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วนัท่ี 25 ตลุาคม 2564 

 

เรื่อง แจง้สิทธิการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที่หกของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์

และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  1.  ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทนุครัง้ที่หก (ซึ่งออกโดยบรษิัท 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของกองทรสัต)์ 

 2.  รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทนุครัง้ที่หก 

 3.  ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตส์ าหรบัการเพิ่ม

ทนุครัง้ที่หกของกองทรสัต ์(Fact Sheet) 

 4.  ใบจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทนุครัง้ที่หก 

 5.  แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐัฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ า

หลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) 

 6.  แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล ส าหรบั

ผูจ้องซือ้ที่เป็นนิติบุคคลและประสงคน์ าหลักทรัพยฝ์ากเขา้บัญชีผูอ้อกหลักทรัพย ์ (Issuer 

Account) เท่านัน้ 

 7. รายการของสัญชาติผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะน ามา

พิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรสัต ์

 8. แบบประเมินระดบัความเส่ียงในการลงทนุท่ีเหมาะสม (Suitability Test) 

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

 10. หนงัสือมอบอ านาจ 

 
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ไดอ้นญุาตให ้บรษิัท 

ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท ์จ ากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์”) เสนอขาย
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หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่หกของกองทรสัตเ์ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 และแบบแสดง

รายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที่หก มี

ผลบังคับใชเ้ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยสาระส าคัญของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย

หน่วยทรสัตแ์ละหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมดงักล่าว ปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไวใ้นสิ่งที่ส่งมา

ด้วย 3 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสตส์ าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่ หกของ

กองทรสัต ์(“Fact Sheet”)  

 

บริษัทขอเรียนแจง้ขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมของกองทรสัตใ์นการเพิ่มทุนครัง้ที่ หก

ของกองทรสัต ์ดงัต่อไปนี ้

1. จ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ออกเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่หกของกองทรสัต ์มีจ านวนทั้งสิน้ไม่เกิน 385,898,000 หน่วย 
โดยแบ่งเป็น 

ส่วนที ่1 เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมทีมี่รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสตต์าม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์โดยไม่จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่จะท าให้กองทรัสตมี์หน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ  

เป็นการใหสิ้ทธิในการจองซือ้ต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง
กองทรสัต ์ตามอตัราส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่ระบุในขอ้ 2 แต่จะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ที่
อาจส่งผลเป็นการกระท าอันขัดต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการเสนอขายและการจัดสรร
หน่วยทรสัตข์องต่างประเทศ หรือจะท าใหก้องทรสัต์ มีภาระหนา้ที่และค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเกินสมควร
ภายใตก้ฎหมายของต่างประเทศ ไม่เกิน 328,013,000 หน่วย 

โดยสญัชาติผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่ไม่ใช่สญัชาติไทยที่ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะน ามาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์หต้ามหลกัเกณฑข์า้งตน้ ปรากฏรายละเอียดตามที่ระบไุวใ้นสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 

ในกรณีการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมขา้งตน้ท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษของหน่วยทรสัตซ์ึ่งไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเต็มหน่วยได ้ใหปั้ดเศษลงเป็น
จ านวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม
ตามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่
จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้

ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส่วนที่ 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตส์งวน
สิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่แสดงความจ านงจองซือ้
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หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์
ส่วนท่ี 3 หรือไม่ก็ได ้
ส่วนที ่2 เสนอขายให้กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“WHA”) และ/หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของ WHA  

โดยจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จัดสรรให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับจ านวน
หน่วยทรสัตท์ี่จดัสรรใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนัของ WHA ตามส่วนท่ี 1 แลว้ จะมีจ านวนไม่เกนิ
รอ้ยละ 15 ของหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ที่หกนี ้คิดเป็นจ านวนไม่เกิน 57,884,700 
หน่วย 

ส่วนที ่3 เสนอขายให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันซ่ึงไม่ใช่
ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมของกองทรัสต ์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่กี่ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทธ.27/2559 เร่ือง 
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดย
จ านวนหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมที่เสนอขายในส่วนนี้อาจจะอาจรวมหน่วยทรัสตส์่วนที่เหลือจากการ
เสนอขายในส่วนที ่1 และ/หรือ ส่วนที ่2 ด้วย 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตส์งวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในส่วนท่ี 
1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกับหรือ
หลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส่์วนที่ 3 หรือไม่ก็ได ้และในกรณีที่การจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมนีท้  าให้ผูจ้อง
ซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในส่วนท่ี 1 ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเตมิเป็นจ านวนท่ีมีเศษของหน่วยทรสัตซ์ึง่
ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเต็มหน่วยได ้ใหปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ 

2. อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่มีสิทธิไดร้ับจัดสรร
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์คือ 1 หน่วยทรัสตเ์ดิม ต่อ 0.1181 หน่วยทรัสตใ์หม่ โดย
หน่วยทรสัตท์ี่เกิดจากการค านวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถกูปัดลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ 

3. ราคาสงูสดุที่จะเสนอขายหน่วยทรสัตไ์ม่เกิน 12.90 บาทต่อหน่วยทรัสต์1 โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศราคา
เสนอขายสดุทา้ย ผ่านเว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาการจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์
ดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งช าระค่าจองซือ้ในราคาสงูสดุ 

▪ ผูจ้องซือ้ในส่วนท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม ประเภทบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 

