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ที่    527 / 2565                               วนัที่ 12 เมษายน 2565  

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 
 ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

เรียน     ท่านผูถื้อหน่วยทรสัตข์องของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

สิ่งที่สง่มาดว้ย       1. รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 
  2. รายงานประจ าปีส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ QR-CODE) 
  3. วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และการมอบฉนัทะ 
  4. หนงัสือมอบฉนัทะ 
  5. ขอ้มลูของผูร้บัมอบฉนัทะประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์
  6. ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
   7. ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิ ประสบการณ ์และการท างานของผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์ 

 ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 
   8. แบบแจง้การประชมุ (ตวัอย่าง) 

 ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง 
จ ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
(“กองทรัสต์ B-WORK”) ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่  7 มีนาคม 2565 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์
ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทางการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย และประกาศที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยสถานที่จดัท าการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
คือ ส  านกังานของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด ตัง้อยู่เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์
ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ ประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตไ์ดท้ราบถึงรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุน 
ในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง 
ออฟฟิศ (B-WORK) ประจ าปี 2564 จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2564 
เริ่มประชุม เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ส านกังานของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด ตัง้อยู่เลขที่ 
175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร  ์ถนนสาทรใต ้เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120 โดยมีผู้ถือหน่วยทรสัตม์าเข้าร่วมการ
ประชุมดว้ยตนเองทัง้หมด 4 ราย ถือหน่วยทรสัตร์วมกัน 251,400 หน่วย และโดยการรบัมอบฉันทะจ านวน 44 
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ราย ถือหน่วยทรสัตร์วมกัน 230,778,000 หน่วย รวมผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 48 ราย นับเป็น
จ านวนหน่วยทรสัตไ์ดท้ัง้สิน้ 231,029,400 หน่วย จากจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมด 368,800,000 หน่วย คิดเป็น
รอ้ยละ 62.6435 ครบเป็นองคป์ระชมุ โดยมีวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารบัทราบสรุปประเด็นส าคัญในลกัษณะค าถามและค าตอบจากการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หน่วยทรสัตส์อบถามขอ้มลูเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับรายงานขอ้มลูของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรพัย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจ าปี 2563 ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัต์
แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2563 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
วาระที่ 3 พิจารณารบัทราบงบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
วาระที่ 4 พจิารณารบัทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2563 
วาระที่ 5 พิจารณารบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรสัตค์รัง้ที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่

จ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย เพื่อลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการ

เพิ่มทุนครัง้ที่  1 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงินของกองทรสัตใ์นวงเงินกูย้ืมระยะยาว/ระยะสัน้จ านวนรวม ไม่เกิน 
1,000 ลา้นบาท เพื่อการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เก่ียวข้อง และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ ซึ่งอาจเป็นธุรกรรมระหว่าง
กองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการใหห้ลกัประกนัที่เก่ียวขอ้งกบัการ
กูย้ืมเงินดงักลา่ว 

วาระที่ 10 พจิารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์วงเงินไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท เพื่อเป็น
สว่นหนึ่งของแหล่งเงินทุนที่ใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระค่าใชจ้่าย
อื่นใดที่ เก่ียวข้อง และ/หรือเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือเพื่ อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนของกองทรัสต์ และการให้หลักประกันที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดงักลา่ว 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกับการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติมและการเพิ่มทนุของกองทรสัตค์รัง้ที่ 1 

วาระที่ 12 วาระอื่น ๆ (หากมี) 
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โดยผลมติของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ากการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรพัยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจ าปี 2564 เป็นไปตามที่ไดเ้ปิดเผยไวแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 แลว้ ส  าหรบัส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว มีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏใน สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรจดัสง่รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุใน
สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจ าปี 2564 ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

ความเห็นของทรสัตี  

 รายงานการประชมุตามที่เสนอในวาระนี ้ตรงตามฉบบัที่ไดเ้ผยแพรผ่่านระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET) แลว้ เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2564 

