (Present Value) ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF) จึงเป็นวิธีการ
ที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าทรพัยส์ินในครัง้นี ้เนื่องจากสามารถประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และ
สะทอ้นความเสี่ยงจากการลงทนุจากอตัราคิดลดได ้  
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 การลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,550 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษี 
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง) ซึ่งเป็นมลูค่าที่สงูกว่ามลูค่าประเมินทรพัยส์ินโดยผูป้ระเมิน
มลูค่าทรพัยส์ินต ่าสดุ ประมาณรอ้ยละ 6.97 โดยผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่า มลูค่าการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นีเ้ป็นราคาที่เหมาะสมส าหรบัผู้ถือหน่วยทรสัต ์ทัง้ในดา้นผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุน ซึ่งพิจารณาจากหลายปัจจยั เช่น อัตราผลตอบแทนการเช่า ท าเลที่ตัง้ของทรพัยส์ิน ผลการด าเนิน งานใน
อดีตของทรพัยส์ิน และการเติบโตของอตัราค่าเช่า เป็นตน้    

 ทั้งนี ้รายละเอียดของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่กองทรัสต์ B-WORK จะเข้าลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและการจ่าย
ประโยชนต์อบแทนตามสมมติฐาน ส าหรบัช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 
2565 และรายงานของผูส้อบบญัชีอนญุาต รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 7  

 เพื่อใหส้ามารถด าเนินการดังกล่าวอย่างราบรื่น ผู้ถือหน่วยทรสัต์ควรพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1) พิจารณาก าหนดและ/หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง รูปแบบ เงื่อนไข และ/หรือวิธีการในการเขา้ลงทุนเพิ่มเติม 
รายละเอียดทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมในครัง้นี ้และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ผกูพนัที่แสดงถึงสิทธิที่จะซือ้ เช่า หรือเช่าช่วง 
และเขา้ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์สญัญาจะซือ้จะขายทรพัยส์ิน สญัญาตกลงกระท าการ และ/หรือสญัญา
อื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นี ้ และทรพัยส์ินอื่นที่เก่ียวขอ้งกับ
การจดัหาประโยชนส์  าหรบัทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และ/หรือสญัญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง เมื่อกองทรสัต ์B-WORK ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์และส านกังาน ก.ล.ต. ใหล้งทุนใน
ทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย หน่วยงานราชการ หรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว เป็นตน้ 

3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เพื่อให้การด าเนินการ
ดังกล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักลา่วตาม 1) และ 2) ขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

4) ใช้ดุลพินิจในการที่จะเขา้ลงทุนหรือไม่เขา้ลงทุนในทรพัยส์ิน หรือลงทุน หรือไม่เข้าลงทุนในทรพัยส์ิน
บางสว่นของทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมและ/หรอืก าหนด เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ใน
การเขา้ลงทุน หากเห็นว่าเง่ือนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกบัเจา้ของทรพัยส์ิน และ/หรือผูม้ีสิทธิเหนือ
ทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์B-WORK จะเขา้ลงทนุ หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงใหเ้ห็น
ว่าการเขา้ลงทนุของกองทรสัต ์B-WORK ในทรพัยส์ินดงักลา่วไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมแก่กองทรสัต ์
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B-WORK และ/หรือ ผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรืออาจก่อภาระผกูพนัใหแ้ก่กองทรสัต ์B-WORK เกินสมควร ทัง้นี ้
เพื่อประโยชนข์องกองทรสัต ์B-WORK และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั 

 อนึ่ง เมื่อกองทรัสต์ B-WORK ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ด าเนินการขออนมุตัิการเพิ่มทนุต่อทางส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
และการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์ B-WORK ดังนั้น  
ผูถื้อหน่วยควรพิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์

 ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ครัง้นี ้เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มี
ศกัยภาพในการจัดหารายได ้กระจายความเสี่ยงในดา้นการจัดหาผลประโยชนข์องกองทรสัต ์ซึ่งจะช่วยลดการ
พึ่งพิงแหล่งรายไดข้องกองทรสัต ์B-WORK ต่อทรพัยส์ินที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน อีกทัง้การลงทุนในกรรมสิทธิ์ของ
อาคารและที่ดินในครัง้นีจ้ะช่วยสรา้งเสถียรภาพและความมั่นคงต่อมลูค่าทรพัยส์ินของกองทรสัตใ์นระยะยาว  

 ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนุมัติการมอบอ านาจให้
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตีมีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอขา้งตน้ โดยเม่ือกองทรสัต ์B-WORK ไดร้บัอนมุตัิ
จากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการขออนมุตัิการเพิ่มทนุจากส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

ความเห็นของทรสัตี 

 ทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  ตามที่ผู้จัดการกองทรสัตน์  าเสนอเพื่อใหพ้ิจารณาลงทุนเพิ่มเติม
ดงักล่าวขา้งตน้นัน้ มีลกัษณะที่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและประเภททรพัยส์ินที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตั้ ง 
ทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK และไดผ้่านการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและ
เป็นไปเพื่อวตัถปุระสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทนุ โดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ินที่มีคณุสมบตัิตาม
หลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 รายแลว้  

 ทัง้นี ้เนื่องจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เขา้ข่ายเป็นการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินที่
มิไดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหน้าในสัญญาก่อตั้งทรสัต ์และเป็นการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตซ์ึ่งมีมูลค่า
ตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัตข์ึน้ไป ดังนั้น ผู้จัดการกองทรสัตจ์ึงไดม้ีการด าเนินการ
ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK กล่าวคือ การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งไดร้บั
มติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหน่วยทรสัตท์ี่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าท า
ธุรกรรมจะไม่มีสว่นรว่มในการลงมติในวาระนี ้

 ทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไดผ้่านการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยบริษัท



 

 

 

