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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) 
ณ วันที ่27 เมษายน 2564 

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตข์องทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ  
(“กองทรัสต ์B-WORK”) ประจ าปี 2564 จดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 
13.30 น. ณ  ส  านกังานของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ตัง้อยู่เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์
ถนนสาทรใต ้เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120 

เร่ิมประชุม 

 เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น. พิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละกล่าวแนะน าตวัแทน
และผูบ้ริหารจากบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต”์ หรือ “บลจ. บัวหลวง”) ใน
ฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูแ้ทนของทรสัตี ที่ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษากฎหมาย และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ รวมถึง 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่มารว่มประชมุในวนันี ้ดงันี ้

1. คณุพรชลิต พลอยกระจ่าง ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์าก บลจ. บวัหลวง และประธานที่ประชมุ 
2. คณุนรศกัด์ิ ศภุกรธนกิจ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์าก บลจ. บวัหลวง 
3. คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ์ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์าก บลจ. บวัหลวง 
4. คณุไพรชั มิคะเสน  ทรสัตีจากบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
5. คณุสิรชิยั เพชรแท ้  ที่ปรกึษาทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
6. คณุดวงกมล อ ่าแกว้   ที่ปรกึษากฎหมายจาก บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ  ากดั  
7. คณุวฒุิชยั ธรรมสาโรช ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจากบรษิัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
8. คณุสจุิตรา มะเสนา  ผูส้อบบญัชีของกองทรสัตจ์ากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชีจ  ากดั 

ผูแ้ทนของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ถลงต่อที่ประชมุว่าในการประชมุครัง้นี ้มีผูถื้อหน่วยทรสัตม์าเขา้รว่มการประชุมดว้ย
ตนเองทัง้หมด 4 ราย ถือหน่วยทรสัตร์วมกัน 251,400 หน่วย และโดยการรบัมอบฉันทะจ านวน 44 ราย ถือหน่วยทรสัต์
รวมกัน 230,778,000 หน่วย รวมผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 48 ราย นับเป็นจ านวนหน่วยทรสัต์ไดท้ั้งสิน้ 
231,029,400 หน่วย จากจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมด 368,800,000 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 62.6435 ครบเป็นองคป์ระชมุ 

พิธีกรชีแ้จงต่อที่ประชมุเก่ียวกบัสิทธิและวิธีในการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

 
 

 2 

1. ในการลงคะแนน ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ตนถืออยู่ โดย 1 หน่วยทรสัต ์
เท่ากบัสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง (1 หน่วย = 1 เสียง) 

2. ในการลงคะแนนเสียงในหนึ่งวาระ ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออก
ความเห็นว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หน่วยทรัสตเ์พื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้เวน้แต่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเ ดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจ านวน
หน่วยทรสัตใ์นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้

3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธีแจง้ความจ านงคผ์่านระบบออนไลน ์
โดยจะถือว่าผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นดว้ยเต็มจ านวนเสียง โดยจะมีระยะเวลาใหพ้ิจารณา
เลือกลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาทีในแต่ละวาระ  

4. ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนล่วงหนา้ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดท้  า
การรวบรวมและบนัทึกคะแนนตามความประสงคต์ามหนงัสือมอบฉันทะในระบบ ณ ตอนลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ จึงไม่
ตอ้งลงคะแนนในแต่ละวาระอีก  

5. กรณีที่พบว่าการลงคะแนนเสียงใดใชส้ิทธิเกินเสียงที่มี ใหถื้อว่าการลงมตินัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่เป็นการลง
มติของผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะ 

6. การนบัคะแนนเสียงของมติในแต่ละวาระจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสยี 
จากนัน้จะน ามาหกัจากคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุม ไดผ้ลลพัธเ์ท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่
เห็นดว้ย 

ประธานฯ เริ่มการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 

พิธีกรแจง้ต่อที่ประชุมว่า ส  าหรบัวาระที่ 1-5 จะเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ ซึ่งจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในส่วนวาระที่ 6 
วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ที่จะน าเสนอเพื่อขออนมุตัิในที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 นี ้
เป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน หากเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามวาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และ
วาระที่ 11 ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 ใหถื้อว่าวาระที่ไดร้บัการอนุมัติโดยที่
ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 ไปก่อนหนา้นัน้ไดถ้กูยกเลิกและจะไม่มีการน าเสนอวาระอื่นดังกลา่ว เพื่อใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 พิจารณาต่อไป 
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วาระที ่1 พิจารณารับทราบสรุปประเด็นส าคัญในลักษณะค าถามและค าตอบจากการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหน่วยทรัสตส์อบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจ าปี 2563 ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ทนการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2563 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงขอ้เท็จจริงและเหตุผลต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่อง
จากปีที่ผ่านมามีสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจดัการ
ประชุมที่มีการรวมตัวของคนจ านวนมาก ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงไดพ้ิจารณาเห็นสมควรใหม้ีการจัดส่งรายงานขอ้มูลของ
กองทรสัต ์B-WORK ประจ าปี 2563 แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ประกาศก าหนด โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้นบสรุปประเด็น
ส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบจากการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมที่เก่ียวขอ้งกับรายงาน
ขอ้มลูของกองทรสัต ์B-WORK ประจ าปี 2563 มาในหนงัสือเชิญเชิญประชมุที่สง่ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชุมว่า ทรสัตีรบัทราบสรุปประเด็นส าคัญในลกัษณะค าถามและค าตอบ
จากการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามขอ้มลูเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกบัรายงานขอ้มลูของกองทรสัต ์B-WORK ส าหรบั
ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2563 แลว้ เห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม พิธีกรจึงน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์อธิบายถึงโครงสรา้งการบริหารจดัการของกองทรสัต์
และทรพัยส์ินหลกัที่กองทรสัตล์งทนุในปัจจบุนั จ านวนเงินกูย้ืมในปัจจบุนั นโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทน และสรุปผล
การด าเนินงานของกองทรสัต ์B-WORK ในรอบปีที่ผ่านมา โดยกองทรสัตมี์รายไดร้วมทัง้หมด 575.6 ลา้นบาท มีค่าใชจ้่าย
รวมทัง้สิน้ 263.8 ลา้นบาท ส่งผลใหก้องทรสัตม์ีก าไรจากการลงทนุสทุธิอยู่ที่ 311.8 ลา้นบาท นอกจากนีย้งัมีรายการก าไร 
(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 122.1 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึน้จากการที่กองทรสัตต์ีมูลค่ายุติธรรมในช่วงไตรมาสที่ 3 
จากผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ิน สง่ผลใหม้ีการเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 434 ลา้นบาท 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบผลการด าเนินงานของกองทรสัตป์ระจ าปี 2563 
ที่ผ่านมา เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งก าหนดใหผู้จ้ดัการ
กองทรสัตต์อ้งรายงานผลการด าเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปีบญัชีที่ผ่านมาใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรัสตีต่อที่ประชุมว่า การด าเนินงานของกองทรัสตเ์ป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์
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 4 

น าเสนอ ซึ่งกองทรสัตย์งัด าเนินงานไดต้ามปกติและไม่มีขอ้สงัเกตใดต่อผลการด าเนินงานดงักลา่ว 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

คุณนรศักดิ ์ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ไดอ้่านค าถามจากผูถื้อหน่วยซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. พืน้ที่เช่าของอาคารทรู ทาวเวอร ์2 ลดลงดว้ยสาเหตใุด 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า พืน้ที่เช่าลดลงเนื่องจากทางผูจ้ดัการ
กองทรสัตแ์ละผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยม์ีการพิจารณาพืน้ที่ที่หมดสญัญาเช่าแลว้และเห็นควรน าพืน้ที่บางสว่นกลบัคืนเป็น
พืน้ที่สว่นกลางเพื่อใชป้ระโยชน ์ 

2. แนวโนม้อนาคตเนื่องจากเทรนดข์องการ Work From Home 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ์ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต์ ชีแ้จงว่า ทรัพยสิ์นที่กองทรัสตล์งทุนใน
ปัจจุบนัคือ โครงการทรู ทาวเวอร ์1 และโครงการทรู ทาวเวอร ์2 ซึ่งในอนาคตทางกลุ่มผูเ้ช่าหลกัซึ่งเป็นกลุม่ True และ CP 
มีแนวโนม้ที่จะกระจุกตวัในการเช่าพืน้ที่ กล่าวคือ ใชพื้น้ที่เช่าภายในโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และโครงการทรู ทาวเวอร ์2 
เป็นศูนย์กลางพืน้ที่เช่าของกลุ่ม ทรัพย์สินของกองทรัสต์จึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบาย Work From Home  
มากนกั 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม พิธีกรจึงน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่3  พิจารณารับทราบงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกองทรสัต ์B-WORK ซึ่งไดจ้ัดท าตามมาตรฐานการ
บัญชี และผ่านการพิจารณาจากผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต บริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุในรูปแบบ QR Code แลว้ สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ สิน้ปี 2563 กองทรสัตม์ีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ประมาณ 4,990.6 
ลา้นบาท มีหนีส้ินทัง้สิน้ประมาณ 1,141 ลา้นบาท มีสินทรพัยส์ุทธิประมาณ 3,849 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสินทรพัยส์ทุธิ 
(NAV) ต่อหน่วยที่ 10.4373 บาท 

2. ในส่วนงบก าไรขาดทุน กองทรสัตม์ีรายไดร้วม 575.6 ลา้นบาท มีค่าใชจ้่ายรวม 263.8 ลา้นบาท มีก าไร
จากการลงทุนสทุธิ 311.8 ลา้นบาท มีก าไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทุน 122.18 ลา้นบาท ส่งผลให ้ณ สิน้ปี กองทรสัตมี์
การเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 434 ลา้นบาท 
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น าเสนอ ซึ่งกองทรสัตย์งัด าเนินงานไดต้ามปกติและไม่มีขอ้สงัเกตใดต่อผลการด าเนินงานดงักลา่ว 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

คุณนรศักดิ ์ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ไดอ้่านค าถามจากผูถื้อหน่วยซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. พืน้ที่เช่าของอาคารทรู ทาวเวอร ์2 ลดลงดว้ยสาเหตใุด 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า พืน้ที่เช่าลดลงเนื่องจากทางผูจ้ดัการ
กองทรสัตแ์ละผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยม์ีการพิจารณาพืน้ที่ที่หมดสญัญาเช่าแลว้และเห็นควรน าพืน้ที่บางสว่นกลบัคืนเป็น
พืน้ที่สว่นกลางเพื่อใชป้ระโยชน ์ 

2. แนวโนม้อนาคตเนื่องจากเทรนดข์องการ Work From Home 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ์ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต์ ชีแ้จงว่า ทรัพยส์ินที่กองทรัสตล์งทุนใน
ปัจจุบนัคือ โครงการทรู ทาวเวอร ์1 และโครงการทรู ทาวเวอร ์2 ซึ่งในอนาคตทางกลุ่มผูเ้ช่าหลกัซึ่งเป็นกลุม่ True และ CP 
มีแนวโนม้ที่จะกระจุกตวัในการเช่าพืน้ที่ กล่าวคือ ใชพื้น้ที่เช่าภายในโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และโครงการทรู ทาวเวอร ์2 
เป็นศูนย์กลางพืน้ที่เช่าของกลุ่ม ทรัพย์สินของกองทรัสต์จึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบาย Work From Home  
มากนกั 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม พิธีกรจึงน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่3  พิจารณารับทราบงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกองทรสัต ์B-WORK ซึ่งไดจ้ัดท าตามมาตรฐานการ
บัญชี และผ่านการพิจารณาจากผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต บริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุในรูปแบบ QR Code แลว้ สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ สิน้ปี 2563 กองทรสัตม์ีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ประมาณ 4,990.6 
ลา้นบาท มีหนีส้ินทัง้สิน้ประมาณ 1,141 ลา้นบาท มีสินทรพัยส์ุทธิประมาณ 3,849 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสินทรพัยส์ุทธิ 
(NAV) ต่อหน่วยที่ 10.4373 บาท 

2. ในส่วนงบก าไรขาดทุน กองทรสัตม์ีรายไดร้วม 575.6 ลา้นบาท มีค่าใชจ้่ายรวม 263.8 ลา้นบาท มีก าไร
จากการลงทุนสทุธิ 311.8 ลา้นบาท มีก าไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทุน 122.18 ลา้นบาท ส่งผลให ้ณ สิน้ปี กองทรสัตม์ี
การเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 434 ลา้นบาท 
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3. ในสว่นงบกระแสเงินสดของปี 2563 มีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวณทัง้สิน้ 451.1 ลา้น
บาท มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 329.98 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 121.16 
ลา้นบาท เม่ือรวมกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี ที่ 86.4 ลา้นบาท สง่ผลให ้เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ วนัสิน้ปี 2563 อยู่ที่ 207.57 ลา้นบาท 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกองทรัสต ์B-WORK เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง
ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรายงานฐานะการเงินในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ โดยอย่างนอ้ย
ตอ้งมีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่างบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกองทรสัต ์ไดจ้ัดท าขึน้อย่าง
ถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป รวมทัง้ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชุมว่า งบการเงินที่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์สนอผ่านการตรวจสอบของผูส้อบ
บัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก .ล.ต. โดยรายงานของผูส้อบบัญชีแสดงการตรวจสอบงบการเงินโดยไม่มี
เง่ือนไข ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุรวมและทรสัตท์ี่มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐาน 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม พิธีกรจึงน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่4 พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสตส์ าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2563 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงขอ้เท็จจริงและเหตผุลว่า กองทรสัตม์ีนโยบาย
การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดย
จ่ายอย่างนอ้ยปีละ 2 (สอง) ครัง้ โดยประโยชนต์อบแทนที่จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตน์ั้นแบ่งเป็นประโยชนต์อบแทน
ส าหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชนต์อบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้กองทรสัตมี์การประกาศจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
จากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 รวมทัง้สิน้ในอตัรา 0.7709 บาทต่อหน่วย หรือรวมเป็นเงินประโยชนต์อบแทนที่จ่าย
ทัง้สิน้ 284.3 ลา้นบาท อนึ่ง กองทรสัตม์ีการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนทัง้สิน้ 10 ครัง้ โดยเริ่มตัง้แต่ปี 2561 โดยในปี 2561 
มีการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนทัง้สิน้ 0.4834 บาทต่อหน่วย ปี 2562 มีการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนทัง้สิน้ 0.7558 บาท
ต่อหน่วย ปี 2563 มีการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนทัง้สิน้ 0.7709 บาทต่อหน่วย รวมทัง้สิน้เป็นเงินจ่ายผลประโยชนต์อบ



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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แทนทัง้หมดตัง้แต่ก่อตัง้กองทรสัต ์2.0101 บาทต่อหน่วย โดยในปี 2563 กองทรสัตไ์ม่มีการจ่ายเฉลี่ยคืนเงินจากการลดทุน
ช าระแลว้ โดยที่ผ่านมามีการจ่ายเฉลี่ยคืนเงินจากการลดทนุช าระแลว้จ านวน 1 ครัง้ จ  านวน 0.1843 บาท ซึ่งไดจ้่ายไปในปี 
2561   

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายประโยชนต์อบแทน
แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ส  าหรบัปี 2563 ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการจ่ายประโยชนต์อบแทนดงักลา่วเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนที่ปรากฎในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัต์
เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชมุว่า ทรสัตีรบัทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์
น าเสนอ 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม พิธีกรจึงน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่5  พิจารณารับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงขอ้เท็จจริงและเหตผุลว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด้
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัตส์  าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาคณุสมบัติ 
และความสามารถของผูส้อบบญัชีจากหลกัเกณฑค์ณุวฒุิ คณุภาพของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพในการท างาน ความเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีสว่นไดส้ว่นเสีย หรือมีผลประโยชนข์ดักนัในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทรสัต ์โดยมีรายชื่อ
ผูส้อบบญัชีดงันี ้

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

ในการนี ้ใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรสัตไ์ด ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้ห ้บรษิัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ท าหนา้ที่
ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตแ์ทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้ 

ในสว่นของค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ในปี 2563 มีค่าสอบบญัชีทัง้สิน้ 1,340,000 บาท โดยค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ในปี 2564 เท่ากับ 1,340,000 บาท กล่าวคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้จากเดิม อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าลงทุนใน



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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แทนทัง้หมดตัง้แต่ก่อตัง้กองทรสัต ์2.0101 บาทต่อหน่วย โดยในปี 2563 กองทรสัตไ์ม่มีการจ่ายเฉลี่ยคืนเงินจากการลดทุน
ช าระแลว้ โดยที่ผ่านมามีการจ่ายเฉลี่ยคืนเงินจากการลดทนุช าระแลว้จ านวน 1 ครัง้ จ  านวน 0.1843 บาท ซึ่งไดจ้่ายไปในปี 
2561   

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายประโยชนต์อบแทน
แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ส  าหรบัปี 2563 ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการจ่ายประโยชนต์อบแทนดงักลา่วเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนที่ปรากฎในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัต์
เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชมุว่า ทรสัตีรบัทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์
น าเสนอ 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม พิธีกรจึงน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่5  พิจารณารับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงขอ้เท็จจริงและเหตผุลว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด้
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัตส์  าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาคณุสมบัติ 
และความสามารถของผูส้อบบญัชีจากหลกัเกณฑค์ณุวฒิุ คณุภาพของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพในการท างาน ความเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีสว่นไดส้ว่นเสีย หรือมีผลประโยชนข์ดักนัในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทรสัต ์โดยมีรายชื่อ
ผูส้อบบญัชีดงันี ้

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

ในการนี ้ใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรสัตไ์ด ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้ห ้บรษิัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ท าหนา้ที่
ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตแ์ทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้ 

ในสว่นของค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ในปี 2563 มีค่าสอบบญัชีทัง้สิน้ 1,340,000 บาท โดยค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ในปี 2564 เท่ากับ 1,340,000 บาท กล่าวคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้จากเดิม อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าลงทุนใน
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ทรพัยส์ินเพิ่มเติมจะมีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเพิ่มอีก 310,000 บาท 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิ
ไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของกองทรสัต ์และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส  าหรบัปี 2564 ตามที่
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้สนอขา้งตน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก .ล.ต. ซึ่งก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตต์อ้ง
รายงานการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีกองทรสัตใ์หผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการ
กองทรสัตเ์ห็นว่าผูส้อบบัญชีดังกล่าวเป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก .ล.ต. โดยได้
ปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม มีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัต์
และไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบักองทรสัต ์สง่ผลใหม้ีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่ 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรัสตีต่อที่ประชุมว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบักองทรสัต ์จึงไม่มีขอ้สงัเกตใด 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม พิธีกรจึงน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