การลงมติ 

 ไม่มี 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

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

1) อตัราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ย อตัราการต่อสญัญาเช่าเฉลี่ย และ อตัราค่าเช่าเฉลี่ย  

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

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

อตัราการต่อสญัญาเช่า (รอ้ยละ) 100% 100% - 
อตัราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน) 668 646 3.4% 
โครงการทรู ทาวเวอร ์2 
พืน้ที่เช่าสทุธิ (ตร.ม.) 25,041 25,041 - 
อตัราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ย (รอ้ยละ) 100% 100% - 

อตัราการต่อสญัญาเช่า (รอ้ยละ) 100% 100% - 
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รายการ ปี 2564 ปี 2563 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

อตัราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน) 619 598 3.5% 

2) สรุปผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์

ผลการด าเนินงาน 

(หน่วย : บาท) 
1 มกราคม 2564 -              
31 ธันวาคม 2564 

1 มกราคม 2563 -              
31 ธันวาคม 2563 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

(ร้อยละ) 

รวมรายได ้ 579,839,027 575,636,435 0.7% 
รวมค่าใชจ้่าย 255,682,806 263,812,934 (3.1%) 
ก าไรจากการลงทนุสุทธิ 324,156,221 311,823,501 4.0% 
รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงิน
ลงทนุ 

43,684,158 122,184,086 (64.2%) 

การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพยสุ์ทธิจาก
การด าเนินงาน 

367,840,379 434,007,587 (15.2%) 

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุ ในรูปแบบ QR Code 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผู้จัดการกองทรสัต์เห็นสมควรรายงานใหผู้้ถือหน่วยทรสัต์รบัทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์
ประจ าปี 2564 ที่ผ่านมา รวมทัง้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และหลกัเกณฑข์องส านกังาน 
ก.ล.ต. ซึ่งก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรายงานผลการด าเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปีบญัชีที่ผ่านมาใหผู้ถื้อ
หน่วยทรสัตร์บัทราบ  

ความเห็นของทรสัตี 

 การด าเนินงานของกองทรัสตเ์ป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทรัสตน์ าเสนอ ซึ่งกองทรสัตย์ังด าเนินงานได้
ตามปกติ และไมม่ีขอ้สงัเกตใดต่อผลการด าเนินงานดงักลา่ว 

การลงมติ 

 ไม่มี 

 

 

 



 

 

 

5 

 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

เพื่อเสนอใหผู้้ถือหน่วยทรสัตร์บัทราบ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรสัต ์ซึ่งไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการบญัชี โดยผ่านการพิจารณาจากผูจ้ดัการ
กองทรสัตแ์ละผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุ ในรูปแบบ QR Code โดยสามารถสรุปสาระส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัผลประกอบการไดด้งัต่อไปนี ้

รายการ 
(หน่วย : บาท) 

1 มกราคม 2564 -                     
31 ธนัวาคม 2564 

1 มกราคม 2563 -                     
31 ธนัวาคม 2563 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
รวมสินทรพัย ์ 5,066,997,486 4,990,670,747 
รวมหนีสิ้น 1,138,355,401 1,141,394,035 
สินทรพัยส์ทุธิ 3,928,642,085 3,849,276,712 
สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย  10.6525 10.4373 
งบก าไรขาดทุน 
รวมรายได ้ 579,839,027 575,636,435 
รวมค่าใชจ้่าย 255,682,806 263,812,934 
ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 324,156,221 311,823,501 
รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 43,684,158 122,184,086 
การเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 367,840,379 434,007,587 
งบกระแสเงนิสด 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 293,168,417 451,144,331 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (327,575,006) (329,985,939) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (34,406,589) 121,158,392 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี/งวด 207,568,928 86,410,536 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี/งวด 173,162,339 207,568,928 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรสัต ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน 
ก.ล.ต. ซึ่งก าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสตต์้องรายงานฐานะการเงินในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์
รบัทราบ โดยอย่างนอ้ยตอ้งมงีบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้  
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 ทั้งนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรสัต ์ไดจ้ัดท าขึน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบัญชีที่
รบัรองโดยทั่วไป รวมทัง้ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