15 

 

ประเมินมูลค่าทรพัยส์ินที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านักงาน ก.ล.ต. จ านวน 2 รายแลว้ ซึ่งจากการตรวจสอบ
สมมติฐานของผูป้ระเมิน ในการประเมินมลูค่าทรพัยส์ินครัง้นี ้ทรสัตีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตใุหเ้ชื่อว่าสมมติฐานหลกัที่
ใช้ในการประเมินค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามผลประกอบการที่ เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจาก
สมมติฐานดงักลา่วได ้

การลงมติ 

 การลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรสัตด์ังกล่าวขา้งตน้ เขา้ข่ายเป็นการลงทุน
เพิ่มเติมของกองทรัสต์ B-WORK ที่มิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และเป็นการได้มาซึ่ง
ทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตซ์ึ่งมีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัตข์ึน้ไป จึงจ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์อง
กองทรสัต ์ 

 การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดส้ว่นเสียในการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง และงานระบบของโครงการ
บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์(Bangkok Business Center) และกลุ่มบุคคลเดียวกันในมติดังกล่าว โดยผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิ
ในการเขา้ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2564) เป็นไปตาม 
ใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ
หนว่ยทรสัตป์ระจ าปี 2564  

เง่ือนไขการท ารายการ 

การลงมติในวาระที่ 6 เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกบั วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ในกรณีที่ที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 อนมุตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเขา้ท ารายการใน
วาระนีก้็ต่อเม่ือที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 อนมุตัิการท ารายการในวาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 
9 และวาระที่ 11 ทกุรายการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสตค์ร้ังที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หม่
จ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 สืบเนื่องจากรายละเอียดที่ไดช้ีแ้จ้งแลว้ในวาระที่ 6 เงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์B-WORK นัน้จะมาจาก 3 ส่วน คือ 1) การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม
เพื่อการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และ 2) การกูย้ืมเงินระยะยาว/ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
และ/หรือ 3) การออกและเสนอขายหุน้กู ้
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 ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงมีมติเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์B-WORK ครัง้ที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่ จ  านวน
ไม่เกิน 86,500,000 หน่วย (“การเพิ่มทุนคร้ังที ่1”) เพื่อเป็นสว่นหนึ่งของเงินทนุที่จะใชใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินที่
จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์B-WORK  

 วิธีการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์นครัง้นี ้จะเป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์ส  าหรบัราคาหน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอา้งอิงจากมลูค่าลงทุนของทรพัยส์ินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์2) ราคาในตลาดรองของหลกัทรพัย ์3) อตัราผลตอบแทนในระดบัที่นกัลงทุน
จะไดร้บั 4) ศกัยภาพในเชิงพาณิชยข์องทรพัยส์ิน 5) อตัราดอกเบีย้ 6) อตัราผลตอบแทนที่นกัลงทุนจะไดร้บัจาก
การลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น  ๆ และ 7) ผลการส ารวจ
ความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) โดยเมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทุนครั้งที่  1 ของ
กองทรสัต์ โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย กับหน่วยทรัสต์
ปัจจบุนัของกองทรสัตใ์นปัจจบุนัจ านวน 368,800,000 หนว่ย จะสง่ผลใหก้องทรสัต ์มีจ  านวนหน่วยทรสัตท์ัง้สิน้ไม่
เกิน 455,300,000 หน่วย 

 ทัง้นี ้ใหถื้อเอาขอ้มลูจ านวนเงินและจ านวนหน่วยทรสัต์เพิ่มทุนที่ปรากฎในแบบแสดงรายการขอ้มลูการ
เสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละ/หรือหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK ส าหรบัการเพิ่มทนุ
ครัง้ที่ 1 เป็นจ านวนเงินที่จะเพิ่มทนุครัง้ที่ 1  

 นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมัติมอบ
อ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตีเป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1) ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ B-WORK โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 
รวมถึงก าหนดจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะออกเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และราคาหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอ
ขาย เพื่อมาเป็นเงินทนุในการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติม โดยใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที่ก าหนด
ไวข้า้งตน้ 

2) ด าเนินการติดต่อหรือยื่นเอกสารใด ๆ ที่จ  าเป็นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หน่วยงานราชการ องคก์รของรฐั หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์B-WORK โดยการออก
และเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม 

3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างตน้ทกุประการเพื่อใหก้ารด าเนินการประสบ
ผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้รบัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวขา้งตน้ 
เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 
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 ทั้งนี ้รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 เพื่อประกอบการพิจารณา โดยภายหลงัจากที่ไดร้บัความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการขออนมุติัการเพิ่มทนุต่อส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์B-WORK ครัง้ที่ 1 โดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรสัตใ์หม่ตามที่ไดน้  าเสนอทกุประการ เนื่องจากผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
เพิ่มเติมในครัง้นีจ้ะช่วยสง่เสรมิใหม้ลูค่าทรพัยส์ินของกองทรสัตม์ีเสถียรภาพและมั่นคงในระยะยาว และช่วยใหม้ี
การกระจายความเสี่ยงในดา้นแหลง่ที่มาของรายไดข้องกองทรสัต ์ 

 ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนุมัติการมอบอ านาจให้
ผูจ้ัดการกองทรสัต์และ/หรือทรสัตี มีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอข้างตน้ โดยเมื่อกองทรสัต ์B-WORK ไดร้ับ
อนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการขออนมุตัิการเพิ่มทนุจากส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

ความเห็นของทรสัตี 

 ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่า การเพิ่มทุนของกองทรสัต ์B-WORK โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
เพิ่มเติมเพื่อลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เพื่อการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ช าระค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวข้อง และ/หรือ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรสัต ์และวิธีการก าหนดราคา
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่  1 มิได้เป็นการขัดต่อสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของ
กองทรสัต ์B-WORK และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 นอกจากนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งด าเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อใหก้ารเพิ่มทุนของกองทรสัต ์B-WORK 
เป็นไปตามมติที่อนุมตัิโดยที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK สญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์ 
B-WORK รวมทัง้หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเพิ่มทนุของกองทรสัตต์ามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