 
1 กรณีทีร่าคาเสนอขายสุดทา้ยต ่ากว่าราคาสูงสดุที่จะเสนอขายหน่วยทรสัต์ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ซึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้จากผูจ้องซือ้จะด าเนนิการคืนเงินส่วนต่างค่าจอง
ซือ้ระหว่างราคาเสนอขายสุดทา้ยกบัราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรสัต์ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้ โดยวิธีที่ระบุไวใ้นส่วนที่ 3 ขอ้ 
2.7.2 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์และหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทนุครัง้ทีห่ก 
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▪ ผูจ้องซือ้ในส่วนท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม ประเภทนกัลงทนุสถาบนัท่ีมิไดน้ าส่งใบ Bookbuilding 

กรณีที่ราคาเสนอขายสดุทา้ยต ่ากว่าราคาสงูสดุที่จะเสนอขายหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตซ์ึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้
จากผู้จองซือ้จะด าเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาสูงสุดที่จะเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้ ตามวิธีการท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน 

4. สถานท่ีรบัและยื่นใบจองซือ้ และระยะเวลาการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุ มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทนักลงทุน สถานทีรั่บและย่ืนใบจองซือ้ ระยะเวลาจองซือ้ 
ส่วนที ่1 เสนอขายใหก้ับผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมทีมี่รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสตต์ามสัดสว่น
การถือหน่วยทรัสต ์

ประเภทบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 

• ช่องทางออนไลนข์องธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน)  ผ่านเว็บไซต ์ 
www.kasikornbank.com/kmyinvest 
(เฉพาะบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

• ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุ
สาขาทั่วประเทศ 

วนัท่ี 8 พฤศจกิายน ถึง 11 
พฤศจิกายน 2564 ตัง้แต่ เวลา 
9.00 น. – 16.00 น.หรือตามเวลา
ท าการของสาขา และ 
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. หรือตามเวลาท า
การของสาขา ถงึเวลา 15.00 น. 

ประเภทนกัลงทนุสถาบนัท่ีมิไดน้ าส่ง
ใบ Bookbuilding 

ส านกังานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 400/22 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) อาคารพหลโยธิน ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  

วนัท่ี 8 พฤศจกิายน ถึง 11 
พฤศจิกายน 2564 ตัง้แต่เวลา 
9.00 น. – 16.00 น. และวนัท่ี 12 
พฤศจิกายน 2564 ตัง้แต่เวลา
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 15.00 น. 
 

ประเภทนกัลงทนุสถาบนัท่ีน าส่งใบ 
Bookbuilding 

ส านกังานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 400/22 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) อาคารพหลโยธิน ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  

วนัท่ี 16 พฤศจิกายน ถงึ 18 
พฤศจิกายน 2564 ตัง้แต่เวลา 
9.00 น. – 16.00 น. 
 

ส่วนที ่2 เสนอขายใหก้ับ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA 
ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น และ/หรือ
กลุ่มบคุคลเดียวกนัของดบับลิวเอช
เอ คอรป์อเรชั่น 

ส านกังานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

วนัท่ี 16 พฤศจิกายน ถงึ 19 
พฤศจิกายน 2564 ตัง้แต่เวลา 
9.00 น. – 16.00 น. 

http://www.kasikornbank.com/kmyinvest
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ประเภทนักลงทุน สถานทีรั่บและย่ืนใบจองซือ้ ระยะเวลาจองซือ้ 
เลขที่ 400/22 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) อาคารพหลโยธิน ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  

ส่วนที ่3   เสนอขายให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือ (2) ให้แกป่ระชาชนทั่วไป 
(Public Offering) โดยจ านวนหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมที่เสนอขายในส่วนนี้อาจจะอาจรวมหน่วยทรัสตส่์วนที่
เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และ/หรือ ส่วนที่ 2 ด้วย 

นกัลงทนุสถาบนั 

ส านกังานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 400/22 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) อาคารพหลโยธิน ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  

วนัที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 19 
พฤศจิกายน 2564 ตัง้แตเ่วลา 
9.00 น. – 16.00 น. 

บคุคลตามดลุพินิจของผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์

• ช่องทางออนไลนข์องธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ผ่านเว็บไซต ์ 
www.kasikornbank.com/kmyinvest 
(เฉพาะบคุคลธรรมดาเทา่นัน้) 

• ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุ
สาขาทั่วประเทศ 

• ช่องทางของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์
และ/หรือตวัแทนจ าหน่ายหนว่ยทรสัตท์ี่ผู้
เสนอขายหนว่ยทรสัตอ์าจแตง่ตัง้
เพิ่มเติมในภายหลงั 

ในช่วงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน ถงึ 
19 พฤศจิกายน 2564 ตัง้แต่เวลา 
9.00 น. – 16.00 น.หรือตามเวลา
ท าการของสาขา 

 

อย่างไรก็ดี โปรดดูรายละเอียดการจองซือ้และเงื่อนไขการช าระเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดเก่ียวกับ
วิธีการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทนุครัง้ที่หก และหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัตส์ าหรบัการเพิ่ม
ทนุครัง้ที่หก ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ที่อาจส่งผลเป็นการกระท าอันขดัต่อ

กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกับการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรสัตข์องต่างประเทศ หรือจะท าใหก้องทรสัตม์ี

http://www.kasikornbank.com/kmyinvest
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ภาระหนา้ที่และค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเกินสมควรภายใตก้ฎหมายของต่างประเทศ รวมถึงในกรณีที่ผูจ้องซือ้เป็น

สญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทย (โปรดดรูายละเอียดสญัชาติเพิ่มเติมตามที่ระบไุวใ้นสิ่งทีส่่งมาด้วย 7)  

 ทั้งนี ้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไดจ้ากหนังสือชีช้วนที่มีผลบังคับใชแ้ลว้ โดยสามารถดาวน์โหลด

เอกสารดงักล่าวไดจ้ากเว็บไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นาย อนวุฒัน ์จารุกรสกลุ) 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจ 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

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