ก่อนที่จะเขา้สูว่าระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณาอนุมตัิ พิธีกรไดท้บทวนวิธีการนบัคะแนนเสียงส าหรบัการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสอ์ีกครัง้หนึ่ง และแจง้ต่อที่ประชมุว่าวาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ที่จะน าเสนอ
เพื่อขออนุมตัิในที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 นี ้เป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน หาก
เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 ใหถื้อว่าวาระที่ไดร้บัการอนุมตัิโดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 ไปก่อนหนา้
นัน้ไดถู้กยกเลิกและจะไม่มีการน าเสนอวาระอื่นดงักล่าว เพื่อใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 พิจารณา
ต่อไป 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์กล่าวต่อที่ประชมุว่า การลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรสัตเ์พื่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต์
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ผู้จัดการกองทรัสตจ์ึงมีมติเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรสัต ์เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนใน
ทรพัยส์ินดงักล่าวเพื่อเพิ่มแหลง่ที่มาของรายไดแ้ละสรา้งผลตอบแทนใหก้ับผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นระยะยาว โดยทรพัยส์ินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม คือ การรบัโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร สิ่งปลกูสรา้ง และงานระบบของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์
(Bangkok Business Center) จากบรษิัทย่อยของบรษิัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“เจ้าของอสังหาริมทรัพย”์) 
ปัจจุบัน บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (PRINC) อยู่ระหว่างการจัดโครงสรา้งภายในของบริษัทย่อย โดย
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ภายหลงัจากการจดัโครงสรา้งแลว้เสรจ็ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะระบรุายชื่อของบริษัทที่จะเขา้ท าธุรกรรมกบักองทรสัตใ์นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต ์ส  าหรับการเพ่ิมทุนครัง้ที่ 1 ของ
กองทรสัต ์B-WORK เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบต่อไป 

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์กลา่วชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัอาคารโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์ว่าตวัโครงการ
ตัง้อยู่เลขที่ 29 ถนนสขุุมวิท 63 (เอกมยั) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 อายุอาคาร 25 ปี มีการ
ปรบัปรุงครัง้ใหญ่ล่าสดุปี 2555 ขนาดที่ดิน 1 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา จ านวนอาคาร 30 ชั้น พืน้ที่ใหเ้ช่าทัง้หมดประมาณ 
17,480 ตารางเมตร คิดเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าส  านักงานทั้งหมด 16,287 ตารางเมตร และพืน้ที่ใหเ้ช่าพาณิชยกรรมอีก 1,193 
ตารางเมตร พืน้ที่อาคาร (GFA) ประมาณ 37,089 ตารางเมตร จ านวนที่จอดรถ 283 คนั ลกัษณะการเขา้ลงทนุจะเป็นการ
เขา้ลงทนุในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดินและอาคาร ในสว่นรายละเอียดโฉนดที่ดินของอาคารโครงการบางกอก บิสซิเนส 
เซ็นเตอร ์ประกอบดว้ยโฉนดที่ดินเลขที่ 8330 ซึ่งเป็นแปลงใหญ่และเป็นที่ตัง้ของตวัอาคาร คิดเป็นเนือ้ที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน 26 
ตารางวา หรือ 626 ตารางวา และฉบบัที่ 2 คือโฉนดเลขที่ 188885 ซึ่งเป็นแปลงเล็กอยู่ขา้งอาคาร มีเนือ้ที่ดินตามเอกสาร
สิทธิ 83 ตารางวา รวมเนือ้ที่ดิน 2 โฉนดจะอยู่ที่ 1 ไร ่3 งาน 9 ตารางวา หรือ 709 ตารางวา 

การเขา้ลงทุนในโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์(BBC) จะส่งผลใหก้องทรสัตม์ีพืน้ที่เช่าสุทธิอยู่ที่ 79,836 
ตารางเมตร ซึ่งประกอบดว้ยพืน้ที่เช่าสทุธิของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 คิดเป็นพืน้ที่ 37,315 ตารางเมตร หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
46.7 พืน้ที่เช่าของโครงการทรู ทาวเวอร ์2 ขนาด 25,041 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 31.4 และ 17,480 ตารางเมตรของ
อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร  ์อีกรอ้ยละ 21.9 นอกจากนัน้ จะส่งผลใหม้ลูค่าสินทรพัยร์วมของกองทรสัตเ์ติบโตขึน้อยู่
ที่ประมาณ 6,688 ลา้นบาท อายุสิทธิการเช่าเฉลี่ยจะเพิ่มขึน้จากเดิมที่เหลืออยู่ประมาณ 27 ปี จะเพิ่มขึน้เป็น 45.25 ปี ซึ่ง
ประมาณการกรรมสิทธิ์ของ Freehold เป็น 99 ปี แต่ในความเป็นจรงิไม่มีก าหนดอาย ุส  าหรบัอายกุารเช่าคงเหลือเฉลี่ยของ
กองทรสัตท์ัง้หมดจะอยู่ที่ประมาณ 1.59 ปี การปรบัขึน้ค่าเช่าเฉลี่ยของกองทรสัตจ์ะอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 3.2 

ส าหรบัรายละเอียดอตัราค่าเช่า ของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 ปัจจบุนัอตัราการเช่าอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 99.7 โดยมี 
อัตราค่าเช่า อยู่ที่ 646 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โครงการทรู ทาวเวอร ์2 มีอัตราการเช่ารอ้ยละ 100 อัตราค่าเช่าอยู่ที่ 
598 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในส่วนของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์ปัจจุบนัอตัราการเช่าอยู่ที่ รอ้ยละ 82 มี
อัตราค่าเช่าอยู่ที่ 601 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่งผลใหภ้ายหลงัการเขา้ลงทุน กองทรสัตจ์ะมีอัตราค่าเช่าอยู่ที่ 621 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อตัราการเช่าอยู่ที่รอ้ยละ 96 ทัง้หมดนี ้อา้งอิงจากขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ กล่าวชีแ้จงต่อไปว่าแหล่งเงินทนุที่กองทรสัตจ์ะใชส้  าหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ส่วนหนึ่งจะมาจาก (1) การเพิ่มทุนของกองทรสัตโ์ดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมครัง้ที่ 1 
จ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย (2) เงินกูย้ืมของกองทรสัตใ์นวงเงินกูยื้มระยะยาว/ระยะสัน้ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท และ
การใหห้ลกัประกนัที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินดงักลา่ว และ/หรือ (3) การออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์วงเงินไม่เกิน 
1,920 ลา้นบาท และการใหห้ลกัประกนัที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว ซึ่งมีรายละเอียดในล าดบัถดัไป 
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ภายหลงัจากการจดัโครงสรา้งแลว้เสรจ็ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะระบรุายชื่อของบริษัทที่จะเขา้ท าธุรกรรมกบักองทรสัตใ์นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต ์ส  าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ของ
กองทรสัต ์B-WORK เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบต่อไป 

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์กลา่วชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัอาคารโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์ว่าตวัโครงการ
ตัง้อยู่เลขที่ 29 ถนนสขุุมวิท 63 (เอกมยั) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 อายุอาคาร 25 ปี มีการ
ปรบัปรุงครัง้ใหญ่ล่าสดุปี 2555 ขนาดที่ดิน 1 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา จ านวนอาคาร 30 ชั้น พืน้ที่ใหเ้ช่าทัง้หมดประมาณ 
17,480 ตารางเมตร คิดเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าส  านักงานทั้งหมด 16,287 ตารางเมตร และพืน้ที่ใหเ้ช่าพาณิชยกรรมอีก 1,193 
ตารางเมตร พืน้ที่อาคาร (GFA) ประมาณ 37,089 ตารางเมตร จ านวนที่จอดรถ 283 คนั ลกัษณะการเขา้ลงทนุจะเป็นการ
เขา้ลงทนุในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดินและอาคาร ในสว่นรายละเอียดโฉนดที่ดินของอาคารโครงการบางกอก บิสซิเนส 
เซ็นเตอร ์ประกอบดว้ยโฉนดที่ดินเลขที่ 8330 ซึ่งเป็นแปลงใหญ่และเป็นที่ตัง้ของตวัอาคาร คิดเป็นเนือ้ที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน 26 
ตารางวา หรือ 626 ตารางวา และฉบบัที่ 2 คือโฉนดเลขที่ 188885 ซึ่งเป็นแปลงเล็กอยู่ขา้งอาคาร มีเนือ้ที่ดินตามเอกสาร
สิทธิ 83 ตารางวา รวมเนือ้ที่ดิน 2 โฉนดจะอยู่ที่ 1 ไร ่3 งาน 9 ตารางวา หรือ 709 ตารางวา 

การเขา้ลงทุนในโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์(BBC) จะส่งผลใหก้องทรสัตม์ีพืน้ที่เช่าสุทธิอยู่ที่ 79,836 
ตารางเมตร ซึ่งประกอบดว้ยพืน้ที่เช่าสทุธิของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 คิดเป็นพืน้ที่ 37,315 ตารางเมตร หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
46.7 พืน้ที่เช่าของโครงการทรู ทาวเวอร ์2 ขนาด 25,041 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 31.4 และ 17,480 ตารางเมตรของ
อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร  ์อีกรอ้ยละ 21.9 นอกจากนัน้ จะส่งผลใหม้ลูค่าสินทรพัยร์วมของกองทรสัตเ์ติบโตขึน้อยู่
ที่ประมาณ 6,688 ลา้นบาท อายุสิทธิการเช่าเฉลี่ยจะเพิ่มขึน้จากเดิมที่เหลืออยู่ประมาณ 27 ปี จะเพิ่มขึน้เป็น 45.25 ปี ซึ่ง
ประมาณการกรรมสิทธิ์ของ Freehold เป็น 99 ปี แต่ในความเป็นจรงิไม่มีก าหนดอาย ุส  าหรบัอายกุารเช่าคงเหลือเฉลี่ยของ
กองทรสัตท์ัง้หมดจะอยู่ที่ประมาณ 1.59 ปี การปรบัขึน้ค่าเช่าเฉลี่ยของกองทรสัตจ์ะอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 3.2 

ส าหรบัรายละเอียดอตัราค่าเช่า ของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 ปัจจบุนัอตัราการเช่าอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 99.7 โดยมี 
อัตราค่าเช่า อยู่ที่ 646 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โครงการทรู ทาวเวอร ์2 มีอัตราการเช่ารอ้ยละ 100 อัตราค่าเช่าอยู่ที่ 
598 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในส่วนของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์ปัจจุบนัอตัราการเช่าอยู่ที่ รอ้ยละ 82 มี
อัตราค่าเช่าอยู่ที่ 601 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่งผลใหภ้ายหลงัการเขา้ลงทุน กองทรสัตจ์ะมีอัตราค่าเช่าอยู่ที่ 621 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อตัราการเช่าอยู่ที่รอ้ยละ 96 ทัง้หมดนี ้อา้งอิงจากขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ กล่าวชีแ้จงต่อไปว่าแหล่งเงินทนุที่กองทรสัตจ์ะใชส้  าหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ส่วนหนึ่งจะมาจาก (1) การเพ่ิมทุนของกองทรสัตโ์ดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมครัง้ที่ 1 
จ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย (2) เงินกูย้ืมของกองทรสัตใ์นวงเงินกูย้ืมระยะยาว/ระยะสัน้ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท และ
การใหห้ลกัประกนัที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินดงักลา่ว และ/หรือ (3) การออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์วงเงินไม่เกิน 
1,920 ลา้นบาท และการใหห้ลกัประกนัที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว ซึ่งมีรายละเอียดในล าดบัถดัไป 
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ถัดมาเป็นรายละเอียดมลูค่าประเมินจากผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ินในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 1 โดยผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดจ้ัดใหม้ีบริษัทประเมินมูลค่าทรพัยส์ินจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล ์
(ประเทศไทย) จ ากัด (“JLL”) และบริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จ ากัด หรือ คอลลิเออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล ไทยแลนด์  
(“Colliers”) เป็นผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ินของกองทรสัตท์ี่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งผูป้ระเมินทัง้สองรายมีคณุสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑค์รบถว้นตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดย JLL ไดป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ินดว้ยวิธีการรายไดม้ี
มลูค่าทัง้สิน้ 1,449 ลา้นบาท ส่วน Colliers ประเมินมลูค่าทรพัยส์ินดว้ยวิธีการรายไดม้ีมลูค่าอยู่ที่ 1,471 ลา้นบาท ทัง้สอง
รายมีวนัที่ประเมินมลูค่าทรพัยส์ินวนัที่ 1 ตลุาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัที่เริ่มตน้ประมาณการรายไดใ้นสมมติฐาน เนื่องจากเป็น
วนัที่กองทรสัตค์าดว่าจะเขา้ลงทนุในทรพัยส์ิน โดยมลูค่าลงทนุทรพัยส์ินที่กองทรสัตจ์ะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะอยู่ที่ 1,550 
ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ) หากเปรียบเทียบกับผู้
ประเมินที่ใหม้ลูค่าต ่าสดุ ราคาเขา้ลงทนุจะสงูกว่ามลูค่าประเมินต ่าสดุอยู่ที่รอ้ยละ 6.97  

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์อธิบายโครงสรา้งแหลง่เงินทนุส าหรบัการเขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จากสดัสว่นผูถื้อหน่วย
เดิมซึ่งอยู่ที่ 3,620 ลา้นบาท และมีส่วนเงินกูย้ืมเดิมอีก 920 ลา้นบาท โดยการเขา้ลงทุนครัง้นีจ้ะมีมูลค่าลงทุนรวมทัง้สิน้
ประมาณ 1,677 ลา้นบาท โครงสรา้งของแหล่งเงินทุนจะแบ่งเป็นเงินกูย้ืมประมาณรอ้ยละ 50 และเงินจากการระดมทุน
เพิ่มเติมอีกประมาณรอ้ยละ 50 โดยกองทรสัตจ์ะกูย้ืมเงินประมาณ 835 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินกูย้ืมภายหลงัการเขา้ลงทนุ
ทัง้หมดจะอยู่ที่ 1,755 ลา้นบาท แต่เงินกูย้ืมตามกรอบมติที่จะขออนุมัติในล าดับถัดไปจะอยู่ที่ 1,920 ลา้นบาท ปัจจุบัน
สดัส่วนการกูย้ืมต่อทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต์อยู่ที่รอ้ยละ 18 ซึ่งตามประมาณการจะอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 26 ภายหลงั
การเขา้ลงทนุแลว้เสรจ็ แตส่ดัสว่นการกูย้ืมเงินตามกรอบมติที่จะขออนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะอยู่ที่รอ้ยละ 29  

ในส่วนของจ านวนหน่วยทรสัต ์ปัจจุบนักองทรสัตม์ีจ  านวนหน่วยทรสัตท์ัง้สิน้ 368.8 ลา้นหน่วย โดยกองทรสัตจ์ะ
ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมอีกประมาณ 84.2 ลา้นหน่วย ส่งผลใหจ้ะมีจ านวนหน่วยทรสัตร์วมทัง้สิน้ประมาณ 453 ลา้น
หน่วย แต่ตามกรอบมติที่จะขออนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์กองทรสัตจ์ะขอออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมจ านวนไม่
เกิน 86.5 ลา้นหน่วย สง่ผลใหก้องทรสัตจ์ะมีหน่วยทรสัตร์วมทัง้สิน้ไม่เกิน 455.3 ลา้นหน่วย 

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ อธิบายรายละเอียดประมาณการงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็และการจ่ายประโยชนต์อบแทน
ตามสมมติฐาน ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงินในอนาคตที่จดัเตรียมโดยผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละที่ปรกึษาทางการเงิน 
และไดร้บัการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่ง
สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. รายไดร้วมของกองทรสัตก์่อนการเขา้ลงทนุส าหรบัช่วงประมาณการ 1 ตลุาคม 2564 - 30 กนัยายน 2565 
จะอยู่ที่ประมาณ 604.82 ลา้นบาท ส่วนรายไดร้วมภายหลงัที่เขา้ลงทุนในทรพัยส์ินเพิ่มเติม คือ โครงการ BBC กองทรสัต์
จะมีรายไดร้วมเพิ่มขึน้เป็น 744.08 ลา้นบาท  

2. ปัจจุบนักองทรสัตม์ีค่าใชจ้่ายรวมประมาณ 286.8 ลา้นบาท ซึ่งภายหลงัการเขา้ลงทนุเพิ่มเติม ค่าใชจ้่าย



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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รวมจะอยู่ที่ 368.49 ลา้นบาท สง่ผลใหก้องทรสัตม์ีก าไรจากการลงทนุสทุธิในกรณีที่ไม่เขา้ลงทนุเพิ่มเติมอยู่ที่ 318 ลา้นบาท 
ในขณะที่หากมีการเขา้ลงทนุการในทรพัยส์ินเพิ่มเติม ก าไรจากการลงทนุสทุธิจะอยู่ที่ประมาณ 375.58 ลา้นบาท  

3. ในปีถัดไป กองทรสัต ์B-WORK มีหนา้ที่ตอ้งช าระคืนเงินตน้ส าหรบัวงเงินกูจ้  านวน 50.6 ลา้นบาท ส่งผล
ใหป้ระมาณการเงินสดที่สามารถน ามาจ่ายประโยชนต์อบแทนของทรพัยส์ิน ณ ปัจจุบนั อยู่ที่ 262.46 ลา้นบาท หากมองที่ 
Payout ratio รอ้ยละ 99.5 เงินจ่ายประโยชนต์อนแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย (DPU) อยู่ที่ 0.70811 บาท ส าหรบักรณีที่
ไม่ไดล้งทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเขา้ลงทนุทรพัยส์ินเพิ่มเติม DPU จะปรบัขึน้มาที่ 0.70817 บาทต่อ
หน่วย โดยประมาณการดงักลา่วมิไดส้ะทอ้นถึงผลก าไรหรือขาดทนุที่อาจเกิดขึน้จากการประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน  

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์อธิบายถึงความเสี่ยงจากการลงทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ดงันี ้

1. ความเสี่ยงจากการแพรร่ะบาดของโรคระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคภยัอื่นใดที่อาจสง่ผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานและความสามารถในการช าระค่าเช่าและค่าบรกิารของผูเ้ช่าพืน้ที่ภายในทรพัยส์ินที่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 1  