การลงมติ 

 การด าเนินการเพิ่มทุนครัง้ที่  1 ของกองทรสัตด์ังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเพิ่มทุนของกองทรัสต ์ 
B-WORK ที่มิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ จึงจ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม 
ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัต์
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์โดยในวาระนีไ้ม่มี 
ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่มีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องนี ้

เง่ือนไขการเขา้ท ารายการ 

 การลงมติในวาระที่ 7 เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับ วาระที่ 6 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ในกรณีที่ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2564 อนุมัติการเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเข้าท า
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รายการในวาระนีก้็ต่อเม่ือที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 อนมุตัิการท ารายการในวาระที่ 6 วาระที่ 
8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ทกุรายการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
การเพิ่มทุนคร้ังที่ 1 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมีมติเห็นควรใหเ้สนอต่อ
ที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ เพื่อพิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดงันี ้

 ส่วนที่ 1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ี่
ออกและเสนอขายทัง้หมดในการเพิ่มทุนครัง้นี ้เพื่อเสนอขายใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์(Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม
ที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นการถือหน่วยทรสัต ์โดยไม่จดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดที่อาจเป็นผลให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public 
Offering) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะกฎหมายของประเทศ ดงัต่อไปนี ้1) ราชอาณาจกัรเบลเยียม 2) แคนาดา 3) 
สาธารณรฐัประชาชนจีน 4) ญ่ีปุ่ น 5) สาธารณรฐัฝรั่งเศส 6) สมาพนัธรฐัสวิส (สวิสเซอรแ์ลนด)์ 7) ราชอาณาจกัร
สวีเดน 8) สหราชอาณาจกัร (องักฤษ) โดยรายชื่อประเทศดงักล่าวอา้งอิงตามขอ้มลูวนัปิดสมดุทะเบียนเมื่อวนัที่ 
30 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิประกาศเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมรายชื่อประเทศ
ดังกล่าว ที่อาจมีผู้ถือหน่วยทรสัตส์ญัชาติอื่นเพิ่มเติมจากการก าหนดรายชื่ อผู้ถือหน่วยทรสัต์ในภายหลัง โดย
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหท้ราบอีกครัง้ 

 ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจ านงที่จะจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้
นีต้ามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้
หน่วยทรัสต์ที่ เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี ้ก็ได้ โดยภายหลังจากจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่  1 นี ้ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดิมตามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะจดัสรรหน่วยทรสัต์
เพิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร
ตามที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส์ว่นที่ 2 หรือไม่ก็ได ้

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดร้บั
สิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเต็ม
หน่วยได ้ใหปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกลท้ี่สดุ 
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 ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรสัต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และประกาศอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง 

 หากมีหน่วยทรสัตเ์หลือจากการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่ วไป (Public Offering) ผูจ้ัดการกองทรสัต์
และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายสงวนสิทธิ์ที่จะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่น
ที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะจองซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจาก
การจดัสรรสว่นที่ 2 แลว้หรือไม่ก็ได ้

 ทัง้นี ้ใหถื้อเอาขอ้มลูจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขาย ตามที่ปรากฎในแบบแสดงรายการขอ้มลู
การเสนอขายหน่วยทรสัต ์และ/หรือ หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ส  าหรบัการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 
เป็นจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะจดัสรรเพื่อเสนอขายใหผู้ล้งทนุแต่ละประเภท 

 อย่างไรก็ดี การจดัสรรหน่วยทรสัตด์ังกล่าวขา้งตน้จะไม่ท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดหรือกลุ่มบุคคลใด
เป็นผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทรสัต ์โดยใหถื้อนิยามกลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง 
การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 ในการนีผู้ ้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้
พิจารณารบัหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรสัต ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 45 วัน  
นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

 นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมตัิมอบ
อ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตี เป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1) พิจารณา ก าหนด และ/หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพื่อก าหนดรายชื่อ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขาย  

2) พิจารณา ก าหนด และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอ
ขายสุดทา้ย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจัดสรรหน่วย วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้สิทธิจองซือ้ 
สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่
เก่ียวขอ้งกับการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่จะออกเสนอขายเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
เดิมของกองทรสัต ์B-WORK และวิธีการจัดสรรกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมจองซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่า
สิทธิที่ไดร้บัการจัดสรร รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่
ประชาชนทั่วไปใหน้กัลงทุนอื่น โดยอาจจะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่อาจสง่ผลเป็นการกระท า
ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลใหก้องทรสัต ์B-WORK ตอ้งมี
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ภาระหนา้ที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย (Preferential 
Public Offering) 

3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และด าเนินการในการยื่น
ค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4) เจรจาต่อรอง เขา้ท า จดัเตรียม แกไ้ขเพิ่มเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอ
ขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่ มเติม รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการการจัด
จ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่าย ซึ่งอาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อด าเนินการดงักลา่ว 

5) จัดเตรียม ลงนาม และยื่นค าขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์การจดัสรรหน่วยทรสัตแ์ละการน าหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ต่อหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง และกระท าการอื่นใดที่จ  าเป็นและเหมาะสมเพื่อใหก้ารด าเนินการดังกล่าวขา้งตน้
ส าเรจ็ครบถว้น และ 

6) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เพื่อให้การด าเนินการ
ดงักล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขาย และวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในครัง้นี ้และการน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยตามที่ไดน้  าเสนอทุกประการ นอกจากนี ้ผู้ถือหน่วยทรัสตค์วรพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้
ผู้จัดการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตีมีอ านาจการด าเนินการตามที่ เสนอข้างต้น ทั้งนี ้  เมื่อผู้จัดการกองทรัสต ์ 
B-WORK ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการขออนุมัติการเพิ่มทุนจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

ความเห็นของทรสัตี 

 ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่า วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
การเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรสัตต์อ้งด าเนินกระบวนการใดๆ เพื่อใหวิ้ธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่  1 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นไปตามมติที่อนุมตัิโดยที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์
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ของกองทรสัต ์B-WORK สญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK รวมทัง้หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการใน
การเพิ่มทนุของกองทรสัตต์ามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

การลงมติ 

 การเขา้ท ารายการดงักลา่วของกองทรสัต ์B-WORK จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัต ์B-WORK ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่มีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องนี ้

เง่ือนไขการเขา้ท ารายการ  

 การลงมติในวาระที่ 8 เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับ วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ในกรณีที่ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2564 อนุมัติการเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเข้าท า
รายการในวาระนีก้็ต่อเม่ือที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 อนมุตัิการท ารายการในวาระที่ 6 วาระที่ 
7 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ทกุรายการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงนิของกองทรัสตใ์นวงเงินกู้ยืมระยะยาว/ระยะสั้นจ านวนรวม ไม่เกิน 
1,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ช าระค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 
และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ ซึ่งอาจเป็นธุรกรรมระหว่างกองทรัสตกั์บบุคคลที่
เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์และการให้หลักประกันทีเ่ก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงนิดังกล่าว 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 เพื่ อ เป็นส่วนหนึ่ งของแหล่งเงินทุนที่ ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่ จะลงทุน เพิ่ ม เติมครั้งที่  1  
ช าระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนดงักลา่ว และ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน
ของกองทรสัต ์ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงมีมติเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
กูย้ืมเงินในวงเงินกูย้ืมระยะยาว/ระยะสัน้ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ซึ่งอาจเป็นธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ และ/หรือ 
ต่างประเทศ แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และ/หรือสถาบนัการเงินอื่นใดที่สามารถใหส้ินเชื่อแก่ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัยไ์ด ้และ/หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดการกองทรสัต ์รวมทัง้การใหห้ลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกับ
การกู้ยืมเงินดังกล่าว ทั้งนี ้รายละเอียดเก่ียวกับธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงเงื่อนไขเก่ียวกับการกู้ยืมปรากฏตาม  
สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

 โดยนอกจากนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์
เพื่อประกอบการลงมติที่เก่ียวขอ้ง โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางเงินอิสระเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎใน 
สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

 อนึ่ง การกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์B-WORK ในวงเงินกูย้ืมระยะยาว/ระยะสัน้ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ตาม
วัตถุประสงค์ข้างต้นนี ้ เมื่อรวมกับเงินกู้ที่มีอยู่ปัจจุบันของกองทรัสต์ B-WORK ระดับหนี ้สินของกองทรัสต ์ 
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B-WORK จะยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ เก่ียวข้องซึ่งระบุไว้ว่ากองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินรอ้ยละ 35                  
ของมลูค่าทรพัยส์ินรวม หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยส์ินรวม ส  าหรบักองทรสัตท์ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือ
อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) จากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือครัง้ล่าสดุโดยสถาบนัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนักูย้ืมเงิน 

 ภายหลงัจากการเพิ่มเงินทุนของกองทรสัต ์B-WORK ในครัง้นี ้และอนุมตัิใหม้ีการใหห้ลกัประกันในการ
กูย้ืมเงินในครัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขใด ๆ ของการกูย้ืมตลอดจน
ด าเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมดงักล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัต ์B-WORK และ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคัญ อาทิเช่น จ านวนเงิน อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกูย้ืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน 
หลกัประกนัที่เก่ียวขอ้ง การเจรจาเขา้ท า ลงนาม จดัสง่เอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกูย้ืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง้ และ/
หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวประสบ
ผลส าเร็จ โดยรายละเอียดของการกูย้ืมเงินปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และ 
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ส  าหรบัการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์B-WORK 

 ผูจ้ัดการกองทรสัต์ จึงเสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินและการใหห้ลักประกัน             
ที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงิน จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และ/
หรือ สถาบนัการเงินอื่นใดที่สามารถใหส้ินเชื่อแก่ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้และ/หรือ บคุคลที่เก่ียว
โยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนที่ ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1  
ช าระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนดงักลา่ว และ /หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน
ของกองทรัสต์ และ/หรือ เพื่อการอื่นตามที่ระบุ โดยมอบหมายให้ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี เป็น 
ผูม้ีอ านาจในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1) พิจารณา ก าหนด และ/หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขอื่น  ๆ ในการกูย้ืมเงิน 
อาทิ จ านวนเงิน อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกูย้ืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามั่น การด ารงสดัส่วน
ต่าง ๆ ของกองทรัสต์ B-WORK ตามที่ตกลงกับผู้ให้กู้ รายละเอียดหลักประกันที่มติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตไ์ดก้ าหนดไว ้โดยใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

2) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขสญัญากูย้ืมเงิน สัญญาหลักประกันหรือสญัญา และข้อ
ผกูพนัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์B-WORK จดัส่งเอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน 
และการใหห้ลกัประกัน และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกันดั งกล่าว 
โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัต ์B-WORK และผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคัญ รวมถึงการแต่งตั้ง 
และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าว
ประสบผลส าเรจ็ 

 

 



 

 

 

