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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2565 

ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) 
ณ วันที ่28 เมษายน 2565 

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ 
(“กองทรัสต ์B-WORK”) ประจ าปี 2565 จดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 
10.00 น. ณ ส านกังานของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด ตัง้อยู่เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์
ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เร่ิมประชุม 

 เริ่มการประชมุเวลา 10.00 น. พิธีกรที่ประชมุ (“พิธีกร”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละกล่าวแนะน าตวัแทน
และผูบ้ริหารจากบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต”์ หรือ “บลจ. บัวหลวง”) ใน
ฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูแ้ทนของทรสัตี ที่ปรกึษากฎหมาย ผูส้อบบญัชี รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่มารว่มประชมุในวนันี ้ดงันี ้

1. คณุพรชลิต พลอยกระจ่าง  ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์าก บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด
 และประธานท่ีประชมุ ("ประธานฯ") 

2. คณุนรศกัดิ์ ศภุกรธนกิจ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์าก บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
3. คณุจลุจกัร โอภานรุกัษ์ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์าก บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
4. คณุไพรชั มิคะเสน ทรสัตีจาก บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
5. คณุดวงกมล อ ่าแกว้  ที่ปรกึษากฎหมายจาก บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั  
6. คณุสจุิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีของกองทรสัตจ์าก บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ผูแ้ทนของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ถลงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครัง้นี ้มีผูถื้อหน่วยทรสัตม์าเขา้ร่วมการประชุม
ดว้ยตนเองทัง้หมด 3 ราย ถือหน่วยทรสัตร์วมกนั 116,500 หน่วย และโดยการรบัมอบฉนัทะจ านวน 35 ราย ถือหน่วยทรสัต์
รวมกัน 156,631,000 หน่วย รวมผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 38 ราย นับเป็นจ านวนหน่วยทรสัตไ์ดท้ัง้สิน้ 
156,747,500 หน่วย จากจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมด 368,800,000 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 42.5020 ครบเป็นองคป์ระชมุ 

พิธีกรชีแ้จงต่อที่ประชมุเก่ียวกบัขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุ ดงันี ้

1. ในการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ผูเ้ขา้ประชุมสามารถรบัชมการถ่ายทอดสดตลอดการ
ประชุม และกรณีหากมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาการใชง้านผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถพิมพข์อ้ความผ่านช่องสนทนา
หรือติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนลตลอดระยะเวลาการประชมุ 

2. ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ รายละเอียดปรากฏ
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ตามหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2565  

3. การประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี ้ทกุวาระจะเป็นวาระเพื่อรบัทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

4. เมื่อน าเสนอแต่ละวาระเรียบรอ้ยแลว้จะเป็นช่วงของการถาม-ตอบ หากผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดมีขอ้
ซกัถามหรือมีประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับวาระนัน้ ๆ สามารถด าเนินการซกัถามไดใ้นระหว่างการประชมุ โดยขอความรว่มมือ
แจง้ชื่อ นามสกลุ พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ประชมุเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทึกให้
ถูกตอ้งครบถว้น ซึ่งการถาม-ตอบจะสามารถด าเนินการได ้2 ช่องทางคือ 1. ผ่านช่องทางสนทนา ระบบพิมพข์อ้ความ 
(Chat) หรือ 2. ผ่อนช่องทางสนทนา ระบบเสียง ซึ่งผู้เขา้ร่วมประชมุจะตอ้งกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณข์อง
ตนเองหลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาไดแ้ละกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากที่สนทนาเสรจ็ทกุ
ครัง้  

5. ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิพิจารณาตอบค าถามที่เก่ียวเนื่องกับวาระการประชุม หากเป็นเรื่องที่
เก่ียวเนื่องกับวาระอื่น จะพิจารณาตอบในวาระนั้น ๆ และหากค าถามไม่เก่ียวเนื่องกับวาระที่ประชุมในวนันี ้กองทรสัต ์ 
B-WORK จะขอพิจารณาด าเนินการชีแ้จงในภายหลงัการประชมุเสรจ็สิน้ลง 