ที่ผ่านมา ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ BBC ได้มีการรับแจ้งจากผู้เช่าบางรายที่รอ้งขอให้
พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือจากผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยในปี 2563 
โครงการ BBC ไดม้ีการปรบัลดค่าเช่าใหก้ับลกูคา้ชัน้ดีเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบ ประมาณ 1 ถึง 2 เดือน โดยคิด
เป็นค่าเช่าประมาณ 8 ถึง 9 แสนบาท รวมทัง้กองทรสัตเ์องอาจจะมีความเสี่ยงในอนาคตหากจ านวนค่าเช่าที่ขอปรบัลดค่า
เช่าอาจเพิ่มสงูขึน้ แต่อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าจากการที่ประเทศไทยเริ่มมีการฉีดวคัซีนป้องกนัการติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา จะช่วยใหส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดลดนอ้ยลง ซึ่งน่าจะส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจเริ่มกลับเขา้สูส่ภาวะปกติ ซึ่งจะ
สง่ผลดีต่อกองทรสัตใ์นฐานะเจา้ของทรพัยส์ินและผูใ้หเ้ช่าต่อไป 

2. ความเสี่ยงจากการที่ผูเ้ช่าพืน้ที่อาจไม่ต่ออายสุญัญาเช่า  

สญัญาเช่าโดยปกติจะมีอายุระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปี ซึ่งความถ่ีของการต่ออายุสญัญาเช่าพืน้ที่และ
วิธีการค านวณค่าเช่าพืน้ที่อาจจะท าใหก้องทรัสต์มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาตลาดของค่าเช่าพืน้ที่ ได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดอาคารส านักงานใหเ้ช่ามีอุปสงคก์ารเช่าใชพ้ืน้ที่ลดลงไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ก รณี
ดงักลา่วอาจสง่ผลใหต้วัอาคารส านกังานของกองทรสัตม์ีพืน้ที่ว่างมากขึน้หรือกองทรสัตอ์าจจะมีความจ าเป็นที่จะตอ้งปรบั
ลดอัตราค่าเช่าลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี ้ผูเ้ช่ารายย่อยปัจจุบนับางส่วนอาจพิจารณาไม่ต่อ
อายสุญัญาเช่าหรืออาจต่ออายสุญัญาเช่าภายใตเ้ง่ือนไขที่กองทรสัตไ์ดร้บัประโยชนด์อ้ยลงกว่าที่เคยไดร้บัตามสญัญาเช่าที่
มีอยู่ในปัจจุบนั ซึ่งหากอตัราเช่าพืน้ที่ใหม่เมื่อมีการต่ออายุหรือเมื่อมีการเขา้ท าสญัญาใหม่ต ่ากว่าอัตราที่คาดว่าจะไดร้บั
อย่างมีนยัส  าคญั อาจจะสง่ผลทางลบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรสัตไ์ด ้

3. ความเสี่ยงจากการปรบัปรุงซ่อมแซมอสงัหาริมทรพัยใ์นส่วนที่เป็นสาระส าคัญและมีผลกระทบต่อการ



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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รวมจะอยู่ที่ 368.49 ลา้นบาท สง่ผลใหก้องทรสัตม์ีก าไรจากการลงทนุสทุธิในกรณีที่ไม่เขา้ลงทนุเพิ่มเติมอยู่ที่ 318 ลา้นบาท 
ในขณะที่หากมีการเขา้ลงทนุการในทรพัยส์ินเพิ่มเติม ก าไรจากการลงทนุสทุธิจะอยู่ที่ประมาณ 375.58 ลา้นบาท  

3. ในปีถัดไป กองทรสัต ์B-WORK มีหนา้ที่ตอ้งช าระคืนเงินตน้ส าหรบัวงเงินกูจ้  านวน 50.6 ลา้นบาท ส่งผล
ใหป้ระมาณการเงินสดที่สามารถน ามาจ่ายประโยชนต์อบแทนของทรพัยส์ิน ณ ปัจจุบนั อยู่ที่ 262.46 ลา้นบาท หากมองที่ 
Payout ratio รอ้ยละ 99.5 เงินจ่ายประโยชนต์อนแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย (DPU) อยู่ที่ 0.70811 บาท ส าหรบักรณีที่
ไม่ไดล้งทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเขา้ลงทนุทรพัยส์ินเพิ่มเติม DPU จะปรบัขึน้มาที่ 0.70817 บาทต่อ
หน่วย โดยประมาณการดงักลา่วมิไดส้ะทอ้นถึงผลก าไรหรือขาดทนุที่อาจเกิดขึน้จากการประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน  

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์อธิบายถึงความเสี่ยงจากการลงทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ดงันี ้

1. ความเสี่ยงจากการแพรร่ะบาดของโรคระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคภยัอื่นใดที่อาจสง่ผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานและความสามารถในการช าระค่าเช่าและค่าบรกิารของผูเ้ช่าพืน้ที่ภายในทรพัยส์ินที่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 1  

ที่ผ่านมา ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ BBC ได้มีการรับแจ้งจากผู้เช่าบางรายที่รอ้งขอให้
พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือจากผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยในปี 2563 
โครงการ BBC ไดมี้การปรบัลดค่าเช่าใหก้ับลกูคา้ชัน้ดีเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบ ประมาณ 1 ถึง 2 เดือน โดยคิด
เป็นค่าเช่าประมาณ 8 ถึง 9 แสนบาท รวมทัง้กองทรสัตเ์องอาจจะมีความเสี่ยงในอนาคตหากจ านวนค่าเช่าที่ขอปรบัลดค่า
เช่าอาจเพิ่มสงูขึน้ แต่อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าจากการที่ประเทศไทยเริ่มมีการฉีดวคัซีนป้องกนัการติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา จะช่วยใหส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดลดนอ้ยลง ซึ่งน่าจะส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจเริ่มกลับเขา้สูส่ภาวะปกติ ซึ่งจะ
สง่ผลดีต่อกองทรสัตใ์นฐานะเจา้ของทรพัยส์ินและผูใ้หเ้ช่าต่อไป 

2. ความเสี่ยงจากการที่ผูเ้ช่าพืน้ที่อาจไม่ต่ออายสุญัญาเช่า  

สญัญาเช่าโดยปกติจะมีอายุระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปี ซึ่งความถ่ีของการต่ออายุสญัญาเช่าพืน้ที่และ
วิธีการค านวณค่าเช่าพืน้ที่อาจจะท าใหก้องทรัสต์มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาตลาดของค่าเช่าพืน้ที่ ได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดอาคารส านักงานใหเ้ช่ามีอุปสงคก์ารเช่าใชพ้ืน้ที่ลดลงไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ก รณี
ดงักลา่วอาจสง่ผลใหต้วัอาคารส านกังานของกองทรสัตม์ีพืน้ที่ว่างมากขึน้หรือกองทรสัตอ์าจจะมีความจ าเป็นที่จะตอ้งปรบั
ลดอัตราค่าเช่าลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี ้ผูเ้ช่ารายย่อยปัจจุบนับางส่วนอาจพิจารณาไม่ต่อ
อายสุญัญาเช่าหรืออาจต่ออายสุญัญาเช่าภายใตเ้ง่ือนไขที่กองทรสัตไ์ดร้บัประโยชนด์อ้ยลงกว่าที่เคยไดร้บัตามสญัญาเช่าที่
มีอยู่ในปัจจุบนั ซึ่งหากอตัราเช่าพืน้ที่ใหม่เมื่อมีการต่ออายุหรือเมื่อมีการเขา้ท าสญัญาใหม่ต ่ากว่าอัตราที่คาดว่าจะไดร้บั
อย่างมีนยัส  าคญั อาจจะสง่ผลทางลบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรสัตไ์ด ้

3. ความเสี่ยงจากการปรบัปรุงซ่อมแซมอสงัหาริมทรพัยใ์นส่วนที่เป็นสาระส าคัญและมีผลกระทบต่อการ
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จดัหาผลประโยชน ์ 

ทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 อาจตอ้งไดร้บัการซ่อมแซมและการปรบัปรุงครัง้ใหญ่ในส่วนที่เป็น
สาระส าคญั เพื่อใหต้วัของอาคารอสงัหารมิทรพัยม์ีความทนัสมยัและมีความเหมาะสมในการใชป้ระโยชนข์องผูเ้ช่ารายย่อย
มากยิ่งขึน้ รวมทัง้เป็นการดึงดดูผูเ้ช่ารายย่อย ใหม้าเช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน ทัง้นี ้การซ่อมแซมหรือการ
บ ารุงรกัษาเป็นประจ าโดยทั่วไปจะไม่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทรสัตอ์ย่างมีนยัส  าคญั แต่หากการซ่อมแซม
หรือการปรับปรุงครัง้ใหญ่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มิใช่การด าเนินธุรกิจทางการคา้ปกติ ) อาจจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่ส  าคัญ อาจจะก่อใหเ้กิดภาระ
ค่าใชจ่้ายในกองทรสัต ์รวมทัง้การซ่อมแซมหรือปรบัปรุงอาจจะตอ้งมีการปิดพืน้ที่บางส่วนเป็นการชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการใชป้ระโยชนข์องอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตใุหผู้เ้ช่ารายย่อยไม่ต่ออายุสญัญาหรือบอกยกเลิก 
ในกรณีดงักลา่ว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใชค้วามพยายามอย่างสดุความสามารถเพื่อใหเ้ป็นที่แน่ใจว่าการปรบัปรุงอาคารของ
กองทรสัตจ์ะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรสัตแ์ละการประกอบธุรกิจของผูเ้ช่าพืน้ที่รายย่อยใหน้อ้ยที่สดุ เพื่อให้
ผูเ้ช่ารายย่อยยงัสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได ้แมอ้ยู่ในช่วงที่ตอ้งมีการปรบัปรุงอาคารก็ตาม 

4. ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรสัตจ์ะขึน้อยู่กบัความสามารถของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 โดย
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
มอบหมาย ดงันัน้ ความสามารถของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะสง่ผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทรสัต ์ซึ่งผูจ้ดัการ
กองทรัสต์จะคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดว้ยความรอบคอบระมัดระวัง เพ่ือให้ได้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยท์ี่มี
คุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นการบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์ตลอดจนจัดท า
สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพยใ์หส้อดคลอ้งและไม่ขัดกับสัญญาก่อตั้งทรัสต ์รวมทั้งควบคุมดูแล ก ากับ และ
ตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว เพื่อใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญานี ้สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุโดยทั่วไป 

5. ความเสี่ยงเก่ียวกบัภาระจ ายอมทางเขา้ออก 

โครงการ BBC ตั้งอยู่ในที่ดินจ านวน 2 โฉนด ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 8330 และ 188885 และมีพืน้ที่
ประมาณ 1 ไร ่2 งาน 26 ตร.ว. และ 83 ตร.ว. ตามล าดบั โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 188885 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของที่จอดรถนอกอาคาร
บางส่วนและหอ้งเก็บขยะ ตกอยู่ใตภ้าระจ ายอมทางเข้าออกของที่ดินข้างเคียงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนจึงท าให้
กองทรสัตม์ีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถใชป้ระโยชนบ์นพืน้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี ตัวอาคารและสิ่งปลกู
สรา้งของโครงการ BBC นัน้ตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 8330 ทัง้หมด ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมีความเห็นว่าการตกอยู่ใตภ้าระ
จ ายอมของโฉนดที่ดินเลขที่ 188885 ดงักลา่วไม่ไดข้ดัขวางหรืออาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาประโยชนแ์ละการด าเนินงาน



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ของโครงการ BBC อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี ้ในสภาพพืน้ที่จริงไดม้ีการสรา้งก าแพงกั้นระหว่างพืน้ที่โฉนดที่ดินเลขที่ 
188885 ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนและพืน้ที่ดินข้างเคียงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน โดยในสภาพจริงไม่ได้มีการใช้
ประโยชนเ์ป็นเขา้ออกแต่อย่างไรมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจากการสนันิษฐานและพิจารณาเอกสารที่เก่ียวขอ้งของผูจ้ดัการ
กองทรสัตแ์ละที่ปรกึษากฎหมายมีความเห็นว่าภาระจ ายอมดังกล่าวไม่ไดม้ีการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน และในทาง
กฎหมายหากภาระยอมนัน้มิไดม้ีการใชง้านเกินกว่า 10 ปีขึน้ไปภาระจ ายอมนัน้ย่อมสิน้ไป อย่างไรก็ดี ในทางทะเบียนจะยงั
ปรากฎภาระจ ายอมดงักล่าวในสารบบจดทะเบียน ณ ส านกังานที่ดิน จนกว่าบุคคลที่เก่ียวขอ้งจะด าเนินการจดทะเบียน
ยกเลิกภาระจ ายอม 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์  

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าธุรกรรมดงักลา่วเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และการลงทนุ
เพ่ิมเติมในอสังหาริมทรัพยค์รัง้นีเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนท์ี่ดีที่สุดของกองทรัสต ์B-WORK ดังนั้น ผู้ถือหน่วยทรัสตจ์ึงควร
พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรพัยค์รัง้นีเ้ป็นการลงทนุในทรพัยส์ินที่มีศกัยภาพในการ
จัดหารายได ้กระจายความเสี่ยงในดา้นการจัดหาผลประโยชนข์องกองทรัสต ์ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพิงแหล่งรายไดข้อง
กองทรสัต ์B-WORK ต่อทรพัยส์ินที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน อีกทัง้การลงทุนในกรรมสิทธิ์ของอาคารและที่ดินในครัง้นีจ้ะช่วย
สรา้งเสถียรภาพและความมั่นคงต่อมลูค่าทรพัยส์ินของกองทรสัตใ์นระยะยาว  

เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วเป็นไปอย่างราบรื่น ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนมุตัิการมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์
และ/หรือทรสัตีมีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอขา้งตน้ โดยเมื่อกองทรสัต ์B-WORK ไดร้บัอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการขออนมุตัิการเพิ่มทนุจากส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

ความเหน็ของทรัสตี 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรัสตีต่อที่ประชุมว่า ทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์
น าเสนอเพื่อใหพ้ิจารณาลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วขา้งตน้นัน้ มีลกัษณะที่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุและประเภททรพัยส์นิที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK และไดผ้่านการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มี
คณุสมบตัิตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 รายแลว้  

ทัง้นี ้เนื่องจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เขา้ข่ายเป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นที่มิไดร้ะบไุว้
เป็นการล่วงหนา้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตซ์ึ่งมีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของ
มูลค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัตข์ึน้ไป ดังนั้น ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงไดม้ีการด าเนินการตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้  
ทรัสตข์องกองทรสัต ์B-WORK กล่าวคือ การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัมติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ของโครงการ BBC อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี ้ในสภาพพืน้ที่จริงไดม้ีการสรา้งก าแพงกั้นระหว่างพืน้ที่โฉนดที่ดินเลขที่ 
188885 ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนและพืน้ที่ดินข้างเคียงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน โดยในสภาพจริงไม่ได้มีการใช้
ประโยชนเ์ป็นเขา้ออกแต่อย่างไรมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจากการสนันิษฐานและพิจารณาเอกสารที่เก่ียวขอ้งของผูจ้ดัการ
กองทรสัตแ์ละที่ปรกึษากฎหมายมีความเห็นว่าภาระจ ายอมดังกล่าวไม่ไดม้ีการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน และในทาง
กฎหมายหากภาระยอมนัน้มิไดม้ีการใชง้านเกินกว่า 10 ปีขึน้ไปภาระจ ายอมนัน้ย่อมสิน้ไป อย่างไรก็ดี ในทางทะเบียนจะยงั
ปรากฎภาระจ ายอมดงักล่าวในสารบบจดทะเบียน ณ ส านกังานที่ดิน จนกว่าบุคคลที่เก่ียวขอ้งจะด าเนินการจดทะเบียน
ยกเลิกภาระจ ายอม 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์  

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าธุรกรรมดงักลา่วเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และการลงทนุ
เพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยค์รัง้นีเ้ป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดของกองทรัสต ์B-WORK ดังนั้น ผู้ถือหน่วยทรัสตจ์ึงควร
พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรพัยค์รัง้นีเ้ป็นการลงทนุในทรพัยส์ินที่มีศกัยภาพในการ
จัดหารายได ้กระจายความเส่ียงในดา้นการจัดหาผลประโยชนข์องกองทรัสต ์ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพิงแหล่งรายไดข้อง
กองทรสัต ์B-WORK ต่อทรพัยส์ินที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน อีกทัง้การลงทุนในกรรมสิทธิ์ของอาคารและที่ดินในครัง้นีจ้ะช่วย
สรา้งเสถียรภาพและความมั่นคงต่อมลูค่าทรพัยส์ินของกองทรสัตใ์นระยะยาว  

เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วเป็นไปอย่างราบรื่น ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนมุตัิการมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์
และ/หรือทรสัตีมีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอขา้งตน้ โดยเมื่อกองทรสัต ์B-WORK ไดร้บัอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการขออนมุตัิการเพิ่มทนุจากส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

ความเหน็ของทรัสตี 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรัสตีต่อที่ประชุมว่า ทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์
น าเสนอเพื่อใหพ้ิจารณาลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วขา้งตน้นัน้ มีลกัษณะที่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุและประเภททรพัยส์นิที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK และไดผ้่านการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มี
คณุสมบตัิตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 รายแลว้  

ทัง้นี ้เนื่องจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เขา้ข่ายเป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นที่มิไดร้ะบไุว้
เป็นการล่วงหนา้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตซ์ึ่งมีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของ
มูลค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัตข์ึน้ไป ดังนั้น ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงไดม้ีการด าเนินการตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้  
ทรัสตข์องกองทรสัต ์B-WORK กล่าวคือ การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัมติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง
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กองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในการเขา้ท าธุรกรรมจะไม่มีสว่นรว่มในการลงมติในวาระนี ้

ทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไดผ้่านการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและ
เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยบริษัทประเมินมูลค่า
ทรพัยส์ินที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. จ านวน 2 รายแลว้ ซึ่งจากการตรวจสอบสมมติฐานของผูป้ระเมิน ใน
การประเมินมูลค่าทรัพยส์ินครัง้นี ้ทรัสตีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินค่าดังกล่าวไม่
สมเหตสุมผล อย่างไรก็ตามผลประกอบการที่เกิดขึน้จรงิอาจแตกต่างจากสมมติฐานดงักลา่วได ้

การลงมติ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมตัิการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 1 รวมถึงมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1. พิจารณาก าหนดและ/หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง รูปแบบ เงื่อนไข และ/หรือวิธีการในการเขา้ลงทุนเพิ่มเติม 
รายละเอียดทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้และ
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

2. เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ผูกพนัที่แสดงถึงสิทธิที่จะซือ้ เช่า หรือเช่าช่วง 
และเขา้ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์สญัญาจะซือ้จะขายทรพัยสิ์น สญัญาตกลงกระท าการ และ /หรือสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง
กับการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นี ้ และทรพัยส์ินอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาประโยชนส์  าหรบัทรพัยส์ิน
ที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และ/หรือสญัญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เมื่อกองทรสัต ์B-WORK ไดร้บัอนุมตัิจาก
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และส านักงาน ก.ล.ต. ใหล้งทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกับส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว เป็นตน้ 

3. ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เพ่ือให้การด าเนินการ
ดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถึงการแต่งตัง้และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วตาม 1) และ 
2) ขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

4. ใช้ดุลพินิจในการที่จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพยสิ์น หรือลงทุน หรือไม่เข้าลงทุนในทรพัยส์ิน
บางส่วนของทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมและ/หรือก าหนด เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเขา้ลงทุน 
หากเห็นว่าเงื่อนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกับเจา้ของทรพัยส์ิน และ/หรือผูม้ีสิทธิเหนือทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์B-WORK 
จะเข้าลงทุน หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงใหเ้ห็นว่าการเขา้ลงทุนของกองทรัสต ์B-WORK ใน
ทรพัยส์ินดงักลา่วไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมแก่กองทรสัต ์B-WORK และ/หรือ ผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรืออาจก่อภาระผกูพนั
ใหแ้ก่กองทรสัต ์B-WORK เกินสมควร ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องกองทรสัต ์B-WORK และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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เมื่อกองทรสัต ์B-WORK ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการขออนมุตัิ
การเพิ่มทนุต่อทางส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

คุณนรศักดิ ์ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ไดอ้่านค าถามจากผูถื้อหน่วยซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. รายไดแ้ละอัตราค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ยของกองทรสัตใ์นช่วงปี 2561-2563 มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
น่าจะเป็นผลมาจากนโยบาย Work From Home และรูปแบบการเช่าแบบ Co-Working Space เหตใุดผูจ้ดัการกองทรสัต์
จึงประสงคท์ี่จะเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในราคาที่สงูกว่าราคาประเมิน 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต์ ชีแ้จงว่า อัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่ปรากฏใน
หนงัสือเชิญประชมุเป็นอตัราค่าเช่าเฉลี่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคมของทกุปี ซึ่งในบางปีอาจมีผูเ้ช่ารายย่อยที่ไม่ไดต้่อสญัญาเช่า
กับกองทรสัตก่์อนวนัที่ 31 ธันวาคม เป็นเหตใุหอ้ตัราค่าเช่าเฉลี่ยมีจ านวนลดลง ผูจ้ดัการกองทรพัสตไ์ดค้ านึงถึงแนวโนม้
ของการ Work From Home และ Co-Working Space และได้ปรึกษากับที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์แล้ว ผู้จัดการ
กองทรสัตม์ีความเห็นว่าท าเลของโครงการ BBC ซึ่งตัง้อยู่บนถนนเอกมยัและสขุมุวิทตอนกลางจะเป็นที่ตอ้งการของบรษิัท
ต่างชาติ เช่น ญ่ีปุ่ น เกาหลี ยุโรป ที่มีความประสงคจ์ะตัง้สาขาในประเทศไทยเพื่อใหบ้รกิารลกูคา้  ซึ่งเนน้ไปทางการเติบโต
ของโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC)ในส่วนของราคาเข้าลงทุนสูงกว่าราคาประเมินนั้นเป็นผลมาจาก
สมมติฐานบางประการของผู้ประเมินราคาที่ค านึงถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี ผู้จัดการ
กองทรัสตไ์ดม้ีการสรรหาแนวทางลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งในข้อมูลล่าสุดที่ไดร้ับนั้นก็มีแนวโน้มที่จะต ่ากว่า
สมมติฐานของผูป้ระเมินราคา ผูจ้ดัการกองทรสัตม์องว่าการเขา้ลงทนุกรรมสิทธิ์จะเป็นผลประโยชนร์ะยะยาวของกองทรสัต์
และมีโอกาสไดก้ าไรสว่นต่างของราคา (Capital gain) จากมลูค่าที่ดิน หากมองในระยะยาว การเขา้ลงทนุในครัง้นีก้็จะเป็น
ประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยและคุม้ค่ากบัมลูค่าที่เขา้ลงทนุ 

2. ในช่วง 2-3 ปีขา้งหนา้จะมีพืน้ที่ส  านกังานใหม่เพิ่มอีกกว่า 1 ลา้นตารางเมตร การเพิ่มทุนครัง้นีไ้ดค้  าถึง
การแข่งขนักบัอาคารเหลา่นัน้หรือไม่ 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดค้ านึงถึงพืน้ที่
ส  านกังานที่จะเพิ่มเขา้มาใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิศเกรดเอ  โดยค่าเช่าพืน้ที่ของออฟฟิศเกรดเอใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 
1,200 ถึง 1,300 ต่อตารางเมตร ในขณะที่อาคาร BBC มีค่าเช่าเฉลี่ยที่ประมาณ 600 ถึง 610 บาท กลา่วคือ ถกูกว่าเกรดเอ
ประมาณรอ้ยละ 50 ในขณะเดียวกัน ค่าเช่าพืน้ที่ของออฟฟิศเกรดบีใหม่ในบริเวณใกลเ้คียงจะอยู่ที่ประมาณ 850 บาทต่อ
ตารางเมตร ซึ่งอาคาร BBC ราคาถูกกว่าประมาณรอ้ยละ 30 อนึ่ง แผนยุทธศาสตข์องผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายหลงัการเขา้
ลงทุน คือ จะคงอตัราค่าเช่าในช่วงประมาณ 600 ถึง 650 บาท ซึ่งยงัคงเป็นราคาที่ต ่ากว่าเม่ือเทียบกับออฟฟิศเกรดเอหรือ
เกรดบี ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูเ้ช่าที่ประสงคจ์ะเช่าพืน้ที่ที่ราคาประหยัดลงมา นอกจากนี ้พืน้ที่ของโครงการ BBC ก็



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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เม่ือกองทรสัต ์B-WORK ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการขออนมุตัิ
การเพิ่มทนุต่อทางส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

คุณนรศักดิ ์ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ไดอ้่านค าถามจากผูถื้อหน่วยซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. รายไดแ้ละอัตราค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ยของกองทรสัตใ์นช่วงปี 2561-2563 มีจ  านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
น่าจะเป็นผลมาจากนโยบาย Work From Home และรูปแบบการเช่าแบบ Co-Working Space เหตใุดผูจ้ดัการกองทรสัต์
จึงประสงคท์ี่จะเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในราคาที่สงูกว่าราคาประเมิน 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต์ ชีแ้จงว่า อัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่ปรากฏใน
หนงัสือเชิญประชมุเป็นอตัราค่าเช่าเฉลี่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคมของทกุปี ซึ่งในบางปีอาจมีผูเ้ช่ารายย่อยที่ไม่ไดต้่อสญัญาเช่า
กับกองทรสัตก่์อนวนัที่ 31 ธันวาคม เป็นเหตใุหอ้ตัราค่าเช่าเฉลี่ยมีจ านวนลดลง ผูจ้ดัการกองทรพัสตไ์ดค้ านึงถึงแนวโนม้
ของการ Work From Home และ Co-Working Space และได้ปรึกษากับที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์แล้ว ผู้จัดการ
กองทรสัตมี์ความเห็นว่าท าเลของโครงการ BBC ซึ่งตัง้อยู่บนถนนเอกมยัและสขุมุวิทตอนกลางจะเป็นที่ตอ้งการของบรษิัท
ต่างชาติ เช่น ญ่ีปุ่ น เกาหลี ยุโรป ที่มีความประสงคจ์ะตัง้สาขาในประเทศไทยเพื่อใหบ้รกิารลกูคา้  ซึ่งเนน้ไปทางการเติบโต
ของโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC)ในส่วนของราคาเข้าลงทุนสูงกว่าราคาประเมินนั้นเป็นผลมาจาก
สมมติฐานบางประการของผู้ประเมินราคาที่ค านึงถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี ผู้จัดการ
กองทรัสตไ์ดมี้การสรรหาแนวทางลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งในข้อมูลล่าสุดที่ไดร้ับนั้นก็มีแนวโน้มที่จะต ่ากว่า
สมมติฐานของผูป้ระเมินราคา ผูจ้ดัการกองทรสัตม์องว่าการเขา้ลงทนุกรรมสิทธิ์จะเป็นผลประโยชนร์ะยะยาวของกองทรสัต์
และมีโอกาสไดก้ าไรสว่นต่างของราคา (Capital gain) จากมลูค่าที่ดิน หากมองในระยะยาว การเขา้ลงทนุในครัง้นีก้็จะเป็น
ประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยและคุม้ค่ากบัมลูค่าที่เขา้ลงทนุ 

2. ในช่วง 2-3 ปีขา้งหนา้จะมีพืน้ที่ส  านกังานใหม่เพิ่มอีกกว่า 1 ลา้นตารางเมตร การเพ่ิมทุนครัง้นีไ้ดค้  าถึง
การแข่งขนักบัอาคารเหลา่นัน้หรือไม่ 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดค้ านึงถึงพืน้ที่
ส  านกังานที่จะเพิ่มเขา้มาใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิศเกรดเอ  โดยค่าเช่าพืน้ที่ของออฟฟิศเกรดเอใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 
1,200 ถึง 1,300 ต่อตารางเมตร ในขณะที่อาคาร BBC มีค่าเช่าเฉลี่ยที่ประมาณ 600 ถึง 610 บาท กลา่วคือ ถกูกว่าเกรดเอ
ประมาณรอ้ยละ 50 ในขณะเดียวกัน ค่าเช่าพืน้ที่ของออฟฟิศเกรดบีใหม่ในบริเวณใกลเ้คียงจะอยู่ที่ประมาณ 850 บาทต่อ
ตารางเมตร ซึ่งอาคาร BBC ราคาถูกกว่าประมาณรอ้ยละ 30 อนึ่ง แผนยุทธศาสตข์องผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายหลงัการเขา้
ลงทุน คือ จะคงอตัราค่าเช่าในช่วงประมาณ 600 ถึง 650 บาท ซึ่งยงัคงเป็นราคาที่ต ่ากว่าเม่ือเทียบกับออฟฟิศเกรดเอหรือ
เกรดบี ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูเ้ช่าที่ประสงคจ์ะเช่าพืน้ที่ที่ราคาประหยัดลงมา นอกจากนี ้พืน้ที่ของโครงการ BBC ก็
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ค่อนขา้งยืดหยุ่น โดยสามารถแบ่งพืน้ที่ย่อยได ้ซึ่งเหมาะกบับรษิัทต่างชาติที่จะเขา้มาจดัตัง้สาขาในประเทศไทย  

3. บริษัทย่อยของ PRINC ที่เป็นเจ้าของอาคารเดิมคือบริษัทใด และไดเ้ข้ารับการพิจารณาเป็นผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรพัยน์ีด้ว้ยหรือไม่ หากไม่ไดร้บัการพิจารณาเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์กองทรสัตก์็จะถกูบรหิารโดยผูบ้รหิาร
ทรพัยส์ินสองรายใช่หรือไม่ 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัเจา้ของอาคารคือบริษัท วี 
อินเทลลิเจ้นซ ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ  บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากัด ที่เป็นบริษัทลูกของ PRINC  ปัจจุบัน 
PRINC ก าลงัอยู่ระหว่างการปรบัโครงสรา้งการถือครองทรพัยส์ินระหว่างบรษิัทลกู ดงันัน้ ทางกองทรสัตจ์ะระบุชื่อบรษิัทที่
กองทรัสต์จะเข้าท าธุรกรรมด้วยในหนังสือชี ้ชวนอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี ้ เนื่องจากธุรกิจหลักของ PRINC คือการพัฒนา
โรงพยาบาลและธุรกิจดา้นสขุภาพ โดยออฟฟิศไม่ไดเ้ป็นธุรกิจหลกัของ PRINC ดงันัน้ PRINC มองว่าธุรกรรมนีเ้ป็นการขาย
ขาด จึงไม่ไดแ้สดงความประสงคจ์ะเขา้เป็นผูด้แูลทรพัยส์ินนีต้่อ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมีการแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ต่อไป ซึ่งไดม้ีการสรรหาผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญในตลาดเพื่อพฒันาโครงการต่อไป 

4. มีสาธารณูปโภคที่จะไดร้บัผลกระทบจากภาระจ ายอมหรือไม่ หากเจา้ของที่ดินนั้นใชส้ิทธิดังกล่าวจะ
กระทบการด าเนินงานของกองทรสัตห์รือไม่ 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ไม่มีระบบงานสาธารณูปโภคที่อยู่
ในโฉนดที่ตกอยู่ภายใตภ้าระจ ายอม มีเพียงหอ้งเก็บขยะที่ตัง้อยู่บนที่ดินโฉนดดงักลา่ว ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งเปิดทางเขา้ออก 
ก็ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการแต่อย่างใด นอกจากนี ้ที่ดินแปลงดงักล่าวไม่ไดก้ระทบที่ดินแปลงหลกัซึ่ง
เป็นที่ตั้งของอาคารโครงการ ดังนั้น แมจ้ะมีการเปิดทางเข้าออก เจ้าของที่ดินนั้นก็ไม่มีสิทธิจะใช้พืน้ที่ของอาคารหลกั 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมองว่าไม่ไดม้ีผลกระทบต่อการด าเนินงานอย่างมีนยัส  าคญั อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพยายาม
เจรจากับเจ้าของที่ดินนั้น เพ่ือด าเนินการจดทะเบียนยกเลิกภาระจ ายอม ซึ่งหากมีความคืบหน้าก็จะรายงานต่อผู้ถือ
หน่วยทรสัตต์่อไป 

5. กองทรสัตส์ามารถใชวิ้ธีการออกหุน้กูใ้นสดัส่วนที่มากกว่านี ้เพื่อลดภาระของผูถื้อหน่วยจากการเพิ่มทุน
และเพิ่มอตัราปันผลไดห้รือไม่ 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต์ ชีแ้จงว่า จากการปรึกษากับที่ปรึกษา
ทางการเงิน ศกัยภาพในการออกหุน้กูข้องกองทรสัตใ์นปัจจบุนัค่อนขา้งจ ากดั เนื่องจากทรพัยส์ินของกองทรสัตเ์ป็นสิทธิการ
เช่าโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และโครงการทรู ทาวเวอร ์2 ที่มีอายุเหลือประมาณ 27 ปี ซึ่งมลูค่าหลกัประกนัของสิทธิการเช่า
มีแนวโนม้จะลดมลูค่าลงไปตามอายุสิทธิการเช่าที่ลดลงและเป็นหลกัประกันที่ดอ้ยกว่าหลกัประกันที่เป็นกรรมสิทธิ์ แมว่้า
การเข้าลงทุนในโครงการ BBC เป็นการเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ แต่ก็เป็นเพียงรอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของ
กองทรสัตภ์ายหลงัการเขา้ลงทนุ ซึ่งไม่ไดส้ง่ผลใหม้ลูค่าหลกัประกนัเพิ่มสงูขึน้จนสรา้งแรงดงึดดูการลงทนุของผูถื้อหุน้กูไ้ด  ้



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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6. การซือ้ขายอาคารครัง้นีม้ีเงื่อนไขใหเ้จา้ของโครงการเดิมซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มเติมครัง้นีด้ว้ยหรือไม่ 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า เนื่องจาก PRINC มองว่าธุรกรรมนี ้
เป็นการขายขาด ดงันัน้ จึงไม่ไดม้ีเงื่อนไขใหเ้จา้ของอาคารเดิมเขา้ถือหน่วยลงทนุจากการเพิ่มทนุในครัง้นี  ้

7. อนัดบัความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของกองทรสัตใ์นปัจจบุนัเป็นอย่างไร 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัทางกองทรสัตย์งัไม่ได้รบั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือเนื่องจากปัจจุบนัทรพัยส์ินของกองทรสัตเ์ป็นสิทธิการเช่าที่มีอายุประมาณ 27 ปี อย่างไรก็ดี 
ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่ากองทรสัตจ์ะไดม้ีการจดัท าอนัดบัความน่าเชื่อถือต่อไปภายหลงัการเขา้ลงทนุในกรรมสิทธิ์ครัง้นี ้ 

8. PRINC เป็นลกูหนีข้องธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หรือไม่ 

คุณสิริชัย เพชรแท้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงว่าเนื่องจาก PRINC เป็นบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีบรษิัท
ย่อยที่มีการกูย้ืมเงินกับหลากหลายธนาคาร ดังนั้น ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทอาจจะมีการกูย้ืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติม คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ จึงชีแ้จง้ระเบียบการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 และ
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง กล่าวคือ วาระนีจ้  าเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตด์ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนได้ส่วนเสียในการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลกู
สรา้ง และงานระบบของโครงการ BBC และกลุ่มบุคคลเดียวกันในมติดังกล่าว ทั้งนี ้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรัสตใ์นวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 (Record Date) ไม่ปรากฏรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดส้่วนเสียเป็นพิเศษในวาระที่ 6 อนึ่ง 
การลงมติในวาระที่ 6 เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับ วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ในกรณีที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อ
หน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 อนุมัติการเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเขา้ท ารายการในวาระนี ้ก็ต่อเมื่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 อนุมัติการท ารายการในวาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ทุก
รายการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

คุณจุลจักร โอภานุรกัษ์ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 รวมถึง
มอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตีมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงแจง้ความจ านงคผ์่านระบบออนไลน ์และใหเ้วลาผูถื้อหน่วยทรสัต ์1 นาทีในการลงคะแนนเสียง   

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์เรียนเชิญตวัแทนของทรสัตีเป็นพยานในการนบัคะแนน 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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6. การซือ้ขายอาคารครัง้นีม้ีเงื่อนไขใหเ้จา้ของโครงการเดิมซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มเติมครัง้นีด้ว้ยหรือไม่ 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า เนื่องจาก PRINC มองว่าธุรกรรมนี ้
เป็นการขายขาด ดงันัน้ จึงไม่ไดม้ีเงื่อนไขใหเ้จา้ของอาคารเดิมเขา้ถือหน่วยลงทนุจากการเพิ่มทนุในครัง้นี  ้

7. อนัดบัความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ของกองทรสัตใ์นปัจจบุนัเป็นอย่างไร 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัทางกองทรสัตย์งัไม่ได้รบั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือเนื่องจากปัจจุบนัทรพัยส์ินของกองทรสัตเ์ป็นสิทธิการเช่าที่มีอายุประมาณ 27 ปี อย่างไรก็ดี 
ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่ากองทรสัตจ์ะไดม้ีการจดัท าอนัดบัความน่าเชื่อถือต่อไปภายหลงัการเขา้ลงทนุในกรรมสิทธิ์ครัง้นี ้ 

