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(F53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ 

วันที ่12 เมษายน พ.ศ. 2564 

บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“ ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผูจ้ัดการกองทรสัตเ์พื่อการ
ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (“กองทรัสต”์ หรือ “กองทรัสต ์B-WORK”) ขอรายงานเก่ียวกบัความ
ประสงคใ์นการเพิ่มทนุและการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรสัต ์B-WORK ดงันี ้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีความประสงคจ์ะเพิ่มทุนของกองทรสัต ์B-WORK โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ จ านวน
ประมาณไม่เกิน 86,500,000 หน่วย โดยเมื่อรวมกบัหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK ในปัจจบุนัจ านวน 368,800,000 
หน่วย จะท าใหก้องทรสัต ์B-WORK มีหน่วยทรสัตร์วมทัง้สิน้ไม่เกิน 455,300,000 หน่วย  

การเพิ่มทุนดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อใชใ้นการลงทุนในโครงการบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร ์(“ทรัพยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที ่1”) ของกองทรสัต ์นอกจากนี ้กองทรสัต ์B-WORK จะมีการกูย้ืมเงินในวงเงินกูย้ืมระยะยาว/ระยะสัน้ไม่
เกิน 1,000 ลา้นบาท เพื่อลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และ/หรือการออกและเสนอขายหุน้กูข้องกองทรสัต์
ไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท (เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมเดิม ไม่เกิน 920 ลา้นบาท และเพื่อลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้
ที่ 1 ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท) โดยการออกหุน้กูเ้มื่อรวมกบัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแลว้ มลูค่าหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้
รวมภายหลงัธุรกรรมการเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นีจ้ะไม่เกิน 1,920 ลา้นบาท และเงินลงทุนของกองทรสัตส์ าหรบัการ
ลงทนุทรพัยสิ์นเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะมีมลูค่ารวมไม่เกิน 1,550 ลา้นบาท  (ไม่รวมภาษี ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่าราคาประเมินต ่าสุดของทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 ที่ประเมินโดย 
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) รอ้ยละ 6.97  

2. การจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติม 

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าจะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน  86,500,000 หน่วย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

ส่วนที ่1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีการออกและ
เสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี ้เพื่อเสนอขายใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต์
ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์(“Rights Offering”) หรือเสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
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ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์โดยไม่จดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่อาจเป็น
ผลใหก้องทรสัตม์ีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (“Preferential Public Offering”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะกฎหมาย
ของประเทศ ดังต่อไปนี ้1) ราชอาณาจักรเบลเยียม 2) แคนาดา 3) สาธารณรัฐประชาชนจีน 4) ญ่ีปุ่ น 5) สาธารณรฐั
ฝรั่งเศส 6) สมาพนัธรฐัสวิส (สวิสเซอรแ์ลนด)์ 7) ราชอาณาจกัรสวีเดน 8) สหราชอาณาจกัร (องักฤษ) โดยรายชื่อประเทศ
ดงักล่าวอา้งอิงตามขอ้มลูวนัปิดสมดุทะเบียนเมื่อวนัที่ 30 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิประกาศ
เปล่ียนแปลงและ/หรือเพิ่มเติมรายชื่อประเทศดงักล่าว ที่อาจมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์ญัชาติอื่นเพิ่มเติมจากการก าหนดรายชื่อ
ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นภายหลงั โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหท้ราบ
อีกครัง้ 
 
ทั้งนี ้ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร 
หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมใน
ครั้งนี ้ก็ได  ้โดยภายหลังจากจัดสรรหน่วยทรัสตใ์นส่วนที่ 1 นี ้ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ไดร้ับจัดสรรแลว้  
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการจดัจ าหน่ายจะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยเดิมที่แสดงความจ านงที่
จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกับหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส่์วนที่ 2 หรือ 
ไม่ก็ได ้

 
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดร้บัสิทธิจองซือ้
หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเต็มหน่วยไดใ้หปั้ดเศษลง
เป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกลท้ี่สดุ 

ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรสัตส่์วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามที่
เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จ าหน่ายหลกัทรพัย ์และประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  

หากมีหน่วยทรสัตเ์หลือจากการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่าย สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่
จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจากการจดัสรรส่วนท่ี 2 แลว้หรือไม่ก็ได ้

ตารางดงัต่อไปนีเ้ป็นขอ้มลูโดยสรุปของการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรสัต์ B-WORK ใน
ครัง้นี ้



สิ่งทีส่่งมาด้วย 8 

3 

 

จัดสรรให้แก ่ จ านวน
หน่วยทรัสต ์

อัตราส่วน  
(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หน่วย) 

วันเวลาจองซือ้
และช าระเงนิค่า
หน่วยทรัสต ์

หมายเหต ุ

Rights Offering หรือ
Preferential Public 
Offering 

ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 
50 ของหนว่ยทรสัต์
ที่จะมีการออกและ
เสนอขาย 

