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วนัที ่24 พฤศจกิายน 2565 

 

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สามของทรัสต์เพื่อการลงทุน 

ในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยด์บับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยด์บับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1.  ใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่าม (ซึ่งออก

โดยบรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบยีนของ

กองทรสัต)์ 

 2.  รายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารจองซื้อหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่าม 

 3.  ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ส าหรบั

การเพิม่ทุนครัง้ทีส่ามของกองทรสัต ์(Fact Sheet) 

 4.  ใบจองซื้อหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่าม 

 5.  แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะ  

ผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) 

 6.  แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล 

ส าหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลและประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออก

หลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้ 

 7. รายการของสญัชาตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทยที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ

น ามาพจิารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรสัต์ 

 8. แบบประเมนิความเหมาะสมในการลงทุนส าหรบับุคคลธรรมดา (Suitability Test for 

Individual Investor) 

 9. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนส าหรับนิติบุคคล (Suitability Test for 

Juristic Investor) 

 10. แบบฟอรม์ Know Your Customer & Customer Due Diligence (KYC/CDD) 

 11. หนังสอืมอบอ านาจ 
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ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ไดอ้นุญาต

ให ้บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล รที แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั (“บรษิทั” หรอื “ผูจ้ดัการกองทรสัต์”) ในฐานะ

ผู้จัดการกองทรสัต์ ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 

(“กองทรสัต์”) เสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติมในการเพิม่ทุนครัง้ที่สามของกองทรสัต์เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว เมื่อ

วนัที ่3 พฤศจกิายน 2565 และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนการเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สาม มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 

พฤศจกิายน 2565 โดยสาระส าคญัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนังสอืชีช้วนการ

เสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติมดงักล่าว ปรากฏรายละเอยีดตามที่ระบุไว้ใน ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 ส่วนสรุปขอ้มูล

ส าคญัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตส์ าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่ามของกองทรสัต ์(“Fact 

Sheet”)  

 

บรษิทัขอเรยีนแจง้ขอ้มลูส าคญัเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิของกองทรสัตใ์นการเพิม่ทุน

ครัง้ทีส่ามของกองทรสัต ์ดงัต่อไปนี้ 

1. จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่สามของกองทรัสต์ มีจ านวนทัง้สิ้นไม่เกิน 
109,482,000 หน่วย โดยแบ่งเป็น 

ส่วนท่ี 1 เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ โดยไม่จดัสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่ีจะท าให้
กองทรสัต์มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 

เป็นการให้สิทธิในการจองซื้อต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มีรายชื่ อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ตามอตัราสว่นการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทีร่ะบุในขอ้ 2 แต่จะไม่เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ทีจ่ะท าใหก้องทรสัต์มหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ ไม่เกนิ 109,482,000 
หน่วย 

โดยสญัชาตผิู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยที่ผู้จดัการกองทรสัต์จะน ามาพจิารณาว่าจะไม่
เสนอขายหน่วยทรสัตใ์หต้ามหลกัเกณฑข์า้งตน้ ปรากฏรายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 

ในกรณีการจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติมขา้งต้นท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิได้รบัสทิธใินการจองซื้อ
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษของหน่วยทรสัตซ์ึง่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วย
ได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความ
จ านงทีจ่ะซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อย
กว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซื้อหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้ 
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ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมส่วนที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมแล้ว ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์สงวนสทิธิที่จะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติมที่เหลอืดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่
แสดงความจ านงจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พรอ้มกบั
หรอืหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส์ว่นที ่3 หรอืไม่กไ็ด ้

ส่วนท่ี 2 เสนอขายให้กบั บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
(“WHAID”) และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHAID  

โดยจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ดัสรรใหแ้ก่ WHAID และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ WHAID เมื่อรวมกบั
จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ WHAID และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ WHAID ตามส่วนที ่1 
แลว้ จะมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้ทีส่ามนี้ คดิ
เป็นจ านวนไม่เกนิ 21,896,400 หน่วย 