8. PRINC เป็นลกูหนีข้องธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หรือไม่ 

คุณสิริชัย เพชรแท้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงว่าเนื่องจาก PRINC เป็นบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีบรษิัท
ย่อยที่มีการกูย้ืมเงินกับหลากหลายธนาคาร ดังนั้น ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทอาจจะมีการกูย้ืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติม คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ จึงชีแ้จง้ระเบียบการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 และ
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง กล่าวคือ วาระนีจ้  าเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตด์ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนได้ส่วนเสียในการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลกู
สรา้ง และงานระบบของโครงการ BBC และกลุ่มบุคคลเดียวกันในมติดังกล่าว ทั้งนี ้จากการตรวจสอบรายช่ือผู้ถือ
หน่วยทรัสตใ์นวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 (Record Date) ไม่ปรากฏรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดส้่วนเสียเป็นพิเศษในวาระที่ 6 อนึ่ง 
การลงมติในวาระที่ 6 เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับ วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ในกรณีที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อ
หน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 อนุมัติการเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเขา้ท ารายการในวาระนี ้ก็ต่อเมื่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 อนุมัติการท ารายการในวาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ทุก
รายการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

คุณจุลจักร โอภานุรกัษ์ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 รวมถึง
มอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตีมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงแจง้ความจ านงคผ์่านระบบออนไลน ์และใหเ้วลาผูถื้อหน่วยทรสัต ์1 นาทีในการลงคะแนนเสียง   

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์เรียนเชิญตวัแทนของทรสัตีเป็นพยานในการนบัคะแนน 
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ในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ไดอ่้านค าถามเพิ่มเติม
จากผูถื้อหน่วยซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. อาคารโครงการ BBC เป็นอาคารเกรดใด 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ทางผู้จัดการกองทรัสตม์องว่า
อาคารโครงการ BBC เป็นอาคารเกรดบี 

2. อาคารดงักลา่วมีพืน้ที่จอดรถหรือไม่ 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ตามใบอนุญาตอาคารโครงการ 
BBC มีที่จอดรถทัง้หมด 283 คนั 

3. พืน้ที่ที่ยงัไม่มีผูเ้ช่าเป็นพืน้ที่ในสว่นอาคารพาณิชยห์รือส  านกังาน 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า พืน้ที่ที่ยงัไม่มีผูเ้ช่านัน้เป็นพืน้ที่ทัง้
ในสว่นอาคารพาณิชยแ์ละส านกังาน 

4. แนวโนม้ค่าใชจ้่ายของกองทรสัตภ์ายหลงัการเพิ่มทนุในปีแรกจะลดลงหรือไม่ 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทั่วไป
น่าจะใกลเ้คียงกบัประมาณการปีแรกที่ไดน้  าเสนอไปตามเอกสารประกอบการประชมุ  

มติทีป่ระชุม:  

มต ิ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 
เห็นดว้ย 218,090,501.00 94.3995 
ไม่เห็นดว้ย 3,246,400.00 1.4052 
งดออกเสียง 9,692,500.00 4.1954 
บตัรเสีย 0.00 0.0000 
รวม 231,029,401.00 100.0000 

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ์ แจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากที่ประชมุมีมติเห็นชอบดว้ยดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชมุจึงมีมตอินมุตัิวาระที่ 6  

พิธีกรน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์คร้ังที่ 1 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตใ์หม่จ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากรายละเอียดที่ไดช้ี ้
แจง้แลว้ในวาระที่ 6 เงินทุนที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์B-WORK นัน้จะมา
จาก 3 ส่วน คือ 1) การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเพื่อการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และ 2) 
การกูย้ืมเงินระยะยาว/ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และ/หรือ 3) การออกและเสนอขายหุน้กู ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมีมติเห็น
ควรใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์B-WORK 
ครัง้ที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่ จ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย (“การเพิ่มทุนคร้ังที่ 1”) เพื่อเป็น
สว่นหนึ่งของเงินทนุที่จะใชใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์B-WORK 

วิธีการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์นครัง้นี ้จะเป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์
ส  าหรบัราคาหน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอา้งอิงจากมลูค่าลงทนุของทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ 1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์2) ราคาในตลาดรองของหลักทรพัย ์3) อัตราผลตอบแทนในระดับที่นักลงทุนจะไดร้บั 4) ศักยภาพในเชิง
พาณิชยข์องทรพัยส์ิน 5) อตัราดอกเบีย้ 6) อตัราผลตอบแทนที่นกัลงทุนจะไดร้บัจากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตรา
สารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ 7) ผลการส ารวจความตอ้งการของนักลงทุนสถาบัน (Book 
Building) โดยเมื่อรวมหน่วยทรสัตจ์ากการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม
จ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย กบัหน่วยทรสัตปั์จจบุนัของกองทรสัตใ์นปัจจบุนัจ านวน 368,800,000 หน่วย จะสง่ผลให้
กองทรสัตม์ีจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้สิน้ไม่เกิน 455,300,000 หน่วย 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

 ผู้ถือหน่วยทรัสตค์วรพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนของกองทรัสต์ B-WORK ครัง้ที่ 1 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์หม่ตามที่ไดน้  าเสนอทุกประการ เนื่องจากผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติมใน
ครัง้นีจ้ะช่วยส่งเสริมใหม้ลูค่าทรพัยส์ินของกองทรสัตม์ีเสถียรภาพและมั่นคงในระยะยาว และช่วยใหม้ีการกระจายความ
เสี่ยงในดา้นแหลง่ที่มาของรายไดข้องกองทรสัต ์ 

 เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วเป็นไปอย่างราบรื่น ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนมุตัิการมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์
และ/หรือทรสัตีมีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอขา้งตน้ โดยเม่ือกองทรสัต ์B-WORK ไดร้บัอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการขออนมุตัิการเพิ่มทนุจากส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

ความเหน็ของทรัสตี 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชุมว่า ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่าการเพิ่มทนุของกองทรสัต์ B-WORKโดย
การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเพื่อลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่  1 เพื่อการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะ



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์คร้ังที่ 1 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตใ์หม่จ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากรายละเอียดที่ไดช้ี ้
แจง้แลว้ในวาระที่ 6 เงินทุนที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์B-WORK นัน้จะมา
จาก 3 ส่วน คือ 1) การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเพื่อการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และ 2) 
การกูย้ืมเงินระยะยาว/ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และ/หรือ 3) การออกและเสนอขายหุน้กู ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมีมติเห็น
ควรใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์B-WORK 
ครัง้ที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่ จ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย (“การเพิ่มทุนคร้ังที่ 1”) เพื่อเป็น
สว่นหนึ่งของเงินทนุที่จะใชใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์B-WORK 

วิธีการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์นครัง้นี ้จะเป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์
ส  าหรบัราคาหน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอา้งอิงจากมลูค่าลงทนุของทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่ มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ 1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์2) ราคาในตลาดรองของหลักทรพัย ์3) อัตราผลตอบแทนในระดับที่นักลงทุนจะไดร้บั 4) ศักยภาพในเชิง
พาณิชยข์องทรพัยส์ิน 5) อตัราดอกเบีย้ 6) อตัราผลตอบแทนที่นกัลงทุนจะไดร้บัจากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตรา
สารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ และ 7) ผลการส ารวจความตอ้งการของนักลงทุนสถาบัน (Book 
Building) โดยเมื่อรวมหน่วยทรสัตจ์ากการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม
จ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย กบัหน่วยทรสัตปั์จจบุนัของกองทรสัตใ์นปัจจบุนัจ านวน 368,800,000 หน่วย จะสง่ผลให้
กองทรสัตม์ีจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้สิน้ไม่เกิน 455,300,000 หน่วย 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

 ผู้ถือหน่วยทรัสตค์วรพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนของกองทรัสต์ B-WORK ครัง้ที่ 1 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์หม่ตามที่ไดน้  าเสนอทุกประการ เนื่องจากผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติมใน
ครัง้นีจ้ะช่วยส่งเสริมใหม้ลูค่าทรพัยส์ินของกองทรสัตม์ีเสถียรภาพและมั่นคงในระยะยาว และช่วยใหม้ีการกระจายความ
เสี่ยงในดา้นแหลง่ที่มาของรายไดข้องกองทรสัต ์ 

 เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วเป็นไปอย่างราบรื่น ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนมุตัิการมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์
และ/หรือทรสัตีมีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอขา้งตน้ โดยเม่ือกองทรสัต ์B-WORK ไดร้บัอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการขออนมุตัิการเพิ่มทนุจากส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

ความเหน็ของทรัสตี 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชุมว่า ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่าการเพิ่มทนุของกองทรสัต์ B-WORKโดย
การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเพื่อลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่  1 เพื่อการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะ
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ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องและ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรสัต์ และวิธีการ
ก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่  1 มิไดเ้ป็นการขัดต่อสญัญาก่อตั้งทรสัตข์อง
กองทรสัต ์B-WORK และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อใหก้ารเพิ่มทนุของกองทรสัต ์B-WORK เป็นไปตาม
มติที่อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรสัต์ B-WORK สัญญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสต์ B-WORK รวมทั้ง
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเพิ่มทนุของกองทรสัตต์ามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

การลงมติ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเห็นว่าผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนของกองทรสัตค์รัง้ที่ 1 โดยการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หม่จ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย เพื่อลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
รวมถึงมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตีเป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1. ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต ์B-WORK โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม 
รวมถึงก าหนดจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะออกเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และราคาหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขาย เพื่อมาเป็น
เงินทนุในการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติม โดยใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

2. ด าเนินการติดต่อหรือยื่นเอกสารใด ๆ ที่จ  าเป็นต่อส านักงาน ก .ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หน่วยงานราชการ องคก์รของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพ่ือการเพ่ิมทุนของกองทรสัต ์B-WORK โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม 

3. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการเพื่อใหก้ารด าเนินการประสบ
ผลส าเรจ็ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม คุณจุลจักร โอภานุรกัษ์ ผูแ้ทนของผูจ้ัดการกองทรสัต ์แจง้ต่อที่ ประชุมว่า วาระที่ 7 
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่มีส่วนไดส้่วนเสียใน
เรื่องนี ้อนึ่ง การลงมติในวาระที่ 7 เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับ วาระที่ 6 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ในกรณีที่ที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 อนุมตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเขา้ท ารายการในวาระนีก้็
ต่อเมื่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 อนุมตัิการท ารายการในวาระที่ 6 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 
ทกุรายการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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จากนัน้ คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนของกองทรสัตค์รัง้ที่ 1 โดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่จ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินทนุที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์ินที่
จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์B-WORK และมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตีเป็นผูม้ีอ  านาจใน
การด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงแจง้ความจ านงคผ์่านระบบออนไลน ์และใหเ้วลาผูถื้อหน่วยทรสัต ์1 นาทีในการลงคะแนนเสียง   

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์เรียนเชิญตวัแทนของทรสัตีเป็นพยานในการนบัคะแนน 

มติทีป่ระชุม:  

มต ิ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 
เห็นดว้ย 218,090,501.00 94.3995 
ไม่เห็นดว้ย 3,246,400.00 1.4052 
งดออกเสียง 9,692,500.00 4.1954 
บตัรเสีย 0.00 0.0000 
รวม 231,029,401.00 100.0000 

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์แจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากที่ประชมุมีมติเห็นชอบดว้ยดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชมุจึงมีมติอนมุตัิวาระที่ 7  

พิธีกรน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังที่ 1 และการน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์กลา่วต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเพิ่ม
ทุนครัง้ที่ 1 ของกองทรัสต ์ผู้จัดการกองทรัสตจ์ึงมีมติเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรัสต ์เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 และการ
น าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดสรุปได ้
ดงันี ้

ส่วนที่ 1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ี่ออกและ
เสนอขายทั้งหมดในการเพิ่มทุนครัง้นี ้เพื่อเสนอขายใหก้ับผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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จากนัน้ คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนของกองทรสัตค์รัง้ที่ 1 โดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่จ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินทนุที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์ินที่
จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์B-WORK และมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตีเป็นผูมี้อ านาจใน
การด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงแจง้ความจ านงคผ์่านระบบออนไลน ์และใหเ้วลาผูถื้อหน่วยทรสัต ์1 นาทีในการลงคะแนนเสียง   

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์เรียนเชิญตวัแทนของทรสัตีเป็นพยานในการนบัคะแนน 

มติทีป่ระชุม:  

มต ิ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 
เห็นดว้ย 218,090,501.00 94.3995 
ไม่เห็นดว้ย 3,246,400.00 1.4052 
งดออกเสียง 9,692,500.00 4.1954 
บตัรเสีย 0.00 0.0000 
รวม 231,029,401.00 100.0000 

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์แจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากที่ประชมุมีมติเห็นชอบดว้ยดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชมุจึงมีมติอนมุตัิวาระที่ 7  

พิธีกรน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังที่ 1 และการน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์กลา่วต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเพิ่ม
ทุนครัง้ที่ 1 ของกองทรัสต ์ผู้จัดการกองทรัสตจึ์งมีมติเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรัสต ์เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 และการ
น าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดสรุปได ้
ดงันี ้

ส่วนที่ 1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ี่ออกและ
เสนอขายทั้งหมดในการเพ่ิมทุนครัง้นี ้เพ่ือเสนอขายใหก้ับผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
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หน่วยทรสัตต์ามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฏใน
สมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์โดยไม่จดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่อาจ
เป็นผลใหก้องทรสัตม์ีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิ
อาจแสดงความจ านงที่จะจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บั
จดัสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้โดยภายหลงั
จากจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นสว่นที่ 1 นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการ
การจัดจ าหน่ายจะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจ านงที่จะซื ้อ
หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรสัตส์ว่นที่ 2 หรือไม่ก็ได ้

ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรสัตส์่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 
ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ . 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และประกาศอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง 

หากมีหน่วยทรสัตเ์หลือจากการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการ
การจัดจ าหน่ายสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในส่วนที่ 1 ที่แสดงความ
จ านงที่จะจองซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจัดสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกับหรือหลงัจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แลว้
หรือไม่ก็ได ้ 

ในการนีผู้จ้ัดการกองทรัสตจ์ะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจารณารบั
หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรสัต ์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขาย และวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
ครัง้นี ้และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามที่ได้
น าเสนอทกุประการ นอกจากนี ้ผูถื้อหน่วยทรสัต์ควรพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตีมี
อ านาจการด าเนินการตามที่เสนอข้างตน้ ทั้งนี ้เมื่อผู้จัดการกองทรัสต ์B-WORK ไดร้ับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรสัตแ์ลว้ 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการขออนมุตัิการเพิ่มทนุจากส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

ความเหน็ของทรัสตี 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรัสตีต่อที่ประชุมว่า ทรัสตีพิจารณาแลว้เห็นว่าวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรร
หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK และกฎหมาย



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อใหวิ้ธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่
ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ที่ 1 และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นไปตามมติที่อนุมัติ โดยที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK สญัญา
ก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK รวมทัง้หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเพิ่มทุนของกองทรสัตต์ามที่กฎหมาย
ก าหนดต่อไป 

การลงมติ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์
ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยตามที่ไดน้  าเสนอทุกประการ และมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ /หรือทรสัตี เป็นผูม้ีอ านาจในการ
ด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1. พิจารณา ก าหนด และ/หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพื่อก าหนดรายชื่อผู้
ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขาย  

2. พิจารณา ก าหนด และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสุดท้าย 
ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วย วิธีการเสนอขาย อตัราส่วนการใชส้ิทธิจองซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอ
ขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่
จะออกเสนอขายเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมของกองทรสัต ์B-WORK และวิธีการจดัสรรกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม
จองซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นสว่นที่เหลือจากการเสนอ
ขายแก่ประชาชนทั่วไปใหน้ักลงทุนอ่ืน โดยอาจจะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่อาจส่งผลเป็นการกระท าที่ขัดต่อ
กฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลใหก้องทรสัต ์B-WORK ตอ้งมีภาระหนา้ที่ในการด าเนินการ
ใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย (Preferential Public Offering) 

3. ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และด าเนินการในการยื่น
ค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4. เจรจาต่อรอง เขา้ท า จดัเตรียม แกไ้ขเพ่ิมเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอ
ขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่จะออกและเสนอขายเพ่ิมเติม รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการการจั ดจ าหน่าย และผู้จัด
จ าหน่าย ซึ่งอาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อด าเนินการดงักลา่ว 
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ที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อใหวิ้ธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นไปตามมติที่อนุมัติ โดยที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK สญัญา
ก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK รวมทัง้หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเพ่ิมทุนของกองทรสัตต์ามที่กฎหมาย
ก าหนดต่อไป 

การลงมต ิ

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์
ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยตามที่ไดน้  าเสนอทุกประการ และมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ /หรือทรสัตี เป็นผูม้ีอ านาจในการ
ด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1. พิจารณา ก าหนด และ/หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพื่อก าหนดรายช่ือผู้
ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขาย  

2. พิจารณา ก าหนด และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสุดท้าย 
ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วย วิธีการเสนอขาย อตัราส่วนการใชส้ิทธิจองซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอ
ขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่
จะออกเสนอขายเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมของกองทรสัต ์B-WORK และวิธีการจดัสรรกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม
จองซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นสว่นที่เหลือจากการเสนอ
ขายแก่ประชาชนทั่วไปใหน้ักลงทุนอื่น โดยอาจจะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่อาจส่งผลเป็นการกระท าที่ขัดต่อ
กฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลใหก้องทรสัต ์B-WORK ตอ้งมีภาระหนา้ที่ในการด าเนินการ
ใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย (Preferential Public Offering) 

3. ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และด าเนินการในการยื่น
ค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4. เจรจาต่อรอง เขา้ท า จดัเตรียม แกไ้ขเพ่ิมเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอ
ขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่จะออกและเสนอขายเพ่ิมเติม รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการการจั ดจ าหน่าย และผู้จัด
จ าหน่าย ซึ่งอาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อด าเนินการดงักลา่ว 
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5. จัดเตรียม ลงนาม และยื่นค าขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์การจดัสรรหน่วยทรสัตแ์ละการน าหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และกระท าการอื่น
ใดที่จ  าเป็นและเหมาะสมเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ส าเรจ็ครบถว้น และ 

6. ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ /หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวขา้งตน้ 
เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัต ์B-WORK ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการขออนมุตัิ
การเพิ่มทนุจากส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์ผูแ้ทนของผูจ้ดัการกองทรสัต ์แจง้ต่อที่ประชมุว่า วาระนีจ้ะตอ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่มีส่วนไดส้ว่นเสียในเรื่องนี ้ อนึ่ง การลงมติ
ในวาระที่ 8 เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกบั วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ในกรณีที่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์
ประจ าปี 2564 อนุมตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเขา้ท ารายการในวาระนีก้็ต่อเมื่อที่ประชุมสามญัผู้
ถือหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 อนุมัติการท ารายการในวาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ทุกรายการเป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ 

จากนั้น คุณจุลจักร โอภานุรกัษ์ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่
ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ที่ 1 และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงแจง้ความจ านงคผ์่านระบบออนไลน ์และใหเ้วลาผูถื้อหน่วยทรสัต ์1 นาทีในการลงคะแนนเสียง    

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์เรียนเชิญตวัแทนของทรสัตีเป็นพยานในการนบัคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม:  

มต ิ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 
เห็นดว้ย 218,090,501.00 94.3995 
ไม่เห็นดว้ย 3,246,400.00 1.4052 
งดออกเสียง 9,692,500.00 4.1954 
บตัรเสีย 0.00 0.0000 
รวม 231,029,401.00 100.0000 

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์แจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากที่ประชมุมีมติเห็นชอบดว้ยดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชมุจึงมีมติอนมุตัิวาระที่ 8 

พิธีกรน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของกองทรัสตใ์นวงเงินกู้ยืมระยะยาว/ระยะสั้นจ านวนรวม 
ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ช าระค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 
และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต ์ซึ่งอาจเป็นธุรกรรมระหว่างกองทรัสตกั์บบุคคลที่เก่ียวโยง
กันกับผู้จัดการกองทรัสต ์และการให้หลักประกันทีเ่ก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงนิดังกล่าว 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์กลา่วต่อที่ประชมุว่า เพื่อเป็นสว่นหนึ่งของแหลง่เงินทนุ
ที่ใชใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ
ดงักล่าว และ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมีมติเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์เพื่อพิจารณาอนุมตัิการกูย้ืมเงินในวงเงินกูย้ืมระยะยาว /ระยะสัน้ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ซึ่งอาจเป็นธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศและ/หรือต่างประเทศ แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และ /หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่สามารถใหส้ินเชื่อ
แก่ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้และ/หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมทัง้การใหห้ลกัประกัน
ที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินดงักลา่ว  

คุณจุลจักร โอภานุรกัษ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ก่อนการเขา้ลงทุนเพิ่มเติม สดัส่วนเงินกูย้ืมต่อทรพัยสิ์นรวมจะอยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 18 ภายหลงัการเขา้ลงทนุ สดัสว่นเงินกูย้ืมต่อทรพัยส์ินรวมจะอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 29 

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์เพื่อประกอบการลงมติที่เก่ียวขอ้ง  

 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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มตทิีป่ระชุม:  

มต ิ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 
เห็นดว้ย 218,090,501.00 94.3995 
ไม่เห็นดว้ย 3,246,400.00 1.4052 
งดออกเสียง 9,692,500.00 4.1954 
บตัรเสีย 0.00 0.0000 
รวม 231,029,401.00 100.0000 

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์แจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากที่ประชมุมีมติเห็นชอบดว้ยดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชมุจึงมีมติอนมุตัิวาระที่ 8 

พิธีกรน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของกองทรัสตใ์นวงเงินกู้ยืมระยะยาว/ระยะสั้นจ านวนรวม 
ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ช าระค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 
และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต ์ซึ่งอาจเป็นธุรกรรมระหว่างกองทรัสตกั์บบุคคลที่เก่ียวโยง
กันกับผู้จัดการกองทรัสต ์และการให้หลักประกันทีเ่ก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงนิดังกล่าว 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์กลา่วต่อที่ประชมุว่า เพื่อเป็นสว่นหนึ่งของแหลง่เงินทนุ
ที่ใชใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ
ดงักล่าว และ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมีมติเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์เพื่อพิจารณาอนุมตัิการกูย้ืมเงินในวงเงินกูย้ืมระยะยาว /ระยะสัน้ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ซึ่งอาจเป็นธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศและ/หรือต่างประเทศ แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และ /หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่สามารถใหส้ินเชื่อ
แก่ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้และ/หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมทัง้การใหห้ลกัประกัน
ที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินดงักลา่ว  

คุณจุลจักร โอภานุรกัษ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ก่อนการเขา้ลงทุนเพ่ิมเติม สดัส่วนเงินกูย้ืมต่อทรพัยส์ินรวมจะอยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 18 ภายหลงัการเขา้ลงทนุ สดัสว่นเงินกูย้ืมต่อทรพัยส์ินรวมจะอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 29 

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์เพื่อประกอบการลงมติที่เก่ียวขอ้ง  
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คุณวุฒิชัย ธรรมสาโรช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงความเห็นของที่ปรึกษาทางเงินอิสระต่อการท า
ธุรกรรมระหว่างกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัต์ ดงันี ้ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเหมาะสม 2 ดา้น 
คือ ความเหมาะสมดา้นราคาและความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการ 

ความเหมาะสมดา้นราคา 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาหรืออตัราดอกเบีย้ในการกูย้ืมเงินระหว่างกองทรสัตก์ับบคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเหมาะสม โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาจากสองประเด็น กลา่วคือ  

1. การเปรียบเทียบอตัราดอกเบีย้ระหว่างสญัญาเงินกูใ้หม่และสญัญาเงินกูปั้จจบุนั ซึ่งสญัญาเงินกูใ้หม่และ
สญัญาเงินกูปั้จจบุนัเป็นสญัญาเงินกูก้ับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทัง้สองสญัญา อตัราดอกเบีย้เป็นอตัราดอกเบีย้
ลอยตัว (Floating Rate) เช่นเดียวกัน อัตราดอกเบีย้อยู่ในช่วงที่ใกลเ้คียงกัน กล่าวคือ 3.25 - 4.25 ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความใกลเ้คียงกบัสญัญาเงินกูเ้ดิม  

2. การเปรียบเทียบอตัราดอกเบีย้ระหว่างสญัญาเงินกูใ้หม่และสญัญาเงินกูใ้นตลาด โดยไดพ้ิจารณาสญัญา
เงินกูจ้  านวน 24 สญัญา จากกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยอ์ื่น ๆ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า 
อตัราดอกเบีย้ของอตัราดอกเบีย้ของสญัญาเงินกูใ้หม่มีความเหมาะสม กลา่วคือ อยู่ในเปอรเ์ซ็นไทลก์ลาง ๆ ของตลาด 

ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาจากสองประเด็น กลา่วคือ  

1. การเปรียบเทียบเง่ือนไขในสญัญาเงินกูใ้หม่และสญัญาเงินกูปั้จจุบัน  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า
เงื่อนไขในการกูยื้มเงินระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดการกองทรสัต์ โดยเปรียบเทียบสญัญาเงินกูใ้หม่
และสญัญาเงินกูปั้จจบุนั มีความเหมาะสม โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมองว่าเง่ือนไขต่าง ๆ มีความใกลเ้คียงกบัสญัญา
เงินกูเ้ดิมและเงื่อนไขในสญัญาเงินกูใ้หม่มีความเหมาะสม 

2. การเปรียบเทียบเง่ือนไขในสญัญาเงินกูใ้หม่และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินในตลาด ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นว่า เม่ือเปรียบเทียบสญัญาเงินกูอ้ื่น ๆ ในตลาด การกูย้ืมเงินระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรสัตก์็มีความเหมาะสม โดยแบ่งวิธีพิจารณาเป็น 4 แบบ คือ 

1) ระยะเวลาการกู้ กล่าวคือ ระยะเวลาในสญัญากู้ยืมเงินที่กองทรสัตจ์ะเข้าท ากับธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาในการกูย้ืมเงิน 10 ปี ซึ่งเป็นเปอรเ์ซ็นไทลส์ดุทา้ยและเป็นเง่ือนไขที่ดีกว่า
ตลาดปัจจบุนั 

2) ระยะเวลาปลอดหนี ้กล่าวคือ ระยะเวลาปลอดหนีส้ญัญาเงินกูใ้หม่ของกองทรสัตอ์ยู่ในช่วงเปอรเ์ซ็น



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ไทลท์ี่ 75 ซึ่งระยะเวลาปลอดหนีน้ีเ้ป็นเง่ือนไขที่ค่อนขา้งดีกว่าตลาด 

3) วิธีการช าระดอกเบีย้ กล่าวคือ วิธีการช าระดอกเบีย้ของสัญญาเงินกูใ้หม่ของกองทรสัตอ์ยู่ ในช่วง
เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 95 ซึ่งดีกว่าตลาด 

4) วิธีการช าระเงินต้น กล่าวคือ วิธีการช าระเงินต้นของสัญญาเงินกู้ใหม่ของกองทรัสต์อยู่ในช่วง
เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 50 ซึ่งอยู่ช่วงกลาง ๆ ของตลาด 

กล่าวโดยสรุป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาหรือเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมองว่ามีความ
เหมาะสม  

คณุวฒุิชยั ธรรมสาโรช กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และความเส่ียงของการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้มี
ความคลา้ยกบัที่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้ลา่วไวก้่อนหนา้ กลา่วคือ 

ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการ 

1. มีแหลง่เงินทนุเพียงพอส าหรบัการเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินหลกัเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

2. การเจรจาตกลงเขา้ท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกันช่วยใหก้ารเขา้ท ารายการราบรื่น 
เนื่องจากการเจรจาจะง่ายขึน้ 

3. มีวงเงินกู้ยืมที่ช่วยสนับสนุนการลงทุนในทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งจะท าใหก้องทรสัตม์ี
โครงสรา้งการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ กล่าวคือ ตน้ทุนทางการเงินของเงินกู้ (Cost of Debt) ต ่ากว่าตน้ทุนทาง
การเงินของเงินทนุ (Cost of Equity) 

4. การกูยื้มเงินเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในการซือ้ทรพัย์สินน่าจะท าใหก้องทรสัตม์ีตน้ทุนทางการเงินที่ต  ่าใน
ระยะสัน้และระยะกลางจากแนวโนม้ของอัตราดอกเบีย้ที่ลดลง เนื่องจากปัจจุบนัอัตราดอกเบีย้มีแนวโนม้ที่จะลดลง การ
กูย้ืมเงินโดยอตัราดอกเบีย้ลอยตวั (Floating Rate) จึงน่าจะเป็นประโยชนต์่อกองทรสัต ์

ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ 

1. ภาระดอกเบีย้จากการกยูืมเงินที่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะสง่ผลใหก้องทรสัตม์ีภาระดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ดว้ย 

2. เกิดขอ้สงสยัต่อความเป็นอิสระในหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์อย่างไรก็ดี ในการเจรจาสญัญาเงินกูน้ัน้ 
มีบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทรสัตีของกองทรสัตอ์ยู่ดว้ย การเจรจาจึงมีความเป็น
อิสระค่อนขา้งชดัเจน 

 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ไทลท์ี่ 75 ซึ่งระยะเวลาปลอดหนีน้ีเ้ป็นเง่ือนไขที่ค่อนขา้งดีกว่าตลาด 

3) วิธีการช าระดอกเบีย้ กล่าวคือ วิธีการช าระดอกเบีย้ของสัญญาเงินกูใ้หม่ของกองทรสัตอ์ยู่ ในช่วง
เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 95 ซึ่งดีกว่าตลาด 

4) วิธีการช าระเงินต้น กล่าวคือ วิธีการช าระเงินต้นของสัญญาเงินกู้ใหม่ของกองทรัสต์อยู่ในช่วง
เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 50 ซึ่งอยู่ช่วงกลาง ๆ ของตลาด 

กล่าวโดยสรุป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาหรือเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมองว่ามีความ
เหมาะสม  

คณุวฒุิชยั ธรรมสาโรช กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และความเสี่ยงของการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้มี
ความคลา้ยกบัที่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้ลา่วไวก้่อนหนา้ กลา่วคือ 

ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการ 

1. มีแหลง่เงินทนุเพียงพอส าหรบัการเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินหลกัเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

2. การเจรจาตกลงเขา้ท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกันช่วยใหก้ารเขา้ท ารายการราบรื่น 
เนื่องจากการเจรจาจะง่ายขึน้ 

3. มีวงเงินกู้ยืมที่ช่วยสนับสนุนการลงทุนในทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งจะท าใหก้องทรสัตม์ี
โครงสรา้งการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ กล่าวคือ ตน้ทุนทางการเงินของเงินกู้ (Cost of Debt) ต ่ากว่าตน้ทุนทาง
การเงินของเงินทนุ (Cost of Equity) 

4. การกูยื้มเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการซือ้ทรพัย์สินน่าจะท าใหก้องทรสัตม์ีตน้ทุนทางการเงินที่ต  ่าใน
ระยะสัน้และระยะกลางจากแนวโนม้ของอัตราดอกเบีย้ที่ลดลง เนื่องจากปัจจุบนัอัตราดอกเบีย้มีแนวโนม้ที่จะลดลง การ
กูย้ืมเงินโดยอตัราดอกเบีย้ลอยตวั (Floating Rate) จึงน่าจะเป็นประโยชนต์่อกองทรสัต ์

ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ 

1. ภาระดอกเบีย้จากการกยูืมเงินที่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะสง่ผลใหก้องทรสัตม์ีภาระดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ดว้ย 

2. เกิดขอ้สงสยัต่อความเป็นอิสระในหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์อย่างไรก็ดี ในการเจรจาสญัญาเงินกูน้ัน้ 
มีบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทรสัตีของกองทรสัตอ์ยู่ดว้ย การเจรจาจึงมีความเป็น
อิสระค่อนขา้งชดัเจน 
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ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการเขา้ท ารายการ 

1. ความเสี่ยงดา้นอัตราดอกเบีย้ เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ย้จากการกูย้ืมเงินในครัง้นีเ้ป็นอัตราดอกเบีย้แบบ
ลอยตัว (Floating Rate) จึงเป็นความเสี่ยงในระยะยาว อย่างไรก็ดี จากการสอบถามจากผู้จัดการกองทรัสต ์ผู้จัดการ
กองทรสัตก์็ไดม้ีการสงัเกตการณอ์ตัราดอกเบีย้อยู่เสมอ ดงันัน้ ความเสี่ยงขอ้นีจ้ึงไม่เป็นเป็นความเสี่ยงใหญ่ 

2. ความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระดอกเบีย้ หรือเงินตน้ (Default Risk) ประเด็นนีเ้ป็นความเสี่ยงปกติจากการ
กูย้ืมเงิน อย่างไรก็ดี จากประมาณการงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามสมมติฐานของผูจ้ดัการ
กองทรสัตแ์ละ KPMG ไดป้ระเมิน ความเสี่ยงนีไ้ม่น่าเป็นปัญหา 

3. ความเสี่ยงต่อการขัดแยง้ทางผลประโยชน ์อย่างไรก็ดี ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ กองทรสัตก์็เป็นกองทรสัตท์ี่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการ
กองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก็เป็นทรสัตีที่มีชื่อเสียง ความเสี่ยงต่อการขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ึงน่าจะค่อนขา้งต ่า 

คณุวฒุิชยั ธรรมสาโรช กลา่วสรุปว่า ที่ปรกึษาทางการเงินมีความเห็นว่าการเขา้ท ารายการในครัง้นีข้องกองทรสัตม์ี
ความเหมาะสม 

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์อธิบายรายละเอียดการใหห้ลกัประกนัเก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน ดงันี ้

1. จ านองที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งอาคารส านกังานบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์

2. ประกนัภยัประเภทคุม้ครองความเสี่ยงทุกชนิด และประกนัภยัคุม้ครอง Business Interruption ในอาคาร
บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์โดยระบผุูร้บัผลประโยชนร์ว่ม คือ ผูใ้หกู้ย้ืมและผูกู้ย้ืม  

3. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสทิธิที่ไดร้บัเงินค่าเช่าของโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์

4. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจในสิทธิการเช่าพืน้ที่เช่าในโครงการทรู ทาวเวอร ์1 รวมถึงใหน้ า
ประกนัภยัทรพัยส์ินในโครงการทรู ทาวเวอร ์1 มอบใหผู้ใ้หกู้ย้ืมเป็นผูร้บัผลประโยชน ์

5. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสิทธิที่ไดร้บัเงินค่าเช่าของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และทรู ทาว
เวอร ์2 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

การกูย้ืมเงินเพื่อใชส้  าหรบัการลงทุนในทรพัยส์ินเพิ่มเติมนัน้จะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต์ เนื่องจากจะช่วย
ใหก้องทรสัตมี์โครงสรา้งการบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึน้  และมีตน้ทุนในการลงทุนที่ต ่าลงเมื่อเทียบกับการ
เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พียงอย่างเดียว ซึ่งสง่ผลใหผ้ลตอบแทนของผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตด์ีขึน้ ประกอบกบัผูจ้ดัการ
กองทรสัตเ์ห็นว่าธุรกรรมที่กองทรสัตก์ูย้ืมจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันของผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ไดก้่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ผลประโยชนแ์ละท าใหก้องทรัสตเ์สียประโยชน์ เนื่องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็น
ประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินเพื่อลงทุนใน
ทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกองทรัสต ์รวมถึงมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ 
และ/หรือ ทรสัตี ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ ์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกูย้ืมเงิน การใหห้ลกัประกัน และเจรจา จดัท า ลง
นาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกัน และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหก้ารกูย้ืมเงินดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

ความเหน็ของทรัสตี 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชมุว่า ทรสัตีขอแจง้ใหท้ราบว่าเรื่องที่ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งมติในวาระนี ้
เป็นรายการที่อาจเขา้ข่ายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยกองทรสัตอ์าจ
เขา้ท าสญัญากูย้ืมเงินกับสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และช าระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือใชเ้ป็นแหลง่เงินทนุหมนุเวียนในการบรหิารและการด าเนินงานของ
กองทรสัต ์อีกทัง้กองทรสัตอ์าจมีการใหห้ลกัประกนัแก่บคุคลที่เก่ียวโยงกันกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในการนี ้ทรสัตีเห็นว่าการ
เขา้ท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์สนอขออนุมตัิจาก
ผู้ถือหน่วยทรัสตต์ามวาระนี ้ ไม่ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางการคา้ปกติ (Arm’s 
Length Basis) และเป็นการด าเนินการตามกระบวนการปกติของการท าธุรกรรมดงักลา่ว การท ารายการระหว่างกนัระหว่าง
กองทรสัต ์B-WORK กับบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับผูจ้ดัการกองทรสัต์ มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต์ B-
WORK หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้การกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินของกองทรสัตด์งักลา่วขา้งตน้อาจเป็นธุรกรรม
ระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสตท์ี่มีขนาดของรายการเกินกว่ารอ้ยละ  3.00 ของมูลค่า
สินทรพัยส์ุทธิของกองทรสัต์ B-WORK จึงจ าเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยการนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีส่วนไดส้่วนเสีย
เป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ 