ความเห็นของทรสัตี 

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

การลงมติ 

  ไม่มี 

วาระที่  4 พิจารณารับทราบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ส าหรับปีสิ้นสุด 
วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 เนื่องจากกองทรสัตม์ีนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 
(เกา้สิบ) ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบัญชี และอย่างนอ้ยปีละ 2 (สอง) ครัง้ โดยประโยชนต์อบแทนที่จะ
จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นแบ่งเป็นประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และ
ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้ง 
ทรสัต ์ทัง้นี ้กองทรสัตม์ีการประกาศจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ากผลการด าเนินงานส าหรบั 
ปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทัง้สิน้ในอตัรา 0.7825 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินประโยชนต์อบแทนที่
จ่ายทัง้สิน้ 288,586,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 90.40 ของก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ โดยสามารถสรุปรายละเอียด
การจ่ายประโยชนต์อบแทนตัง้แต่จดัตัง้กองทรสัต ์ไดด้งันี ้

คร้ังที ่ รอบผลประกอบการ 
วันจ่ายเงนิประโยชน์

ตอบแทน 
เงนิประโยชนต์อบแทน  

(บาทต่อหน่วย) 
รวม 

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

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

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

0.7709 8 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 10 กนัยายน 2563 0.1923 
9 1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 8 ธันวาคม 2563 0.1923 
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คร้ังที ่ รอบผลประกอบการ 
วันจ่ายเงนิประโยชน์

ตอบแทน 
เงนิประโยชนต์อบแทน  

(บาทต่อหน่วย) 
รวม 

(บาทต่อหน่วย) 
10 1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 24 มีนาคม 2564 0.1912 
11 1 ม.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2564 9 มิถนุายน 2564 0.2029 

0.7825 
12 1 เม.ย. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 8 กนัยายน 2564 0.1966 
13 1 ก.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564 13 ธันวาคม 2564 0.1915 
14 1 ต.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 25 มีนาคม 2565 0.1915 

รวม 2.7926 2.7926 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ส  าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าการจ่าย
ประโยชนต์อบแทนดังกล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตั้งทรสัต ์นโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนที่
ปรากฎในหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์ัวหลวง 
ออฟฟิศ (B-WORK) และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งของส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ความเห็นของทรสัตี 

 รบัทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตน์  าเสนอ 

การลงมติ 

 ไม่มี 

วาระที ่5 พิจารณารับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบ
บัญชีของกองทรสัตส์  าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 เป็นผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของ
กองทรสัตส์  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนีผู้จ้ดัการกองทรสัต์
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของกองทรสัตส์  าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดย
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ และความสามารถของผูส้อบบญัชี จากหลกัเกณฑค์ณุวฒุิ คณุภาพของ
ผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพในการท างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีส่วนไดส้ว่นเสีย หรือมีผลประโยชน์
ขดักนัในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทรสัต ์โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงันี ้

1 คณุสจุิตรา มะเสนา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8645 หรือ 
2 คณุมญัชภุา สิงหส์ขุสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6112 หรือ   
3 คณุนารีวรรณ ชยับรรทดั    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9219 
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โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของกองทรสัตไ์ด ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้
ให ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ  ากัด จัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี ้ รายละเอียดประวัติ  ประสบการณ์  และการท า งานของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม  
สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 

การก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบการก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสตส์  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 (ไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทางและอื่น ๆ) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ปี 2564 ปี 2565 การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

 1,340,000 บาท  1,340,000 บาท - 

หมายเหต ุ: ถา้หากมกีารเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม จะมีคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพิ่มอีก 310,000 บาท  

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของกองทรสัต ์และค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้สนอขา้งตน้ เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรายงานการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี
และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีกองทรสัตใ์หผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ ทั้งนี  ้ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่า
ผูส้อบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบัติ
หน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรสัตแ์ละไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบักองทรสัต ์สง่ผลใหม้ีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่  