ก าหนดใน
ภายหลงั 

ก าหนดใน
ภายหลงั 

ก าหนดใน
ภายหลงั และ
หลงัจากที่ไดร้บั
อนมุตัิจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(1), (2), (3), (4), 
(5) และตอ้งไดร้บั
การอนมุตัจิากที่
ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตใ์หม้ี
การเพิม่ทนุของ
กองทรสัต ์ 
B-WORK 

ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) 

หน่วยทรสัตส่์วนท่ี
เหลือจากการเสนอ
ขายตามส่วนที่ 1 

- ก าหนดใน
ภายหลงั 

ก าหนดใน
ภายหลงั และ
หลงัจากที่ไดร้บั
อนมุตัิจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(2), (4), (5) และ
ตอ้งไดร้บัการ
อนมุตัิจากที่
ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตใ์หม้ี
การเพิม่ทนุของ
กองทรสัต ์B-
WORK 

หมายเหต ุ

(1) วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่ม (Record Date) จะก าหนดในภายหลงัเมื่อ
ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ B-WORK ใหม้ีการเพิ่มทุน และส านักงาน ก.ล.ต. ได้
อนุมตัิแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์  
B-WORK ส าหรบัการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1  

(2) ส าหรบัจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะมีการออกและเสนอขายและราคาหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดย
อา้งอิงจากมลูค่าลงทนุของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1 ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ  ที่มีความเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ 1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์2) ราคาในตลาดรองของหลกัทรพัย ์3) อตัรา
ผลตอบแทนในระดับที่นักลงทุนจะได้รับ 4) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน 5) อัตราดอกเบีย้ 6) อัตรา
ผลตอบแทนที่นักลงทุนจะไดร้ับจากการลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอื่น ๆ และ 7) ผลการส ารวจความตอ้งการของนกัลงทนุสถาบนั (Book Building) 
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(3) อัตราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรัสตก์่อนการเพิ่มทุนในครัง้นีข้องกองทรัสต์  B-WORK ต่อ
จ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะมีการออกและเสนอขายในส่วนท่ี 1 ตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย จะ
ไดก้ าหนดตามวิธีการท่ีระบตุ่อไป 

(4) ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่  1 นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสิทธิที่ไดร้บัจัดสรรแลว้ ผูจ้ัดการ
กองทรสัตจ์ะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กิน
กว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร ก่อน พรอ้มกบั หรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส่์วนท่ี 2 หรือไม่ก็ได ้และ
หากมีหน่วยทรสัตเ์หลือจากส่วนที่ 2 (การเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)) แลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์
และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายสงวนสิทธ์ิที่จะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในส่วนท่ี 1 ที่แสดงความ
จ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกับหรือหลงัจากการจดัสรรส่วนที่  2 แลว้
หรือไม่ก็ได ้

(5) ใหท้รสัตีและ/หรือผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 

1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกับการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงวนั
และเวลาที่เสนอขาย จ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขาย ระยะเวลาการจองซือ้ อตัราส่วนการใชสิ้ทธิจอง
ซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมของ
กองทรัสต ์และวิธีการจัดสรรกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมจองซือ้หน่วยทรัสตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้ับการจัดสรร 
รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ก่ประชาชนทั่วไปใหแ้ก่
นกัลงทนุอื่น ตลอดจนมีสิทธิใชด้ลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เพิ่มใหแ้ก่
ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูล้งทุนรายใดที่อาจเป็นผลใหก้องทรสัตม์ีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential 
Public Offering) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะกฎหมายของประเทศ ดังต่อไปนี ้1) ราชอาณาจักรเบลเยียม  
2) แคนาดา 3) สาธารณรฐัประชาชนจีน 4) ญ่ีปุ่ น 5) สาธารณรฐัฝรั่งเศส 6) สมาพนัธรฐัสวิส (สวิสเซอรแ์ลนด)์ 
7) ราชอาณาจกัรสวีเดน 8) สหราชอาณาจกัร (องักฤษ) โดยรายชื่อประเทศดงักล่าวอา้งอิงตามขอ้มลูวนัปิดสมดุ
ทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี ้ผู้จัดการกองทรัสตข์อสงวนสิทธิประกาศเปล่ียนแปลง และ/หรือ 
เพิ่มเติมรายชื่อประเทศดังกล่าว ที่อาจมีผู้ถือหน่วยทรัสต์สัญชาติอื่นเพิ่มเติมจากการก าหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรสัตใ์นภายหลงั โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยให้
ทราบอีกครัง้ 

2)  พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัต์ (Record Date) โดยให้
แจง้วนัก าหนดการดงักล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อใหผู้ถื้อ
หน่วยทรสัตท์ราบต่อไป  

3)  เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง ในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ 
และหลกัฐานท่ีจ าเป็นที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่จะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/
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หรือ สัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหน่วยทรสัตเ์ดิม การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์และตวัแทนรบัจองซือ้หลกัทรพัย ์รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ติดต่อ และ /หรือ ยื่นค าขออนุญาต ค าขอ
ผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการ หรือองค์กรของรัฐ  หรือบุคคลใดๆ เพื่ อการดังกล่าว และการน าหน่วยท รัสต์เพิ่มเติมเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  