ประธานฯ เริ่มการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 

พิธีกรแจง้ต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 ครัง้นีจ้ะมีทั้งหมด 7 วาระดว้ยกัน
ไดแ้ก่ 

วาระที่ 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
   อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ ประจ าปี 2564 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจา่ยผลประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ าหรบัปีสิน้สดุ                                            
  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วาระท่ี 5 พิจารณารบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

วาระท่ี 6 พิจารณารบัทราบความคืบหนา้การเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

วาระท่ี 7 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 

โดยพิธีกรแจง้ต่อที่ประชุมว่าส าหรบัวาระที่ 1-6 จะเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ ซึ่งจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระ
ดงักล่าว 
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วาระที ่1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ ประจ าปี 2564 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตไ์ดท้ราบถึงรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) 
ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ  
(B-WORK) ประจ าปี 2564 จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เริ่มประชุม เมื่อ
เวลา 13.30 น. ณ ส านกังานของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ตัง้อยู่เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าว
เวอร ์ถนนสาทรใต ้เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120 โดยมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์าเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองทัง้หมด 4 ราย ถือ
หน่วยทรสัตร์วมกนั 251,400 หน่วย และโดยการรบัมอบฉนัทะจ านวน 44 ราย ถือหน่วยทรสัตร์วมกนั 230,778,000 หน่วย 
รวมผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุทัง้หมด 48 ราย นบัเป็นจ านวนหน่วยทรสัตไ์ดท้ัง้สิน้ 231,029,400 หน่วย จากจ านวน
หน่วยทรสัตท์ัง้หมด 368,800,000 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 62.6435 ครบเป็นองคป์ระชมุ โดยมีวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบสรุปประเด็นส าคัญในลักษณะค าถามและค าตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตส์อบถามขอ้มลูเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกับรายงานขอ้มลูของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจ าปี 2563 ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ทนการจดัประชมุ
สามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2563 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบงบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ                        

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
วาระท่ี 5 พิจารณารบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุของกองทรสัต ์B-WORK ครัง้ที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่

จ านวนไม่เกิน 86,500,000 หน่วย เพื่อลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน

ครัง้ที่ 1 และการน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์B-WORK ในวงเงินกูย้ืมระยะยาว/ระยะสัน้จ านวนรวม ไม่เกิน 
1,000 ลา้นบาท เพื่อการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
และ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรสัต ์B-WORK ซึ่งอาจเป็นธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์  
B-WORK กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการใหห้ลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืม
เงินดงักล่าว 
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์B-WORK วงเงินไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท เพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงของแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการลงทนุในทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระค่าใชจ้่ายอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือเพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน และ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
กองทรสัต ์B-WORK และการใหห้ลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรสัตเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกับการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุน
เพิ่มเติมและการเพิ่มทนุของกองทรสัต ์B-WORK ครัง้ที่ 1 

วาระท่ี 12 วาระอื่น ๆ (หากมี) 

โดยผลมติของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ากการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจ าปี 2564 เป็นไปตามที่ไดเ้ปิดเผยไวแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 แลว้ ส าหรบัส าเนารายงานการประชมุดงักล่าว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน สิ่งทีส่่ง
มาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรจดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจ าปี 2564 ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

ความเห็นของทรสัตี  

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชมุวา่ รายงานการประชมุตามที่เสนอในวาระนีต้รงตามฉบบัท่ีไดเ้ผยแพร่
ผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) แลว้ เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

การลงมติ 

ไม่มี 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม พิธีกรจึงน าที่ประชมุเขา้สู่วาระต่อไป 