23 

 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 การกู้ยืมเงินเพื่อใช้ส  าหรับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์
เนื่องจากจะช่วยใหก้องทรสัตม์ีโครงสรา้งการบรหิารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีตน้ทนุในการลงทุน
ที่ต ่าลงเมื่อเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลใหผ้ลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรสัตข์อง
กองทรสัตด์ีขึน้ ประกอบกบัผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าธุรกรรมที่กองทรสัตก์ู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของผูจ้ดัการ
กองทรสัตไ์ม่ไดก้่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละท าใหก้องทรสัตเ์สียประโยชน ์เนื่องจากเป็นไปตามทาง
การคา้ปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

 ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงินและการใหห้ลักประกันที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินเพื่อ
ลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรสัต ์รวมถึงมอบอ านาจให้
ผู้จัดการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรัสตี ก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ ์หรือเงื่อนไขอื่น  ๆ ในการกู้ยืมเงิน การให้
หลักประกัน และเจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกู้ยืมเงินและการให้
หลกัประกนั และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารกูย้ืมเงินดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

ความเห็นของทรสัตี 

 ทรสัตีขอแจง้ใหท้ราบว่าเรื่องที่ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งมติในวาระนี ้เป็นรายการที่อาจเขา้ข่ายการท า
ธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยกองทรสัตอ์าจเขา้ท าสญัญากูย้ืมเงิน
กบัสถาบนัการเงินที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อลงทนุในทรพัยส์นิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
และช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง และ/หรือใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารและการด าเนินงานของ
กองทรสัต ์อีกทัง้กองทรสัตอ์าจมีการใหห้ลกัประกันแก่บุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในการนี ้ทรสัตี
เห็นว่าการเขา้ท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์
เสนอขออนุมัติจากผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามวาระนี ้ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เนื่องจากเป็นเงื่ อนไข
ทางการคา้ปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็นการด าเนินการตามกระบวนการปกติของการท าธุรกรรมดงักล่าว 
การท ารายการระหว่างกนัระหว่างกองทรสัต ์B-WORK กับบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์มิไดเ้ป็นการ
ขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 ทัง้นี ้การกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกนัที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินของกองทรสัตด์งักลา่วขา้งตน้อาจเป็น
ธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่มีขนาดของรายการเกินกว่ารอ้ยละ 3.00 
ของมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของกองทรสัต ์B-WORK จึงจ าเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง
กองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด จะไม่นับรวมคะแนน เสียงของผู้
ถือหน่วยทรสัตท์ี่มีสว่นไดส้ว่นเสียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ 

 ทรสัตีเห็นว่าการกูย้ืมเงินเพื่อลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และช าระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง 
และ/หรือ ใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนหมนุเวียนในการบรหิารและการด าเนินงานของกองทรสัต ์อีกทัง้กองทรสัตอ์าจมีการ
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ใหห้ลักประกันแก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดการกองทรสัต ์สามารถกระท าไดแ้ละมิไดเ้ป็นการขัดต่อสญัญา
ก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต ์B-WORK และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เนื่องจากมูลค่าการกู้ยืมเงินที่เสนอขอให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตล์งมติในครัง้นีร้วมกับการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์B-WORK ในปัจจุบัน จะท าใหเ้งินกูย้ืมจากสถาบัน
การเงินของกองทรสัต ์B-WORK จะมีจ านวนรวมไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าทรพัยส์ินรวมของ
กองทรัสต์ B-WORK ภายหลังการเข้าลงทุนส าเร็จ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 6,540.67 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณรอ้ยละ 29.35% ของกองทรสัต)์ ซึ่งไม่เกินรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต ์B-WORK 
ภายหลงัการกูย้ืมเงิน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งที่กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของมลูค่า
ทรัพย์สินรวม หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ในกรณีที่กองทรัสต์ B-WORK มีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ที่ไดร้บัการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนักูย้ืมเงิน และการที่กองทรสัตอ์าจให้
หลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินดงักล่าวนัน้มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสตข์องกองทรสัต ์B-WORK 
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 นอกจากนัน้ ในการขอมติที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตน์ีไ้ดด้  าเนินการใหท้ี่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระที่ไดร้ับการแต่งตั้งจากผู้จัดการกองทรัสต์แสดงความเห็นประกอบไวแ้ลว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งการ
ด าเนินการต่าง ๆ ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นนั้นได้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ B-WORK และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

การลงมติ 

 เนื่องจากการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกนัที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินของกองทรสัตด์งักลา่วขา้งตน้อาจ
เป็นธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่มีขนาดของรายการเกินกว่ารอ้ยละ 
3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทรัสต์ B-WORK จึงจ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์โดยการนบัคะแนนเสียง
ของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสว่นไดส้ว่นเสียเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่มีการขอมติ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้(ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวันที่  
31 มีนาคม 2564) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ของ
หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 

เง่ือนไขการเขา้ท ารายการ 

 การลงมติในวาระที่ 9 เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับ วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 11 ในกรณีที่ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2564 อนุมัติการเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเข้าท า
รายการในวาระนีก้็ต่อเม่ือที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 อนมุตัิการท ารายการในวาระที่ 6 วาระที่ 
7 วาระที่ 8 และวาระที่ 11 ทกุรายการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต ์วงเงนิไม่เกิน 1,920 ล้านบาท เพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงของแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ช าระค่าใช้จ่าย
อ่ืนใดที่เก่ียวข้อง และ/หรือเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของกองทรัสต ์และการให้หลักประกันทีเ่ก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแหลง่เงินทนุของกองทรสัตเ์พื่อใชใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ซึ่งประกอบดว้ย 1) การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมเพื่อการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 
1 และ 2) การกู้ยืมเงินระยะยาว/ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ/หรือ 3) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดย  
อตัราดอกเบีย้ของตลาดหุน้กูใ้นปัจจุบนัมีแนวโนม้ต ่ากว่าอัตราดอกเบีย้ตามสญัญากูย้ืมเงินขา้งตน้ และปัจจุบัน
ทางส านักงาน ก.ล.ต. ไดอ้นุญาตใหก้องทรสัตส์ามารถออกและเสนอขายหุน้กูไ้ด ้ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 82/2558 เรื่องการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ของกองทรสัต ์ 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมติเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพื่อพิจารณาอนุมตัิออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ของกองทรสัต ์วงเงินไม่ เกิน 1,920 ลา้นบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนใน
ทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือเพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบัน
การเงิน และ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรสัต ์และการใหห้ลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกับการออกและ
เสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) สรุปขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการออกหุน้กู ้