ส่วนท่ี 3 เสนอขายหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมในส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 และ/หรือ ส่วนท่ี 2 ข้างต้น 
โดยเสนอขายให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป ตามท่ี
เห็นสมควร ตามประกาศท่ี ทธ.27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย ์และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทีม่สีทิธจิองซื้อใน 
ส่วนที ่1 ทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะซื้อหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร 
พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่ 3 หรือไม่ก็ได้ และในกรณีที่การจัดสรร
หน่วยทรสัต์เพิม่เตมินี้ท าให้ผูจ้องซื้อทีม่สีทิธจิองซื้อในสว่นที ่1 ไดร้บัสทิธใินการจองซื้อหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิเป็นจ านวนที่มเีศษของหน่วยทรสัต์ซึ่งไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเตม็หน่วยได ้ใหปั้ด
เศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด 

2. อตัราส่วนในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธไิด้รบั
จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.1303 
หน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติม โดยหน่วยทรสัตท์ีเ่กดิจากการค านวณทีเ่ป็นเศษทศนิยมจะถูก
ปัดลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด 

3. ราคาสูงสุดทีจ่ะเสนอขายหน่วยทรสัตไ์ม่เกนิ 7.20 บาทต่อหน่วยทรสัต์1 โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศ
ราคาเสนอขายสุดท้าย ผ่านเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้
จองซื้อหน่วยทรสัตด์งัต่อไปนี้จะตอ้งช าระค่าจองซื้อในราคาสงูสุด 

 
1 กรณีทีร่าคาเสนอขายสุดท้ายต า่กว่าราคาสูงสุดทีจ่ะเสนอขายหน่วยทรสัต์ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ซึง่เป็นผูร้บัจองซื้อจากผู้จองซื้อจะ
ด าเนินการคนืเงนิส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกบัราคาสูงสุดทีจ่ะเสนอขายหน่วยทรสัต์ โดยไม่มดีอกเบี้ย และ/หรอื 
ค่าเสยีหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซื้อ โดยวธิทีีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่3 ขอ้ 2.7.2 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์และหนังสอื 
ชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่าม 
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▪ ผูจ้องซื้อในสว่นทีเ่สนอขายต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ ประเภทบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล 

▪ ผู้จองซื้อในส่วนที่เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิม ประเภทนักลงทุนสถาบันที่มิได้น าส่งใบ 
Bookbuilding 

กรณีทีร่าคาเสนอขายสุดทา้ยต ่ากว่าราคาสงูสุดทีจ่ะเสนอขายหน่วยทรสัต์ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ซึ่งเป็น
ผูร้บัจองซื้อจากผูจ้องซื้อจะด าเนินการคนืเงนิสว่นต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดทา้ยกบัราคาสงูสุด
ทีจ่ะเสนอขายหน่วยทรสัต์ โดยไม่มดีอกเบี้ย และ/หรอื ค่าเสยีหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซื้อ ตามวธิกีารทีร่ะบุ
ไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

4. สถานทีร่บัและยื่นใบจองซื้อ และระยะเวลาการจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่ทุน มรีายละเอยีดดงันี้ 

ประเภท 
นักลงทุน 

ราคาจองซ้ือต่อ
หน่วย 

สถานท่ีรบัและยื่นใบจองซ้ือ และ 
ระยะเวลาจองซ้ือ 

ส่วนท่ี 1 เสนอขายให้กบัผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์  

ประเภทบุคคล
ธรรมดาและ
นิติบุคคล  

จองซื้อทีร่าคาสงูสุดที่
จะเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์คอื 7.20 
บาทต่อหน่วย 

จองซื้อไดท้ีส่ านักงาน และสาขาของผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ รวมทัง้ผ่านระบบออนไลน์ของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ และผ่านทาง
โทรศพัท ์บนัทกึเสยีงของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ ในช่วงวนัที ่2 ธนัวาคม 2565 และ วนัที ่6 
ธนัวาคม 2565 ถึง 8 ธนัวาคม 2565 ตัง้แต่ เวลา 9.00 
น. – 16.00 น.หรือตามเวลาท าการของส านักงานและ
สาขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ และวนัที ่
9 ธนัวาคม 2565 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. หรอืตามเวลาท า
การของส านักงานและสาขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์ถงึเวลา 15.00 น.  

ป ร ะ เ ภ ท นั ก
ลงทุนสถาบัน
ท่ีมิได้น าส่งใบ 
Bookbuilding 

จองซื้อทีร่าคาสงูสุดที่
จะเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์คอื 7.20 
บาทต่อหน่วย 

จองซื้อได้ที่ส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์เท่านัน้ ในช่วงวนัที่ 2 ธนัวาคม 2565 และ 
วนัที ่6 ธนัวาคม 2565 ถงึ 8 ธนัวาคม 2565 ตัง้แต่เวลา 
9.00 น. – 16.00 น. และวนัที ่9 ธนัวาคม 2565  ตัง้แต่
เวลาตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น.  