ทรสัตีเห็นว่าการกูย้ืมเงินเพื่อลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และช าระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ 
ใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนหมนุเวียนในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรสัต์ อีกทัง้กองทรสัตอ์าจมีการใหห้ลกัประกันแก่
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดการกองทรสัต์ สามารถกระท าไดแ้ละมิไดเ้ป็นการขัดต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต์ B-
WORK และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เนื่องจากมลูค่าการกูย้ืมเงินที่เสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งมติในครัง้นีร้วมกับการกูย้ืม
เงินของกองทรสัต ์B-WORK ในปัจจุบนั จะท าใหเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของกองทรสัต์ B-WORK จะมีจ านวนรวมไม่



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ผลประโยชนแ์ละท าใหก้องทรัสตเ์สียประโยชน์ เนื่องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็น
ประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินเพื่อลงทุนใน
ทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกองทรัสต ์รวมถึงมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ 
และ/หรือ ทรสัตี ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ ์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกูย้ืมเงิน การใหห้ลกัประกัน และเจรจา จดัท า ลง
นาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกัน และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหก้ารกูย้ืมเงินดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

ความเหน็ของทรัสตี 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชมุว่า ทรสัตีขอแจง้ใหท้ราบว่าเรื่องที่ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งมติในวาระนี ้
เป็นรายการที่อาจเขา้ข่ายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยกองทรสัตอ์าจ
เขา้ท าสญัญากูย้ืมเงินกับสถาบนัการเงินที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และช าระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือใชเ้ป็นแหลง่เงินทนุหมนุเวียนในการบรหิารและการด าเนินงานของ
กองทรสัต ์อีกทัง้กองทรสัตอ์าจมีการใหห้ลกัประกนัแก่บคุคลที่เก่ียวโยงกันกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในการนี ้ทรสัตีเห็นว่าการ
เขา้ท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์สนอขออนุมตัิจาก
ผู้ถือหน่วยทรัสตต์ามวาระนี ้ ไม่ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางการคา้ปกติ (Arm’s 
Length Basis) และเป็นการด าเนินการตามกระบวนการปกติของการท าธุรกรรมดงักลา่ว การท ารายการระหว่างกนัระหว่าง
กองทรสัต ์B-WORK กับบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับผูจ้ดัการกองทรสัต์ มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต์ B-
WORK หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้การกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินของกองทรสัตด์งักลา่วขา้งตน้อาจเป็นธุรกรรม
ระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสตท์ี่มีขนาดของรายการเกินกว่ารอ้ยละ  3.00 ของมูลค่า
สินทรพัยส์ุทธิของกองทรสัต์ B-WORK จึงจ าเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยการนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีส่วนไดส้่วนเสีย
เป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ 

ทรสัตีเห็นว่าการกูย้ืมเงินเพื่อลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และช าระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ 
ใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนหมนุเวียนในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรสัต์ อีกทัง้กองทรสัตอ์าจมีการใหห้ลกัประกันแก่
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดการกองทรสัต์ สามารถกระท าไดแ้ละมิไดเ้ป็นการขัดต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต์ B-
WORK และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เนื่องจากมลูค่าการกูย้ืมเงินที่เสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งมติในครัง้นีร้วมกับการกูย้ืม
เงินของกองทรสัต ์B-WORK ในปัจจุบนั จะท าใหเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของกองทรสัต์ B-WORK จะมีจ านวนรวมไม่
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เกิน 1,920 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต์ B-WORK ภายหลงัการเขา้ลงทุนส าเร็จ ซึ่งมีมูลค่า
ประมาณ 6,540.67 ลา้นบาท (คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 29.35% ของกองทรสัต)์ ซึ่งไม่เกินรอ้ยละ 35 ของมูลค่า
ทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต ์B-WORK ภายหลงัการกูย้ืมเงิน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งที่กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินได้
ไม่เกินรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์ินรวม หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยส์ินรวม ในกรณีที่กองทรสัต ์B-WORK มี
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ที่ไดร้บัการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันกู้ยืมเงิน และการที่กองทรัสต์อาจให้
หลักประกันที่เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าวนั้นมิไดเ้ป็นการขัดต่อสญัญาก่อตั้งทรสัตข์องกองทรสัต์  B-WORK และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนัน้ ในการขอมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตน์ีไ้ดด้  าเนินการใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระที่
ไดร้ับการแต่งตั้งจากผูจ้ัดการกองทรสัตแ์สดงความเห็นประกอบไวแ้ลว้ในหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ 
ทัง้หมดที่กลา่วขา้งตน้นัน้ไดเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต  ์B-WORK และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

การลงมติ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนุมตัิการกูย้ืมเงินของกองทรสัตใ์นวงเงินกูย้ืมระยะ
ยาว/ระยะสัน้จ านวนรวม ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท เพื่อการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระค่าใชจ้่ายอ่ืนใด
ที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนของกองทรสัต์ ซึ่งอาจเป็นธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยง
กันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และการใหห้ลักประกันที่เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว  รวมถึงมอบอ านาจใหผู้้จัดการ
กองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ ์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกูย้ืมเงิน การใหห้ลกัประกนั และเจรจา 
จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกัน  และท าธุรกรรมใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารกูย้ืมเงินดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. พิจารณา ก าหนด และ/หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการกูย้ืมเงิน 
อาทิ จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกูย้ืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามั่น การด ารงสดัสว่นต่าง ๆ ของกองทรสัต ์
B-WORK ตามที่ตกลงกับผูใ้หกู้้ รายละเอียดหลกัประกันที่มติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดก้ าหนดไว้ โดยใหส้อดคลอ้งกับ
แนวทางที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

2. เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขสญัญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกันหรือสญัญา และขอ้
ผูกพันอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ B-WORK จัดส่งเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกู้ยืมเงิน และการให้
หลกัประกัน และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกนัดงักลา่ว โดยค านึงถึงผลประโยชนข์อง
กองทรสัต ์B-WORK และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคัญ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการ
ด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม คณุจุลจกัร โอภานรุกัษ์ ผูแ้ทนของผู้จดัการกองทรสัต ์แจง้ต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้ตอ้ง
ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัต์ซึ่งถือเป็น
บุคคลเดียวกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทัง้นี ้จากการตรวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 (Record Date) ไม่ปรากฏ
รายช่ือผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งถือเป็นบุคคลเดียวกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต์ในวาระที่ 9 อนึ่ง การลงมติในวาระที่ 9 เป็นวาระที่
เก่ียวเนื่องกับ วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 11 ในกรณีที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 อนุมตัิ
การเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเขา้ท ารายการในวาระนีก้็ต่อเม่ือที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 
2564 อนมุตัิการท ารายการในวาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 11 ทกุรายการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้ คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการกูย้ืมเงินของกองทรสัตใ์นวงเงินกูย้ืมระยะยาว/
ระยะสัน้จ านวนรวม ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท เพื่อการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ช าระค่าใชจ้่ายอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง และ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรสัต ์ซึ่งอาจเป็นธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กับผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการใหห้ลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกับการกู้ยืมเงินดงักล่าว รวมถึงมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ 
และ/หรือ ทรสัตี ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ ์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกูย้ืมเงิน การใหห้ลกัประกัน และเจรจา จดัท า ลง
นาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกัน และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหก้ารกูย้ืมเงินดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงแจง้ความจ านงคผ์่านระบบออนไลน ์และใหเ้วลาผูถื้อหน่วยทรสัต ์1 นาทีในการลงคะแนนเสียง   

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์เรียนเชิญตวัแทนของทรสัตีเป็นพยานในการนบัคะแนน 

มติทีป่ระชุม:  

มต ิ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 
เห็นดว้ย 218,090,501.00 94.3995 
ไม่เห็นดว้ย 3,246,400.00 1.4052 
งดออกเสียง 9,692,500.00 4.1954 
บตัรเสีย 0.00 0.0000 
รวม 231,029,401.00 100.0000 

 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม คณุจุลจกัร โอภานรุกัษ์ ผูแ้ทนของผู้จดัการกองทรสัต ์แจง้ต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้ตอ้ง
ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัต์ซึ่งถือเป็น
บุคคลเดียวกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทัง้นี ้จากการตรวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวนั
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 (Record Date) ไม่ปรากฏ
รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งถือเป็นบุคคลเดียวกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต์ในวาระที่ 9 อนึ่ง การลงมติในวาระที่ 9 เป็นวาระที่
เก่ียวเนื่องกับ วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 11 ในกรณีที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 อนุมตัิ
การเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเขา้ท ารายการในวาระนีก้็ต่อเม่ือที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 
2564 อนมุตัิการท ารายการในวาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 11 ทกุรายการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้ คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการกูย้ืมเงินของกองทรสัตใ์นวงเงินกูย้ืมระยะยาว/
ระยะสัน้จ านวนรวม ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท เพื่อการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ช าระค่าใชจ้่ายอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง และ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรสัต ์ซึ่งอาจเป็นธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กับผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการใหห้ลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกับการกู้ยืมเงินดงักล่าว รวมถึงมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ 
และ/หรือ ทรสัตี ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ ์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกูย้ืมเงิน การใหห้ลกัประกัน และเจรจา จดัท า ลง
นาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกัน และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหก้ารกูย้ืมเงินดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงแจง้ความจ านงคผ์่านระบบออนไลน ์และใหเ้วลาผูถื้อหน่วยทรสัต ์1 นาทีในการลงคะแนนเสียง   

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์เรียนเชิญตวัแทนของทรสัตีเป็นพยานในการนบัคะแนน 

มติทีป่ระชุม:  

มต ิ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 
เห็นดว้ย 218,090,501.00 94.3995 
ไม่เห็นดว้ย 3,246,400.00 1.4052 
งดออกเสียง 9,692,500.00 4.1954 
บตัรเสีย 0.00 0.0000 
รวม 231,029,401.00 100.0000 
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คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชมุจึงมีมติอนมุตัิวาระที่ 9 

พิธีกรน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่10  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต ์วงเงนิไม่เกิน 1,920 ล้านบาท 
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของแหล่งเงินทุนทีใ่ช้ในการลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 ช าระค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
ที่เก่ียวข้อง และ/หรือเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงนิ และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต ์
และการให้หลักประกันทีเ่ก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์กลา่วต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแหลง่เงินทุน
ของกองทรสัตเ์พ่ือใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงมติเห็นควรใหเ้สนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพื่อพิจารณาอนุมตัิออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต์ วงเงินไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท เพื่อเป็น
สว่นหนึ่งของแหลง่เงินทนุที่ใชใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ช าระค่าใชจ้่ายอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ
เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรสัต์ และการใหห้ลกัประกันที่
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว  

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ปัจจุบนักองทรสัตม์ีเงินกูค้ิดเป็นประมาณรอ้ยละ 18 ของสินทรพัยร์วม
โดยเป็นเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชยท์ัง้หมด ภายหลงัการเขา้ลงทุนโดยมีการออกและเสนอขายหุน้กู้ของกองทรสัต ์วงเงินไม่
เกิน 1,920 ลา้นบาท จะคิดเป็นสดัส่วนหุน้กูต่้อสินทรพัยร์วมประมาณรอ้ยละ 29 ขอ้มูลที่ใชใ้นการพิจารณาอา้งอิงจาก
ขอ้มลูทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต ์ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  

1) สรุปขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการออกหุน้กู ้

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

วิธีการจดัสรร เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่ง
ขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น โดยเสนอขายรวมกันในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นหลาย
คราวก็ได ้โดยการออกและเสนอขายหุน้กู ้จะปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั 
หรือ ประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนญุาตจากหน่วยงานราชใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ประเภท หุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีหรือไม่มีหลกัประกันชนิด
ทยอยคืนเงินตน้ หรือ คืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของตลาด ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ ๆ และ
ปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  มีจ  านวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ (Outstanding principal 
amount) รวมกนัไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท  

สกลุเงิน บาท 

ดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้คงที่ตลอดอายุหุ้นกู้ หรือ อัตราดอกเบีย้ลอยตัว โดยขึน้อยู่กับความ
เหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 

อายขุองหุน้กู ้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตลอดจนปัจจยั 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผูถื้อหุน้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุกู้ค้ืนก่อนก าหนด และผูอ้อกหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มี
สิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขในการออกหุน้
กูใ้นแต่ละคราว 

คุณจุลจักร โอภานุรกัษ์ กล่าวว่า การออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต์วงเงินไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท ตาม
วัตถุประสงคข์า้งตน้นี ้เมื่อรวมกับเงินกูท้ี่มีอยู่ปัจจุบันของกองทรสัต์ B-WORK ระดับหนีส้ินของกองทรสัต์ B-WORK จะ
ยังคงเป็นไปตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งซึ่งระบุไวว่้ากองทรสัตส์ามารถกู้ยืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรัพยส์ินรวม 
หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยส์ินรวม ส าหรบักองทรสัตท์ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) 

2) หลกัเกณฑใ์นการออกหุน้กู ้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาใหก้องทรสัต ์B-WORK ออกหุน้กูแ้ต่ละรุน่ ดงันี ้

1. ดอกเบีย้หุน้กูจ้ะตอ้งมีความเหมาะสม 

2. ตน้ทนุทางการเงินของกองทรสัต ์B-WORK จะตอ้งลดลง เม่ือเทียบกบัภาระดอกเบีย้ตามสญัญา
กูเ้งิน ที่จะน าเงินจากการออกหุน้กูไ้ปช าระคืน โดยค านึงถึงภาระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของกองทรสัต ์
B-WORK ในการออกหุน้กูใ้นคราวนัน้ ๆ ดว้ย  



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ประเภท หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีหรือไม่มีหลกัประกันชนิด
ทยอยคืนเงินตน้ หรือ คืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของตลาด ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ ๆ และ
ปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  มีจ  านวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ (Outstanding principal 
amount) รวมกนัไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท  

สกลุเงิน บาท 

ดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้คงที่ตลอดอายุหุ้นกู้ หรือ อัตราดอกเบีย้ลอยตัว โดยขึน้อยู่กับความ
เหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 

อายขุองหุน้กู ้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตลอดจนปัจจยั 
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผูถื้อหุน้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุกู้ค้ืนก่อนก าหนด และผูอ้อกหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มี
สิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขในการออกหุน้
กูใ้นแต่ละคราว 

คุณจุลจักร โอภานุรกัษ์ กล่าวว่า การออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต์วงเงินไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท ตาม
วัตถุประสงคข์า้งตน้นี ้เม่ือรวมกับเงินกูท้ี่มีอยู่ปัจจุบันของกองทรสัต์ B-WORK ระดับหนีส้ินของกองทรสัต์ B-WORK จะ
ยังคงเป็นไปตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งซึ่งระบุไวว่้ากองทรสัตส์ามารถกู้ยืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรัพยส์ินรวม 
หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยส์ินรวม ส าหรบักองทรสัตท์ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) 

2) หลกัเกณฑใ์นการออกหุน้กู ้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาใหก้องทรสัต ์B-WORK ออกหุน้กูแ้ต่ละรุน่ ดงันี ้

1. ดอกเบีย้หุน้กูจ้ะตอ้งมีความเหมาะสม 

2. ตน้ทนุทางการเงินของกองทรสัต ์B-WORK จะตอ้งลดลง เม่ือเทียบกบัภาระดอกเบีย้ตามสญัญา
กูเ้งิน ที่จะน าเงินจากการออกหุน้กูไ้ปช าระคืน โดยค านึงถึงภาระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของกองทรสัต ์
B-WORK ในการออกหุน้กูใ้นคราวนัน้ ๆ ดว้ย  
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3. ช่วงเวลาที่จะออกหุน้กูจ้ะตอ้งมีความเหมาะสม หรือ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งออกหุน้กู ้เพื่อน าเงิน
มาเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนที่ใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือเพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือเพื่อใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรสัต ์

3) การออกหุน้กูค้รัง้แรก 

 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตม์ีมติออนุมติใหก้องทรัสต์ B-WORK ออกและเสนอขายหุ้นกู้แลว้ 
กองทรสัต ์B-WORK อาจจะด าเนินการออกหุน้กูค้รัง้แรก โดยอาจแบ่งเป็นรุน่เดียวหรือหลายรุน่ ในวงเงินไม่เกิน 1,920 ลา้น
บาท เพื่อน าเงินมาเป็นส่วนหนึ่งของแหลง่เงินทนุที่ใชใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระค่าใชจ้่ายอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือเพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมตามสญัญากูย้ืมเงิน และ/หรือ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรสัต์ โดย
การออกหุน้กูค้รัง้แรกจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นขอ้ 2 “หลกัเกณฑก์ารออกหุน้กูแ้ต่ละรุน่” 

4) การออกหุน้กูค้รัง้ถดัไป 

 หลังจากการออกหุ้นกู้ครั้งแรกกองทรัสต์ B-WORK จะพิจารณาออกหุน้กู้ในครั้งถัดๆไป  ตามความ
เหมาะสมเพื่อช าระคืนหนี ้หรือ เพ่ือการไถ่ถอน หรือ ทดแทน (Roll-Over) หุน้กูท้ี่ออกไปแลว้ก่อนหนา้นี  ้หรือเพื่อช าระหนี ้
ใด ๆ ของกองทรสัต ์B-WORK ที่มีอยู่หรือที่จะมีขึน้ในอนาคต โดยการออกหุน้กูใ้นครัง้ถัด ๆ ไป จะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ระบไุวใ้นขอ้ “2) หลกัเกณฑก์ารออกหุน้กูแ้ต่ละรุน่” 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

การออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อช าระคืนเงินกูแ้ละใชส้  าหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติมจะการเพิ่มทางเลือกใน
การแหล่งเงินทนุของกองทรสัตน์อกเหนือจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน  และช่วยใหก้องทรสัตม์ีโครงสรา้งการบรหิาร
ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีตน้ทนุในการลงทนุที่ต ่าลงเมื่อเทียบกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พียงอย่างเดียว 
ซึ่งส่งผลใหผ้ลตอบแทนของผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตด์ีขึน้ อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะออกหุน้กู ้โดยเม่ือรวมกบั
เงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินแลว้ มลูค่าหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้รวมจะไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท ในกรณีที่ไม่มีการลงทุนใน
ทรพัยส์ินอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กู ้และการใหห้ลกัประกนัที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กูเ้พื่อช าระคืนเงินกูล้งทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกองทรสัต์ 
รวมถึงมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตี ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ  ์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกูย้ืมเงิน 
และการใหห้ลกัประกัน และเจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกูย้ืมเงินและการให้
หลกัประกนั และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่วประสบผลส าเรจ็ 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ความเหน็ของทรัสตี 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชุมว่า ทรสัตีไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกรอบของกฎหมายที่อนญุาตใหด้ าเนินการได ้อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินกระบวนการ
ใด ๆ เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายหุน้กูข้อง B-WORK เป็นไปตามมติอนุมัติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต ์และหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการการออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์ตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

เนื่องจากมูลค่าการออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต์ วงเงินไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท ตามที่เสนอขอใหผู้ถื้อ
หน่วยทรสัตล์งมติในวาระนี ้รวมกบัการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์B-WORK ในปัจจบุนั และรวมกบัการกูย้ืมเงินของกองทรสัต์
ในวงเงินกูย้ืมระยะยาว/ระยะสัน้จ านวนรวมไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ตามที่เสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งมติในวาระที่  9 
แลว้ จะท าใหเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและมลูค่าการออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์B-WORK จะมีจ านวนรวมไม่
เกิน 1,920 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต์ B-WORK ภายหลงัการเขา้ลงทุนส าเร็จ ซึ่งมีมูลค่า
ประมาณ 6,540.67 ลา้นบาท (คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 29.35%) ของกองทรสัตซ์ึ่งไม่เกินรอ้ยละ 35 ของมูลค่า
ทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต ์B-WORK ภายหลงัการกูย้ืมเงิน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งที่กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินได้
ไม่เกินรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์ินรวม หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยส์ินรวม ในกรณีที่กองทรสัต ์B-WORK มี
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ที่ไดร้บัการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันกู้ยืมเงิน และการที่กองทรัสต์อาจให้
หลักประกันที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้กู้ดังกล่าวนั้นมิไดเ้ป็นการขัดต่อสญัญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสต ์ 
B-WORK และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

การลงมติ 

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตพ์ิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต์ 
วงเงินไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนที่ใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 
ช าระค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือเพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน และ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
กองทรัสต์ และการใหห้ลักประกันที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว  รวมถึงมอบอ านาจใหผู้้จัดการ
กองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตี ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกูย้ืมเงิน และการใหห้ลกัประกัน และ
เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แกไ้ขเอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกนั และท าธุรกรรมใด ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่วประสบผลส าเรจ็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. พิจารณา ก าหนด แกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตกลง เจรจา ต่อรอง เขา้ท า จดัท า ลงนาม ตลอดจนการ
ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง หรือเก่ียวเนื่องกับการช าระคืนเงินกูย้ืมตามสญัญากูย้ืมเงินและการปลดหลกัประกนัที่
เก่ียวขอ้งของกองทรสัต ์



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ความเหน็ของทรัสตี 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชุมว่า ทรสัตีไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกรอบของกฎหมายที่อนญุาตใหด้ าเนินการได ้อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินกระบวนการ
ใด ๆ เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายหุน้กูข้อง B-WORK เป็นไปตามมติอนุมัติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต ์และหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการการออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์ตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

เนื่องจากมูลค่าการออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต์ วงเงินไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท ตามที่เสนอขอใหผู้ถื้อ
หน่วยทรสัตล์งมติในวาระนี ้รวมกบัการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์B-WORK ในปัจจบุนั และรวมกบัการกูย้ืมเงินของกองทรสัต์
ในวงเงินกูย้ืมระยะยาว/ระยะสัน้จ านวนรวมไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ตามที่เสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งมติในวาระที่  9 
แลว้ จะท าใหเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและมลูค่าการออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์B-WORK จะมีจ านวนรวมไม่
เกิน 1,920 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต์ B-WORK ภายหลงัการเขา้ลงทุนส าเร็จ ซึ่งมีมูลค่า
ประมาณ 6,540.67 ลา้นบาท (คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 29.35%) ของกองทรสัตซ์ึ่งไม่เกินรอ้ยละ 35 ของมูลค่า
ทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต ์B-WORK ภายหลงัการกูย้ืมเงิน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งที่กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินได้
ไม่เกินรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์ินรวม หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยส์ินรวม ในกรณีที่กองทรสัต ์B-WORK มี
อนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ที่ไดร้บัการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันกู้ยืมเงิน และการที่กองทรัสต์อาจให้
หลักประกันที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้กู้ดังกล่าวนั้นมิไดเ้ป็นการขัดต่อสญัญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสต ์ 
B-WORK และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

การลงมต ิ

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตพ์ิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต์ 
วงเงินไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนที่ใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 
ช าระค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือเพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน และ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
กองทรัสต์ และการใหห้ลักประกันที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว  รวมถึงมอบอ านาจใหผู้้จัดการ
กองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตี ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกูย้ืมเงิน และการใหห้ลกัประกัน และ
เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แกไ้ขเอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกนั และท าธุรกรรมใด ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่วประสบผลส าเรจ็ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. พิจารณา ก าหนด แกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตกลง เจรจา ต่อรอง เขา้ท า จดัท า ลงนาม ตลอดจนการ
ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง หรือเก่ียวเนื่องกับการช าระคืนเงินกูย้ืมตามสญัญากูย้ืมเงินและการปลดหลกัประกนัที่
เก่ียวขอ้งของกองทรสัต ์
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2. พิจารณา ก าหนด แกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตกลง เจรจา ต่อรอง ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละครัง้ เช่น การก าหนดชื่อ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จ านวนหุน้กูท้ี่จะออก
และเสนอขาย ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกนั อาย ุราคาเสนอขาย ระยะเวลาไถ่ถอน อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และ
ดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นตน้ พิจารณาแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
(ถา้มี) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้นายทะเบียนหุน้กู ้ที่ปรกึษาทางกฎหมาย และบุคคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กู้ เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในข้อก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้อกหุน้กู้และผูถื้อหุน้กู้ 
สญัญาแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ (ถา้มี) สญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุน้กู้ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายหุน้กู้ และ/
หรือ เอกสารและสญัญาอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งหรือเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้กูด้ั งกล่าว รวมตลอดจนมีอ านาจท าการ
เจรจาต่อรองและตกลงอตัราค่าตอบแทนและค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง จดัท าและยื่นค าขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือบคุคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และด าเนินการใด ๆ อนั
จ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ ๆ ใหส้  าเรจ็ลลุว่งและเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม คุณจุลจักร โอภานุรกัษ์ ผูแ้ทนของผูจ้ดัการกองทรสัต ์แจง้ต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้อ้ง
ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่มีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องนี  ้

จากนัน้ คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต  ์วงเงินไม่
เกิน 1,920 ลา้นบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้อง และ/หรือเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน  และ/หรือเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
กองทรัสต์ และการใหห้ลักประกันที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว  รวมถึงมอบอ านาจใหผู้้จัดการ
กองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตี ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกูย้ืมเงิน และการใหห้ลกัประกัน และ
เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแกไ้ขเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกนั และท าธุรกรรมใด ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงแจง้ความจ านงคผ์่านระบบออนไลน ์และใหเ้วลาผูถื้อหน่วยทรสัต ์1 นาทีในการลงคะแนนเสียง   

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์เรียนเชิญตวัแทนของทรสัตีเป็นพยานในการนบัคะแนน 

 

 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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มติทีป่ระชุม:  

มต ิ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 
เห็นดว้ย 218,090,501.00 94.3995 
ไม่เห็นดว้ย 3,246,400.00 1.4052 
งดออกเสียง 9,692,500.00 4.1954 
บตัรเสีย 0.00 0.0000 
รวม 231,029,401.00 100.0000 

คุณจุลจักร โอภานุรกัษ์ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชมุจึงมีมติอนมุตัิวาระที่ 10 

พิธีกรน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่11  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อต้ังทรัสต์เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมและการเพิ่มทุนของกองทรัสตค์ร้ังที ่1 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์กลา่วต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนใน
ทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมและการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม ผูจ้ดัการ
กองทรสัตจ์ึงเห็นสมควรใหม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตั้งทรสัตข์องกองทรสัตโ์ดยใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมและ /หรือปรับปรุง
ขอ้มลูและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จดัท ารายละเอียดบญัชีทรพัยส์ินเพิ่มเติมในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ทัง้นี ้การ
แกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตด์งักลา่วเป็นกรณีการแกไ้ขเพิ่มเติมที่ไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละเป็นกรณีการ
ไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตซ์ึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ประเภททรพัยส์ินหลกั เกณฑแ์ละกระบวนการในการ
ไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุและแนวทางการด าเนินงานของกองทรสัต ์ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนุมตัิการ
มอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตี มีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอขา้งตน้ โดยเม่ือกองทรสัต ์B-WORK ไดร้บั
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละเขา้ลงทุนเป็นผลส าเร็จแลว้ ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะด าเนินการแกไ้ขสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัตต์่อไป และด าเนินการอื่น ๆ ที่จ  าเป็น ตามที่ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

ความเหน็ทรัสตี 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชมุว่า ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่า การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์อง
กองทรัสต์ B-WORK รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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มติทีป่ระชุม:  

มต ิ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 
เห็นดว้ย 218,090,501.00 94.3995 
ไม่เห็นดว้ย 3,246,400.00 1.4052 
งดออกเสียง 9,692,500.00 4.1954 
บตัรเสีย 0.00 0.0000 
รวม 231,029,401.00 100.0000 

คุณจุลจักร โอภานุรกัษ์ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชมุจึงมีมติอนมุตัิวาระที่ 10 

พิธีกรน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่11  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อต้ังทรัสต์เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมและการเพิ่มทุนของกองทรัสตค์ร้ังที ่1 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์กลา่วต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนใน
ทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมและการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ของกองทรสัต ์โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม ผูจ้ดัการ
กองทรสัตจ์ึงเห็นสมควรใหม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตั้งทรสัตข์องกองทรสัตโ์ดยใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมและ /หรือปรับปรุง
ขอ้มลูและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จดัท ารายละเอียดบญัชีทรพัยส์ินเพิ่มเติมในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ทัง้นี ้การ
แกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตด์งักลา่วเป็นกรณีการแกไ้ขเพิ่มเติมที่ไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละเป็นกรณีการ
ไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตซ์ึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ประเภททรพัยส์ินหลกั เกณฑแ์ละกระบวนการในการ
ไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุและแนวทางการด าเนินงานของกองทรสัต ์ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนุมตัิการ
มอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละ/หรือทรสัตี มีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอขา้งตน้ โดยเม่ือกองทรสัต ์B-WORK ไดร้บั
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละเขา้ลงทุนเป็นผลส าเร็จแลว้ ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะด าเนินการแกไ้ขสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัตต์่อไป และด าเนินการอื่น ๆ ที่จ  าเป็น ตามที่ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

ความเหน็ทรัสตี 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชมุว่า ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่า การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์อง
กองทรัสต์ B-WORK รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
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กองทรสัต ์B-WORK และการจดัหาผลประโยชน ์จากอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

การลงมติ 

ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตโ์ดยให้
แกไ้ขเพิ่มเติมและ/หรือปรบัปรุงขอ้มลูและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จดัท ารายละเอียดบญัชีทรพัยส์ินเพิ่มเติมใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเปลี่ยนชื่อกองทรสัตแ์ละชื่อหลกัทรพัยข์องกองทรสัต ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนและ
แนวทางการด าเนินงานของกองทรสัต ์โดยเสนอใหเ้ปลี่ยนชื่อกองทรสัตแ์ละชื่อหลกัทรพัยข์องกองทรสัตเ์ป็น ดงันี ้

ช่ือปัจจุบัน ช่ือใหม่ 

ชื่อกองทรสัตภ์าษาไทย: 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
บวัหลวง ออฟฟิศ 

ชื่อกองทรสัตภ์าษาไทย: 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการ
เช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

ชื่อกองทรสัตภ์าษาองักฤษ: 
Bualuang Office Leasehold Real Estate 
Investment Trust 

ชื่อกองทรสัตภ์าษาองักฤษ: 
Bualuang Office Freehold and Leasehold  
Real Estate Investment Trust 

ชื่อหลกัทรพัย:์ 
B-WORK 

ชื่อหลกัทรพัย:์ 
B-WORK (ไม่เปลี่ยนแปลง) 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม คุณจุลจักร โอภานุรกัษ์ ผูแ้ทนของผูจ้ดัการกองทรสัต ์แจง้ต่อที่ประชุมว่า  วาระที่ 11 
ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่มีส่วนไดส้่วนเสียในเรื่องนี ้ อนึ่ง การลงมติใน
วาระที่ 11 เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกับวาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต์
ประจ าปี 2564 อนุมตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเขา้ท ารายการในวาระนีก้็ต่อเมื่อที่ประชุมสามญัผู้
ถือหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 อนมุตัิการท ารายการในวาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ทกุรายการเป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ 

จากนัน้ คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตโ์ดยใหแ้กไ้ข
เพิ่มเติมและ/หรือปรบัปรุงขอ้มูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จัดท ารายละเอียดบัญชีทรพัยส์ินเพิ่มเติมใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเปลี่ยนชื่อกองทรสัตแ์ละชื่อหลกัทรพัยข์องกองทรสัต์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนและ



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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แนวทางการด าเนินงานของกองทรสัต ์

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงแจง้ความจ านงคผ์่านระบบออนไลน ์และใหเ้วลาผูถื้อหน่วยทรสัต ์1 นาทีในการลงคะแนนเสียง   

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์เรียนเชิญตวัแทนของทรสัตีเป็นพยานในการนบัคะแนน 

มติทีป่ระชุม:  

มต ิ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 
เห็นดว้ย 218,090,501.00 94.3995 
ไม่เห็นดว้ย 3,246,400.00 1.4052 
งดออกเสียง 9,692,500.00 4.1954 
บตัรเสีย 0.00 0.0000 
รวม 231,029,401.00 100.0000 

คุณจุลจักร โอภานุรกัษ์ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชมุจึงมีมตอินมุตัิวาระที่ 11 

พิธีกรน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่12  วาระอ่ืน ๆ (หากม)ี 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ์ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์สอบถามว่ามีผูห้น่วยทรสัตใ์ดประสงคจ์ะเรื่องเพื่อ
พิจารณาเพิ่มเติมในวาระนีห้รือไม่ 

คุณนรศักดิ ์ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ไดอ้่านค าถามจากผูถื้อหน่วยซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. คาดว่าการเสนอขายหน่วยลงทนุ การเพิ่มทนุ และการออกหุน้กูจ้ะเริ่มด าเนินการเมื่อใด 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ภายหลงัจากที่ไดร้บัมติอนุมตัิในที่
ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตน์ี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละที่ปรกึษาทางการเงินจะด าเนินการยื่นเอกสารหนงัสือชีช้วน (Filing) 
กับส านักงาน ก.ล.ต. ต่อไป ซึ่งโดยปกติ ส  านักงาน ก.ล.ต. จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 5-6 เดือน หลังจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิหนงัสือชีช้วน ก็จะมีการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อไป  

2. ขอสอบถามหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกผู้บริหารทรัพยส์ินรายใหม่ มีผู้เช่ายื่นขอรับการพิจารณาเป็น
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก่ี์รายและเป็นบรษิัทใดบา้ง 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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แนวทางการด าเนินงานของกองทรสัต ์

คณุจุลจกัร โอภานุรกัษ์ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงแจง้ความจ านงคผ์่านระบบออนไลน ์และใหเ้วลาผูถื้อหน่วยทรสัต ์1 นาทีในการลงคะแนนเสียง   

คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ ์เรียนเชิญตวัแทนของทรสัตีเป็นพยานในการนบัคะแนน 

มติทีป่ระชุม:  

มต ิ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 
เห็นดว้ย 218,090,501.00 94.3995 
ไม่เห็นดว้ย 3,246,400.00 1.4052 
งดออกเสียง 9,692,500.00 4.1954 
บตัรเสีย 0.00 0.0000 
รวม 231,029,401.00 100.0000 

คุณจุลจักร โอภานุรกัษ์ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชมุจึงมีมตอินมุตัิวาระที่ 11 

พิธีกรน าที่ประชมุเขา้สูว่าระต่อไป 

วาระที ่12  วาระอ่ืน ๆ (หากม)ี 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ์ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์สอบถามว่ามีผูห้น่วยทรสัตใ์ดประสงคจ์ะเรื่องเพื่อ
พิจารณาเพิ่มเติมในวาระนีห้รือไม่ 

คุณนรศักดิ ์ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ไดอ้่านค าถามจากผูถื้อหน่วยซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. คาดว่าการเสนอขายหน่วยลงทนุ การเพิ่มทนุ และการออกหุน้กูจ้ะเริ่มด าเนินการเมื่อใด 

คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ภายหลงัจากที่ไดร้บัมติอนุมตัิในที่
ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตน์ี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละที่ปรกึษาทางการเงินจะด าเนินการยื่นเอกสารหนงัสือชีช้วน (Filing) 
กับส านักงาน ก.ล.ต. ต่อไป ซึ่งโดยปกติ ส  านักงาน ก.ล.ต. จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 5-6 เดือน หลังจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิหนงัสือชีช้วน ก็จะมีการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อไป  

2. ขอสอบถามหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกผู้บริหารทรัพยส์ินรายใหม่ มีผู้เช่ายื่นขอรับการพิจารณาเป็น
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก่ี์รายและเป็นบรษิัทใดบา้ง 
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คุณนรศักดิ ์ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงว่า ขณะนีม้ีผูย้ื่นขอรบัการพิจารณาเป็น
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยร์ายใหม่จ านวน 6 ราย และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดมี้การสมัภาษณแ์ละพูดคยุในเบือ้งตน้ ในล าดบั
ถดัไปจะหารือถึงขอบเขตการด าเนินงาน (Scope of work) และเจรจาต่อรองราคา 

เนื่องจากไม่มีค าถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาเขา้รว่มประชมุ และกลา่วปิดการ
ประชมุ เวลา 16.12  น. 

********************************************** 