วตัถปุระสงค ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหลง่เงินทุนที่ใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ช าระค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  และ/
หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรสัต ์

วิธีการจดัสรร เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือผูล้งทุนสถาบนั 
และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่น
เดียวหรือหลายรุ่น โดยเสนอขายรวมกันในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นหลายคราวก็ได ้โดย
การออกและเสนอขายหุน้กู ้จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือ ประกาศที่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนญุาตจากหน่วยงานราชใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ประเภท หุน้กู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีหรือไม่มีหลักประกันชนิด
ทยอยคืนเงินตน้ หรือ คืนเงินตน้ครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้
กู้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของตลาด ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น  ๆ และ
ปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มีจ  านวนเงินตน้คงคา้งของหุน้กู ้(Outstanding principal amount) 
รวมกนัไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท  

สกลุเงิน บาท 

ดอกเบีย้ อัตราดอกเบี ้ยคงที่ตลอดอายุหุ้นกู้ หรือ อัตราดอกเบี ้ยลอยตัว โดยขึน้อยู่กับความ
เหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 

อายขุองหุน้กู ้ ขึน้อยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตลอดจนปัจจัย 
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผูถื้อหุน้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุกู้ค้ืนก่อนก าหนด และผูอ้อกหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มี
สิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการออกหุน้กู้
ในแต่ละคราว 

 รวมทัง้มอบหมายใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตี เป็นผูมี้อ านาจในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1. พิจารณา ก าหนด แกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตกลง เจรจา ต่อรอง เขา้ท า จดัท า ลงนาม ตลอดจน
การด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง หรือเก่ียวเนื่องกับการช าระคืนเงินกูย้ืมตามสญัญากูย้ืมเงิน
และการปลดหลกัประกนัที่เก่ียวขอ้งของกองทรสัต ์

2. พิจารณา ก าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตกลง เจรจา ต่อรอง ข้อก าหนด เงื่อนไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละครัง้ เช่น การก าหนดชื่อ ลกัษณะ
การขายหุน้กู ้จ  านวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขาย ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกัน อาย ุราคาเสนอขาย 
ระยะเวลาไถ่ถอน อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดที่
เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นตน้ พิจารณาแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) ผูจ้ดัการการ
จดัจ าหน่ายหุน้กู ้นายทะเบียนหุน้กู ้ที่ปรกึษาทางกฎหมาย และบุคคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการออก
และเสนอขายหุน้กู ้เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผู้
ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู ้
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู้ และ/หรือ เอกสารและสัญญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้งหรือ
เก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้กูด้ังกล่าว รวมตลอดจนมีอ านาจท าการเจรจาต่อรองและตกลง
อตัราค่าตอบแทนและค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง จดัท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
และด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ ๆ ใหส้  าเร็จลลุ่วงและ
เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด  
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2) หลกัเกณฑก์ารออกหุน้กูแ้ต่ละรุน่ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาใหก้องทรสัต ์B-WORK ออกหุน้กูแ้ต่ละรุน่ ดงันี ้

1. ดอกเบีย้หุน้กูจ้ะตอ้งมีความเหมาะสม 

2. ตน้ทุนทางการเงินของกองทรสัต ์B-WORK จะตอ้งลดลง เม่ือเทียบกับภาระดอกเบีย้ตามสญัญากู้
เงิน ที่จะน าเงินจากการออกหุ้นกู้ไปช าระคืน โดยค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทรัสต ์
 B-WORK ในการออกหุน้กูใ้นคราวนัน้ ๆ ดว้ย  

3. ช่วงเวลาที่จะออกหุน้กูจ้ะตอ้งมีความเหมาะสม หรือ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งออกหุน้กู้ เพื่อน าเงินมา
เป็นสว่นหนึ่งของแหลง่เงินทนุที่ใชใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระค่าใชจ้่าย
อื่นใดที่เก่ียวข้อง และ/หรือ เพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนของกองทรสัต ์

3) การออกหุน้กูค้รัง้แรก 

 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติออนุมติให้กองทรัสต์ B-WORK ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว 
กองทรสัต ์B-WORK อาจจะด าเนินการออกหุน้กู้ครัง้แรก โดยอาจแบ่งเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น ในวงเงินไม่เกิน 
1,920 ลา้นบาท เพื่อน าเงินมาเป็นส่วนหนึ่งของแหลง่เงินทนุที่ใชใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 
1 ช าระค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมตามสญัญากูย้ืมเงิน และ/หรือ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมนุเวียนของกองทรสัต ์โดยการออกหุน้กูค้รัง้แรกจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ระบุไวใ้นขอ้ 2 “หลกัเกณฑก์ารออก
หุน้กูแ้ต่ละรุน่” 