วาระที ่2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์อธิบายถึงโครงสรา้งการบรหิารจดัการของกองทรสัต ์
B-WORK และทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัต ์B-WORK ลงทนุในปัจจบุนั จ านวนเงินกูย้ืมในปัจจบุนั นโยบายการจ่ายประโยชน์
ตอบแทน และสรุปผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์B-WORK ในรอบปีที่ผ่านมา โดยกองทรสัต ์B-WORK มีรายไดร้วม
ทัง้หมด 579.83 ลา้นบาท มีค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 255.68 ลา้นบาท ส่งผลใหก้องทรสัต ์B-WORK มีก าไรจากการลงทนุสทุธิ
อยู่ที่  324.15 ล้านบาท นอกจากนี ้ยังมีรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 43.68 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการที่
กองทรสัต ์B-WORK มีการวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรบัเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยใ์หม่  จากผูป้ระเมินมูลค่า
ทรพัยสิ์น ส่งผลใหม้ีการเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 367.84 ลา้นบาท 
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ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์ประจ าปี 
2564 ที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง
ก าหนดใหผู้จ้ัดการกองทรสัตต์อ้งรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสตใ์นรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์
รบัทราบ 

ความเห็นของทรสัตี 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชุมว่า การด าเนินงานของกองทรสัตเ์ป็นไปตามที่ผูจ้ัดการกองทรัสต์
น าเสนอ ซึ่งกองทรสัตย์งัด าเนินงานไดต้ามปกติ และไม่มีขอ้สงัเกตใดต่อผลการด าเนินงานดงักล่าว 

การลงมติ 

ไม่มี 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม คุณจุลจักร โอภานุรักษ์ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ 

ได้อ่านค าถามจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กรณีของค่าใช้จ่ายรวมของกองทรัสต์ B-WORK ที่ลดลง 
รอ้ยละ 3.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนนี ้เกิดขึน้อันเนื่องมาจากสาเหตุใด โดยคุณจุลจักร โอภานุรักษ์ ผู้แทนของ

ผู้จัดการกองทรัสต ์ไดช้ีแ้จงตอบค าถามดงักล่าวว่า ค่าใชจ้่ายรวมของกองทรสัต ์B-WORK ที่ลดลงเนื่องจากตน้ทุนการ
เช่าและบริการ ในส่วนของตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคและบริโภคที่ลดลง อนัเนื่องจากนโยบายการท างานจากที่บา้น (Work 
from home) ของผูเ้ช่าตกึในช่วงที่ผ่านมา และตน้ทนุทางการเงินท่ีลดต ่าลง เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ Minimum Loan Rate 
(MLR) ที่ลดต ่าลง 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงน าที่ประชมุเขา้สู่วาระต่อไป 

วาระที ่3  พิจารณารับทราบงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2564 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบังบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรสัต ์B-WORK ซึ่งไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการ
บญัชี และผ่านการพิจารณาจากผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต บริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 ซึ่งไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุในรูปแบบ QR Code แลว้ สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ สิน้ปี 2564 กองทรัสต์ B-WORK มีสินทรัพย์รวมทั้งสิน้
ประมาณ 5,067.00 ลา้นบาท มีหนีสิ้นทัง้สิน้ประมาณ 1,138.36 ลา้นบาท มีสินทรพัยส์ทุธิประมาณ 3,928.64 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นสินทรพัยส์ทุธิ (NAV) ต่อหน่วยที่ 10.6525 บาท 

2. ในส่วนของงบก าไรขาดทนุปี 2564 กองทรสัต ์B-WORK มีรายไดร้วม 579.84 ลา้นบาท มีค่าใชจ้่ายรวม 
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255.68 ลา้นบาท มีก าไรจากการลงทุนสทุธิ 324.16 ลา้นบาท มีรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทุน 43.68 ลา้นบาท ส่งผลให ้
มีการเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 367.84 ลา้นบาท 

3. ในส่วนงบกระแสเงินสดของปี 2564 มีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวณทัง้สิน้ 293.17 
ลา้นบาท มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน 327.58 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 
34.41 ลา้นบาท เมื่อรวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันตน้ปี ที่ 207.57 ลา้นบาท ส่งผลให้ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี 2564 อยู่ที่ 173.16 ลา้นบาท 

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรสัต ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งก าหนดให้
ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรายงานฐานะการเงินในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีงบ
การเงินท่ีผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้  

 ทั้งนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  สิ ้นสุด  ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรัสต์ ไดจ้ัดท าขึน้อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป รวมทัง้ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

ความเห็นทรสัตี 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรสัตีต่อที่ประชมุว่า งบการเงินท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตเ์สนอผ่านการตรวจสอบของผูส้อบ
บัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานของผูส้อบบัญชีแสดงการตรวจสอบงบการเงินโดยไม่มี
เงื่อนไข ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุรวมและทรสัตท์ี่มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐาน 