ความเห็นของทรสัตี 

 การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบักองทรสัต ์จึงไม่มีขอ้สงัเกตใด 

การลงมติ 

 ไม่มี 

วาระที ่6 พิจารณารับทราบความคืบหน้าการเข้าลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 ตามที่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรัสต ์ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564  
ไดมี้มตอินุมตัิวาระเก่ียวกบัการเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดตาม รายงานการ
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ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 ดงัที่ปรากฎใน สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานความคืบหนา้การเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้ าเนินการยื่นค าขอเสนอขายหลกัทรพัย์
ต่อประชาชนต่อทางส านกังานก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยแบบค าขอเริ่มมีผลบงัคบัใช ้ตัง้แต่วนัที่ 
23 กันยายน 2564 (วันที่นับ 1 Filing) แต่ทัง้นี ้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและตลาดอาคาร
ส านกังานใหเ้ช่า โดยขณะนีส้ถานการณย์งัมีความไม่แน่นอน ทางผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงไดพ้ิจารณาด าเนินการแจง้
ขอขยายระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยบ์ัว
หลวง ออฟฟิศ ครัง้ที่ 1 ต่อทางส านกังานก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์อกไปอีก 6 เดือน (ภายในวนัที่ 28 
กนัยายน 2565) 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบความคืบหนา้การเขา้ลงทนุในทรพัยส์ิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตามที่มติที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 27 
เมษายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิวาระเก่ียวกบัการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  

ความเห็นของทรสัตี 

 รบัทราบความคืบหน้าการเข้าลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์
น าเสนอ 

การลงมต ิ

 ไม่มี 

วาระที ่7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2565  
ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทางการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ทัง้นี ้
ขอเรียนว่าเพื่อความปลอดภัยของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทางผู้จัดการกองทรสัตจ์ึงจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบ
เดียวเท่านัน้ โดยไม่มีการจดัเตรียมสถานที่ และ/หรือ หอ้งประชุมส าหรบัรบัรองผู้ถือหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมแต่อย่าง
ใด โดยขัน้ตอน วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และการมอบฉนัทะ ปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

 ส าหรบัท่านผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โปรดน าส่งเอกสารหลกัฐานเพื่อแสดง
ตนในการเขา้ร่วมประชมุตามรายละเอียดและวิธีการตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต์
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้มาที่ อีเมล ์(E-mail) bworkreit@bblam.co.th 

mailto:bworkreit@bblam.co.th
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 ในกรณีที่ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะแต่งตัง้
ตัวแทนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พรอ้มทัง้ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ใหถู้กตอ้งเรียบรอ้ย 
หรือหากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหต้วัแทนของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นผูเ้ขา้รว่มประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน รายละเอียดขอ้มูลของ ตัวแทนของผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระกอบการมอบฉันทะของ 
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 โดยท่านผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งน าสง่เอกสารหลกัฐานเพื่อแสดง
ตนในการเขา้ร่วมประชมุตามรายละเอียดและวิธีการตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต์
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ มาตามที่อยู่ดงันี ้

 

 

 

 

  

 ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้องแจ้งความประสงค์ พร้อมจัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ยังผู้จัดการ
กองทรสัต ์ภายใน วันที ่22 เมษายน 2565 

หากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีขอ้สงสยั หรือ ค าถามเก่ียวกบัการมอบฉันทะ การเขา้ร่วมประชมุ หรือเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ สามารถสอบถามไดท้ี่ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด โทร 02-674-6488   
ในวนัและเวลาท าการ หรือ ช่องทางอีเมล ์(E-mail) bworkreit@bblam.co.th 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง) 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
 
กลุม่ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 
โทร. 0-2674–6400 ต่อ 561-563 

กรุณาสง่ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมบวัหลวง จ ากดั (ฝ่ายงาน Real Estate Investment Trust (REIT))  
เลขที่ 175 อาคาร สาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
(เพื่อการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ประจ าปี 2565) 

mailto:bworkreit@bblam.co.th