ป ร ะ เ ภ ท นั ก
ลงทุนสถาบัน

จองซื้ อที่ ร าคาเสนอ
ขายสุดทา้ย 

จองซื้อได้ที่ส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์เท่านัน้ ในช่วงวนัที่ 14 ธนัวาคม 2565 ถึง 
16 ธนัวาคม 2565 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  



 
 

 5 

ประเภท 
นักลงทุน 

ราคาจองซ้ือต่อ
หน่วย 

สถานท่ีรบัและยื่นใบจองซ้ือ และ 
ระยะเวลาจองซ้ือ 

ท่ี น า ส่ ง ใ บ 
Bookbuilding 
ส่วนท่ี 2 เสนอขายให้กบั WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHAID 
WHAID แ ล ะ /
ห รื อ ก ลุ่ ม
บุคคลเดียวกนั
ของ WHAID 

ไม่ เกินร้อยละ 
20 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่
เ ส น อ ข า ย
ทั ้งหมด  ( เมื่ อ
ร ว ม กั บ
หน่วยทรัสต์ที่
ไ ด้ ร ั บ จั ด ส ร ร
ตามสว่นที ่1) 

จองซื้ อที่ ร าคาเสนอ
ขายสุดทา้ย 

จองซื้อได้ที่ส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์เท่านัน้ ในช่วงวนัที่ 14 ธนัวาคม 2565 ถึง 
16 ธนัวาคม 2565 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

ส่วนท่ี 3 เสนอขายหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมในส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 และ/หรือ ส่วนท่ี 2 ข้างต้น 
โดยเสนอขายให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากดั และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 

นักลงทุน
สถาบนั 

จองซื้ อที่ ร าคาเสนอ
ขายสุดทา้ย 

จองซื้อได้ที่ส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์เท่านัน้ ในช่วงวนัที ่14 ธนัวาคม 2565 ถึง 
16 ธนัวาคม 2565 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

บุ ค ค ล ต า ม
ดุลพนิิจของผูจ้ดั
จ า ห น่ า ย
หน่วยทรสัต ์ 

จองซื้ อที่ ร าคาเสนอ
ขายสุดทา้ย 

จองซื ้อไดท้ีส่ านักงาน และสาขาของผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ รวมทัง้ผ่านระบบออนไลน์ของผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ และผ่านทางโทรศพัท์
บนัทกึเสยีงของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 
 
ในช่วงวนัที่ 14 ธนัวาคม 2565 ถึง 16 ธนัวาคม 2565 
ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.หรอืตามเวลาท าการของ
ส านักงานและสาขาของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์  
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อย่างไรกด็ ีโปรดดูรายละเอยีดการจองซื้อและเงื่อนไขการช าระเงนิตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 รายละเอยีด
เกี่ยวกับวิธีการจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เติมส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สาม และหนังสอืชี้ชวนการเสนอขาย
หน่วยทรสัตส์ าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่าม สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์จะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการ

จองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในบางกรณี ตามทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์เหน็สมควร เช่น ในกรณีที่

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์เหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต์ หรอืผู้ถือหน่วยทรสัต์ หรอืกรณีที่การ

จองซื้อหน่วยทรสัต์อาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทรสัต ์หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทรสัต์ รวมถงึ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นบุคคลสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทยตามที่ระบุไว้ในรายการของสญัชาติที่ผู้จดัการ

กองทรสัต์จะน ามาพจิารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรสัต์ (โปรดดูรายละเอยีดสญัชาติเพิม่เตมิตามทีร่ะบุไวใ้น

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7) ที่จะท าให้กองทรสัต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อเป็นการรกัษา

ผลประโยชน์ของกองทรสัต์ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์รวมถึงชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของ

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกั 

 ทัง้นี้  ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนที่มีผลบังคบัใช้แล้ว โดยสามารถ  

ดาวน์โหลดเอกสารดงักล่าวไดจ้ากเวบ็ไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 
(นางสาวจารุชา สตมิานนท์) 

กรรมการผูจ้ดัการ  
ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

http://www.sec.or.th/