การลงมติ 

 ไม่มี 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม พิธีกรจึงน าที่ประชมุเขา้สู่วาระต่อไป 

วาระที ่4 พิจารณารับทราบการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสตส์ าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 2564 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงขอ้เท็จจริงและเหตผุลว่า กองทรสัต์ B-WORK 
มีนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปี
บญัชี โดยจ่ายอย่างนอ้ยปีละ 2 (สอง) ครัง้ โดยประโยชนต์อบแทนที่จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตน์ั้นแบ่งเป็นประโยชน์
ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) ซึ่ง
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เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้กองทรสัต์ B-WORK มีการประกาศจ่ายประโยชนต์อบแทน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2564 รวมทั้งสิน้ในอัตรา 0.7825 บาทต่อหน่วย หรือรวมเป็นเงิน
ประโยชนต์อบแทนที่จ่ายทั้งสิน้ 288.59 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 90.40 ของก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ อนึ่ง กองทรสัต ์ 
B-WORK มีการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนทัง้สิน้ 14 ครัง้ โดยเริ่มตัง้แต่ปี 2561 โดยในปี 2561 มีการจ่ายผลประโยชนต์อบ
แทนทั้งสิน้ 0.4834 บาทต่อหน่วย ปี 2562 มีการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนทั้งสิน้ 0.7558 บาทต่อหน่วย ปี 2563 มีการ
จ่ายผลประโยชนต์อบแทนทัง้สิน้ 0.7709 บาทต่อหน่วย และปี 2564 มีการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนทัง้สิน้ 0.7825 บาท
ต่อหน่วย โดยเงินจ่ายผลประโยชนต์อบแทนทัง้หมดตัง้แต่ก่อตัง้กองทรสัต ์B-WORK รวมทัง้สิน้ 2.7926 บาทต่อหน่วย  

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการจ่ายประโยชนต์อบแทน
ดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ นโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนที่ปรากฎในหนงัสือชีช้วนเสนอ
ขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยบ์ัวหลวง  ออฟฟิศ (B-WORK) และแนวปฏิบตัิที่
เก่ียวขอ้งของส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ความเห็นทรสัตี 

พิธีกรชี ้แจงความเห็นของทรัสตีต่อที่ประชุมว่า ทรัสตีรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามที่ผู้จัดการ
กองทรสัตน์ าเสนอ 

การลงมติ 

 ไม่มี 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม พิธีกรจึงน าที่ประชมุเขา้สู่วาระต่อไป 

วาระที ่5  พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิและเหตผุลว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด้
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์B-WORK ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทรสัต ์B-WORK โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์
ไดพ้ิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผูส้อบบญัชีจากหลกัเกณฑค์ุณวฒุิ คุณภาพของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพ
ในการท างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีผลประโยชนข์ดักันในการท าหนา้ที่สอบบัญชี
ของกองทรสัต ์B-WORK โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงันี ้

1. คณุสจุิตรา มะเสนา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8645 หรือ 
2. คณุมญัชภุา สิงหส์ขุสวสัดิ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6112 หรือ 
3. คณุนารีวรรณ ชยับรรทดั  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9219  
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ในการนี ้ใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรัสต  ์B-WORK ได ้และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดใ้ห ้
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัต์ B-WORK แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ขา้งตน้ 

ในส่วนของค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ในปี 2564 มีค่าสอบบัญชีทั้งสิน้ 1,340,000 บาท โดยค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีในปี 2565 เท่ากบั 1,340,000 บาท กล่าวคือไม่มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้จากเดิม อย่างไรก็ดี หากมีการเขา้ลงทนุใน
ทรพัยสิ์นเพิ่มเติมจะมีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเพิ่มอีก 310,000 บาท 

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก  บริษัท เคพีเอ็มจี  
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทรสัต ์และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้สนอขา้งตน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน 
ก.ล.ต. ซึ่งก าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสตต์อ้งรายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
กองทรสัตใ์หผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่าผูส้อบบัญชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความ
เห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบัติหนา้ที่อย่างเหมาะสม มีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตแ์ละไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับกองทรสัต์  ส่งผลใหม้ี
ความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่ 