4)  ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือที่เก่ียวกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ รวมถึงการแต่งตัง้  และ/หรือ ถอดถอน
ผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้เพื่อใหก้ารด าเนินการดังกล่าวส าเรจ็ครบถว้นโดยตลอด 

ทัง้นี ้ใหถื้อเอาขอ้มลูที่ปรากฎในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละ /หรือหนงัสือชีช้วนการเสนอ
ขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์B-WORK ส าหรบัการเพิ่มทนุครัง้ 1 เป็นจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะจดัสรรเพื่อเสนอขาย
ใหผู้ล้งทนุแต่ละประเภท 

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรสัตด์ังกล่าวขา้งตน้ จะไม่ท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์ายใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผูถื้อ
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์ B-WORK เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของ
กองทรสัต ์B-WORK โดยใหถื้อนิยามกลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 49/2555 
เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

ภายหลงัจากที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการเพิ่มทนุและการจดัสรรหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะด าเนินการขอความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์โดยด าเนินการยื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละรา่งหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตต์่อไป 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการยื่นค าขอตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยทรสัต์
ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรสัต์ B-WORK เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัตัง้แต่วนัปิดการ
เสนอขายหน่วยทรสัต ์

2.2 การด าเนินการของผู้จัดการกองทรัสตก์รณีทีมี่เศษของหน่วยทรัสต ์

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนที่ก าหนดท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมรายใดไดร้บัสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขาย
เพิ่มเติมเป็นจ านวนท่ีมีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเต็มหน่วยได ้ใหปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วย
ที่ใกลเ้คียงที่สดุ 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตเ์พื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสตแ์ละจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและ
เสนอขายเพิ่มเติม 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 ของกองทรัสต์ B-WORK ในวันที่  27 เมษายน 2564  

เวลา 13.30 น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูม โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พารค์ เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4  
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แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 และก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้
ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2564 ของกองทรสัต ์B-WORK (Record Date) ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ทัง้นี ้เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสงัหาริมทรพัยข์องผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงมีมติเห็นสมควรให้
จดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ยอีกช่องทางหนึ่ง ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย
และประกาศที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ทั้งนี ้ขัน้ตอนและวิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และการ
มอบฉันทะส าหรบัการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) นั้นจะถูกระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2564 ที่จะจดัส่งใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัต ์

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ
เงือ่นไขการขออนุญาต 

ภายหลงัจากที่ไดร้บัอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ B-WORK ในการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุน
เพิ่มติมครั้งที่ 1 ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการขอความเห็นชอบต่อส านักงาน ก .ล.ต. ในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ โดยด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี ้ชวนเสนอขาย
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตต์่อไป 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่มเติม 

เพื่อการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช าระค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีน
ของกองทรัสต์ ทั้งนี ้รายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 ปรากฎดัง สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้ถือเอา
รายละเอียดทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และ/หรือ 
หนังสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์B-WORK ส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 นี ้เป็นรายละเอียดของ
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

6. ประโยชนท์ีก่องทรัสตจ์ะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติม 

เพื่อใหก้องทรสัต ์B-WORK มีทรพัยสิ์นเพิ่มขึน้อันจะส่งผลใหม้ีการกระจายความเส่ียงในการลงทุน และมีโอกาสไดร้บั
ผลประโยชนส่์วนเพิ่มในทรพัยสิ์นใหม่ที่ลงทุน รวมถึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกองทรสัตใ์นการเขา้
ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีมีศกัยภาพ ทัง้นี ้การท่ีกองทรสัตม์ีจ านวนหน่วยทรสัตเ์พิ่มมากขึน้ อาจท าใหห้น่วยทรสัตม์ีสภาพคล่อง
มากขึน้ส าหรบัการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหน่วยทรัสตจ์ะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติม 

กองทรสัตจ์ะมีขนาดใหญ่ขึน้ซึ่งเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน โดยผูจ้ัดการกองทรสัตค์าดว่าจะส่งเสริมใหส้ภาพคล่องใน
ตลาดรองนัน้เพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการกระจายความเส่ียงของการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัยไ์ดเ้พิ่มขึน้จาก
อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัตจ์ดัหาผลประโยชนอ์ยู่ในปัจจบุนั 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต ์เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่ม
ทุน/จัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติม 

- ไม่มี -  

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนออขายเพิ่มเติม 

9.1 ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2564 ของ
กองทรสัต ์B-WORK (Record Date) ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

9.2 ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2564 ของกองทรัสต ์B-WORK ในวันที่ 27 เมษายน 2564  

เวลา 13.30 น. ณ หอ้งคราวน ์บอลรูม โรงแรมคราวน ์พลาซ่า กรุงเทพ ลมุพินี พารค์ เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4  
แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 และประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง 
 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
 ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 