4) การออกหุน้กูค้รัง้ถดัไป 

 หลังจากการออกหุ้นกู้ครัง้แรกกองทรัสต์ B-WORK จะพิจารณาออกหุ้นกู้ในครัง้ถัดๆไป ตามความ
เหมาะสมเพื่อช าระคืนหนี ้หรือ เพื่อการไถ่ถอน หรือ ทดแทน (Roll-Over) หุน้กูท้ี่ออกไปแลว้ก่อนหนา้นี ้หรือเพื่อ
ช าระหนีใ้ด ๆ ของกองทรสัต ์B-WORK ที่มีอยู่หรือที่จะมีขึน้ในอนาคต โดยการออกหุน้กู้ในครัง้ถัดๆไป จะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นขอ้ “2) หลกัเกณฑก์ารออกหุน้กูแ้ต่ละรุน่” 

 ทั้งนี ้ ปัจจุบันกองทรัสต์มีการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”)  
โดยมีเงินต้นคงค้าง จ านวน 920 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ภายใต้สัญญากู้เงินระหว่าง
กองทรสัต ์B-WORK และ ธนาคารกรุงเทพ ฉบบัลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์2561 (“สัญญากู้ยืมเงิน”) และกองทรสัต์
อาจกูย้ืมเงินจากธนาคารกรุงเทพเพื่อลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตามวาระที่ 9 จ านวนรวมไม่เกิน 
1,000 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวาระนี ้อาจเป็นการเสนอขายเพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมจากธนาคาร
กรุงเทพซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตท์ัง้หมดหรือบางสว่น  

อนึ่ง การออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์วงเงินไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท ตามวตัถปุระสงคข์า้งตน้นี ้
เม่ือรวมกบัเงินกูท้ี่มีอยู่ปัจจบุนัของกองทรสัต ์B-WORK ระดบัหนีส้ินของกองทรสัต ์B-WORK จะยงัคงเป็นไปตาม
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เกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งซึ่งระบุไวว่้ากองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์ินรวม หรือไม่เกิน
รอ้ยละ 60 ของมูลค่าทรพัยส์ินรวม ส าหรบักองทรสัตท์ี่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) จากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือครัง้ลา่สดุโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนักูย้ืมเงิน 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 การออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อช าระคืนเงินกูแ้ละใชส้  าหรบัการลงทุนในทรพัยส์ินเพิ่มเติมนัน้ จะการเพิ่ม
ทางเลือกในการแหลง่เงินทนุของกองทรสัต ์นอกเหนือจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน และช่วยใหก้องทรสัตม์ี
โครงสรา้งการบรหิารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีตน้ทุนในการลงทุนที่ต ่าลงเมื่อเทียบกับการเสนอ
ขายหน่วยทรัสตเ์พียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลใหผ้ลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ดีขึน้ อย่างไรก็ดี 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะออกหุน้กู ้โดยเม่ือรวมกบัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแลว้ มลูค่าหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้รวม
จะไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท ในกรณีที่ไม่มีการลงทุนในทรพัยส์ินอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากทรัพยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

 ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู ้และการใหห้ลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกับ
การออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อช าระคืนเงินกูล้งทุนในทรพัยส์ินที่ จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมนุเวียนในกองทรสัต ์รวมถึงมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ ์
หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการกูย้ืมเงิน และการใหห้ลกัประกนั และเจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แกไ้ขเอกสาร
ใดๆ เก่ียวกับการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกนั และท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายหุน้
กูด้งักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

ความเห็นของทรสัตี 

 ทรัสตีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกรอบของ
กฎหมายที่อนุญาตใหด้ าเนินการได ้อย่างไรก็ดี ผู้จดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อใหก้ารออก
และเสนอขายหุน้กู้ของ B-WORK เป็นไปตามมติอนุมัติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์สัญญาก่อตัง้ทรสัต ์และ
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการการออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์ตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

 เนื่องจากมลูค่าการออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์วงเงินไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท ตามที่เสนอขอให้
ผูถื้อหน่วยทรสัตล์งมติในวาระนี ้รวมกบัการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์B-WORK ในปัจจบุนั และรวมกบัการกูย้ืมเงิน
ของกองทรัสต์ในวงเงินกู้ยืมระยะยาว/ระยะสั้นจ านวนรวมไ ม่เกิน 1,000 ล้านบาท ตามที่ เสนอขอให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตล์งมติในวาระที่ 9 แลว้ จะท าใหเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและมลูค่าการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
กองทรัสต์ B-WORK จะมีจ านวนรวมไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพยส์ินรวมของกองทรัสต ์ 
B-WORK ภายหลงัการเขา้ลงทนุส าเร็จ ซึ่งมีมลูค่าประมาณ 6,540.67 ลา้นบาท (คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
29.35%) ของกองทรสัตซ์ึ่งไม่เกินรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต์ B-WORK ภายหลงัการกูย้ืม
เงิน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งที่กองทรัสตส์ามารถกู้ยืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรพัยส์ินรวม 
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หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยส์ินรวม ในกรณีที่กองทรสัต ์B-WORK มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบั
ที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ที่ไดร้บัการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันกู้ยืมเงิน และการที่กองทรัสต์อาจให้หลักประกันที่
เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่วนัน้มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK 
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

การลงมติ 

 การออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์B-WORK และการใหห้ลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกับการออกและ
เสนอขายหุน้กู้เขา้ข่ายเป็นการออกตราสารหนีท้ี่กองทรสัต์อาจตอ้งใหห้ลกัประกัน จึงตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่
ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่มีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องนี ้

เง่ือนไขการเขา้ท ารายการ 

 ไม่มี 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อต้ังทรัสตเ์พื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพยส์ินที่
จะลงทุนเพิ่มเติมและการเพิ่มทุนของกองทรัสตค์ร้ังที ่1 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมและการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์ 
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงเห็นสมควรใหม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา
ก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัตโ์ดยใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมและ/หรือปรบัปรุงขอ้มลูและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้
จดัท ารายละเอียดบญัชีทรพัยส์ินเพิ่มเติมในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

 นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อพิจารณาอนมุตัิเปลี่ยน
ชื่อกองทรสัตแ์ละชื่อหลกัทรพัยข์องกองทรสัต ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุและแนวทางการด าเนินงาน
ของกองทรสัต ์โดยเสนอใหเ้ปลี่ยนชื่อกองทรสัตแ์ละชื่อหลกัทรพัยข์องกองทรสัตเ์ป็น ดงันี ้

ช่ือปัจจุบัน ช่ือใหม่ 

ชื่อกองทรสัตภ์าษาไทย: 

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
บวัหลวง ออฟฟิศ 

ชื่อกองทรสัตภ์าษาไทย: 

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

ชื่อกองทรสัตภ์าษาองักฤษ: 

Bualuang Office Leasehold Real Estate 

ชื่อกองทรสัตภ์าษาองักฤษ: 

Bualuang Office Freehold and Leasehold  



 

 

 

30 

 

ช่ือปัจจุบัน ช่ือใหม่ 

Investment Trust Real Estate Investment Trust 

ชื่อหลกัทรพัย:์ 

B-WORK 

ชื่อหลกัทรพัย:์ 

B-WORK (ไม่เปลี่ยนแปลง) 

 ทัง้นี ้การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตด์ังกล่าวเป็นกรณีการแกไ้ขเพิ่มเติมที่ไม่กระทบสิทธิของผูถื้อ
หน่วยทรัสต์และเป็นกรณีการไดม้าซึ่งทรัพยส์ินหลักของกองทรสัต์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุน ประเภท
ทรพัยส์ินหลัก เกณฑ์และกระบวนการในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลักตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรสัต์  และ
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

 ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จึงขอเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตเ์พื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมและการเพิ่มทนุของกองทรสัตค์รัง้ที่ 1 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนและแนวทางการด าเนินงานของกองทรสัต ์ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วร
อนุมัติการมอบอ านาจใหผู้้จัดการกองทรสัต์และ/หรือทรัสตี มีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น โดยเมื่อ
กองทรสัต ์B-WORK ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละเขา้ลงทุนเป็นผลส าเรจ็แลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะด าเนินการแกไ้ขสญัญาก่อตัง้ทรสัตต์่อไป และด าเนินการอื่น ๆ ที่จ  าเป็น ตามที่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รือ
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

ความเห็นทรสัตี 

 ทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ B-WORK รวมถึง 
การเขา้ท า และ/หรือ การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของกองทรสัต ์B-WORK และ
การจดัหาผลประโยชน ์จากอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

การลงมติ  

 ตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่มีส่วนไดส้่วน
เสียในเรื่องนี ้

เง่ือนไขการเขา้ท ารายการ 

 การลงมติในวาระที่ 11 เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับ วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ในกรณีที่ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2564 อนุมัติการเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเข้าท า
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รายการในวาระนีก้็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 อนุมัติการท ารายการในวาระที่ 6  
วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ทกุรายการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

 

วาระที ่12 วาระอ่ืน ๆ (หากมี) 

 ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564  
ในวนัองัคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้ง คราวน ์บอลรูม โรงแรมคราวน ์พลาซ่า กรุงเทพ ลมุพินี 
พารค์ เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 ภายใตส้ถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้อก
มาตรการและขอ้ปฏิบตัิเก่ียวกับการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2564 ภายใตก้ารแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับ 
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 นี ้โดยโปรดศึกษา
รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการและขอ้ปฏิบตัิดงักลา่วตามรายละเอียดที่ปรากฎใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 ของหนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 

 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดต้ิดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกลช้ิดและมีความ
ห่วงใยถึงความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็น อย่างยิ่ง ผู้จัดการกองทรัสต์จึงขอเสนอให ้
ผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ปรดพิจารณามอบฉันทะให ้ตวัแทนของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามประสงคข์องผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ทนการเขา้ประชมุดว้ยตนเอง  

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประสงคท์ี่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบ
ฉนัทะให ้ตวัแทนของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน รายละเอียดขอ้มลูของ 
ตวัแทนของผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือ
หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตั้งตัวแทนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง
มาดว้ย 10 พรอ้มทัง้ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ใหถู้กตอ้งเรียบรอ้ย โดยท่านสามารถส่งกลบัพรอ้มเอกสาร
หรือหลกัฐานเพื่อแสดงตนและเอกสารประกอบตามที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 มายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ ากัด (กลุ่มธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน) เลขที่ 175 อาคาร สาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 21 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวนัจนัทรท์ี่  26 เมษายน 2564 หรือ น ามาแสดงแก่เจา้หนา้ที่ ณ สถานที่
จดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ก่อนเริ่มการประชมุ 

 ในกรณีที่ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองและประสงคท์ี่จะส่งตวัแทนเขา้
ร่วมประชุมและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม ผูจ้ัดการกองทรสัต ์ใคร่ขอความ
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รว่มมือท่านผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ปรดน าเอกสารหลกัฐานการมอบฉันทะมามอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที่รบัลงทะเบียนในวัน
ประชมุดงักลา่วดว้ย 

ส าหรบัท่านผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉันทะที่จะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งน าส่ง
เอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดและวิธีการตาม  สิ่งที่ส่งมาด้วย 9  
และใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 16  ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านพรอ้ม
หนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ลว้ และส่งมอบใหแ้ก่ผู้จัดการกองทรสัต์ หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากผู้จัดการ
กองทรสัตก์่อนเขา้รว่มประชมุตามวิธีการที่ระบใุน สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 

หากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีขอ้สงสยั หรือ ค าถามเก่ียวกบัการมอบฉันทะ การเขา้ร่วมประชมุ หรือเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ สามารถสอบถามไดท้ี่ บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด โทร 02-674-6488   
ในวนัและเวลาท าการ 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง) 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
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