ความเห็นทรสัตี 

พิธีกรชีแ้จงความเห็นของทรัสตีต่อที่ประชุมว่า การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบักองทรสัต ์จึงไม่มีขอ้สงัเกตใด 

การลงมติ 

 ไม่มี 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม คุณนรศักดิ์ ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต  ์ 
ไดอ้่านค าถามจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ซึ่งสามารถสรุปไดว้่าเหตุใดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีจึงสูงกว่าค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีของกองทรสัตอ์ื่นถึงรอ้ยละ 30 ซึ่งคุณนรศักดิ ์ศุภกรธนกิจ ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์ไดต้อบค าถาม
โดยสรุปว่ากองทรสัตแ์ต่ละกองนัน้ มีลกัษณะโครงสรา้งในการด าเนินงานบริหารจดัการที่แตกต่างกนั ซึ่ง ณ เวลาของการ
สรรหาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์B-WORK ได้มีการเรียกผู้สอบบัญชีจากบริษัทชั้นน าเข้ามาด าเนินการ
น าเสนอค่าตอบแทน ซึ่งขณะนัน้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ไดม้ีการเสนอค่าบริการที่มีราคาต ่าที่สดุ ทาง
กองทรสัต ์B-WORK จึงไดเ้ลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เขา้มาท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต  ์ 
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B-WORK โดยในกรณีที่กองทรสัตอ์ื่นสามารถจดัหาผูส้อบบญัชีในอตัราค่าจา้งที่ต  ่ากว่าทางกองทรสัต ์B-WORK นัน้ ทาง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไม่สามารถพึงทราบได ้เนื่องจากองทรสัตแ์ต่ละกองลว้นมีโครงสรา้งการบรหิารที่แตกต่างกนั  

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงน าที่ประชมุเขา้สู่วาระต่อไป 

วาระที ่6 พิจารณารับทราบความคืบหน้าการเข้าลงทุนในทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที ่1 

คุณจุลจักร โอภานุรักษ ์ผู้แทนของผู้จัดการกองทรัสต ์กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่มติที่ประชุมสามญัผูถื้อ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิวาระเก่ียวกบัการเขา้ลงทนุ
ในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดตาม รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 
ดงัที่ปรากฎใน สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรรายงานความคืบหนา้การเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้  าเนินการยื่นค าขอเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชนต่อ
ทางส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยแบบค าขอเริ่มมีผลบงัคบัใช ้ตัง้แต่วนัท่ี 23 กันยายน 2564 (วนัท่ี
นับ 1 Filing) แต่ทั้งนี ้เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการ
ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและตลาดอาคารส านกังานใหเ้ช่า โดยขณะนีส้ถานการณย์งัมี
ความไม่แน่นอน ทางผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงไดพ้ิจารณาด าเนินการแจง้ขอขยายระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มทุน
ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ ครัง้ที่ 1 ต่อทางส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยอ์อกไปอีก 6 เดือน (ภายในวนัท่ี 28 กนัยายน 2565) 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบความคืบหนา้การเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่ จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  ตามที่มติที่ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ B-WORK ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิวาระเก่ียวกบัการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  

ความเห็นของทรสัตี 

 รบัทราบความคืบหนา้การเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตน์ าเสนอ 

การลงมต ิ

 ไม่มี 

พิธีกรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตถ์ามค าถาม เนื่องจากไม่มีผูใ้ดมีค าถาม พิธีกรจึงน าที่ประชมุเขา้สู่วาระต่อไป 
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วาระที ่7 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

พิธีกรสอบถามว่ามีผูห้น่วยทรสัตใ์ดประสงคจ์ะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในวาระนีห้รือไม่ 

เนื่องจากไม่มีผูใ้ดประสงคจ์ะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม และไม่มีผูใ้ดมีค าถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ  
จึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่สละเวลามาเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 และไดก้ล่าวปิดการ
ประชมุ เวลา 10.45  น. 

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


