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ที่  REMS022/2564 
 วนัท่ี 21 เมษายน 2564 
 
เรื่อง แจง้เก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตี  
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. แบบฟอรม์การคดัคา้นการเขา้ท าธุรกรรม 
  2. ความเห็นของทรสัตี  

 
ตามที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ 

พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต”์) ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2561 อนุมตัิใหก้องทรสัต ์WHART ออกและเสนอ
ขายหุน้กูใ้นวงเงิน 8,000,000,000 บาท 

 
บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ขอเรียนว่าบรษิทั

ฯ มีแผนจะใหก้องทรสัตอ์อกหุน้กูค้รัง้ที่ 3/2564 แบบไม่มีประกนั จ านวน 3,000,000,000 บาท ("หุน้กูค้รัง้ที่ 3/2564") เพื่อ
น าไปช าระหนีเ้งินกู้ระยะสัน้ 3,000,000,000 บาท ที่กองทรสัตก์ูย้ืมมาเพื่อช าระหนีหุ้น้กู้ที่ครบก าหนดวันที่ 30 มีนาคม 
2564 ที่ผ่านมา  

 
ในการออกหุน้กูค้รัง้ที่ 3/2564 กองทรสัตจ์ะเขา้ท าธุรกรรมกับบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั   

("บลจ. กสิกรไทย") ซึ่งมีฐานะเป็นทรสัตีของกองทรสัต ์("ทรสัตี") และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารกสิกร
ไทย”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับทรัสตี (ตามที่อธิบายดา้นล่าง) อันท าให้ธุรกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความขัดแยง้กับ
ประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตี  รายละเอียดดงันี ้

 
1. การแต่งตั้งให้ธนาคารกสิกรไทยท าหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้คร้ังที่ 3/2564 แบบ

รับประกันผลการจัดจ าหน่ายทัง้จ านวน (firm underwritten basis) 
 

ธนาคารกสิกรไทย เป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 99.99 ใน บลจ. กสิกรไทย ซึ่งเป็นทรสัตีของกองทรสัต ์อนัท าให ้ธนาคาร
กสิกรไทยเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับทรสัตี  การแต่งตัง้ธนาคารกสิกรไทยใหท้ าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู้แบบ
รับประกันผลการจัดจ าหน่ายทั้งจ านวน ( firm underwritten basis) ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรสัตก์ับทรสัตี เนื่องจากหากธนาคารกสิกรไทยไม่สามารถจดัจ าหน่ายหุน้กู้ครัง้ที่ 3/2564 ใหแ้ก่ผูล้งทุนไดเ้ต็มตาม
จ านวนที่ตนรบัไปจดัจ าหน่าย ธนาคารกสิกรไทยจะตอ้งรบัซือ้หุน้กูค้รัง้ที่ 3/2564 ที่คงเหลือนัน้ตามสดัส่วนท่ีตนรบัประกนั
การจดัจ าหน่ายไวเ้อง อนัเป็นผลใหธ้นาคารกสิกรไทยมีฐานะเป็นเจา้หนีร้ายหน่ึงของกองทรสัต ์
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ทั้งนี ้เงื่อนไขและรายละเอียดในการแต่งตัง้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู ้จะเป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา
แต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ระหว่างกองทรสัต ์ในฐานะผูอ้อกหุน้กู ้กบั ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายหุน้กูต้่อไป  
 
 2. การจัดจ าหน่ายหุ้นกู้คร้ังที่ 3/2564 ให้แก่กองทุนทีอ่ยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. กสิกรไทย
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนน้ันๆ 
 

นอกจากการท าหนา้ที่เป็นทรสัตีของกองทรสัตแ์ลว้ บลจ. กสิกรไทย ยงัเป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม
และกองทุนส่วนบุคคล โดย บลจ. กสิกรไทย มีอ านาจในการบริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่ตนรับ
บรหิารจดัการ  บลจ. กสิกรไทย มีอ านาจที่จะด าเนินการใหก้องทนุรวมหรือกองทนุส่วนบคุคลภายใตก้ารบรหิารจดัการของ 
บลจ. กสิกรไทย เขา้ลงทุนซือ้หุน้กู้ครัง้ที่ 3/2564 ในกรณีที่ บลจ. กสิกรไทย ด าเนินการใหก้องทุนรวมหรือกองทุนส่วน
บุคคลภายใตก้ารบรหิารจดัการของตนซือ้หุน้กู้ครัง้ที่ 3/2564 จะท าใหก้องทุนรวมหรือกองทุนส่วนบคุคลที่เขา้ลงทนุซือ้หุน้
กูข้องกองทรสัตม์ีฐานะเป็นเจา้หนีร้ายหน่ึงของกองทรสัต ์อนัเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแยง้กบัประโยชนก์บักองทรสัต์ 

 
ทัง้นี ้รายละเอียด ขอ้ก าหนด และเงื่อนไขของหุน้กู้ครัง้ที่ 3/2564 ที่จะจดัจ าหน่ายใหแ้ก่กองทุนที่อยู่ภายใตก้าร

บริหารจัดการของ บลจ. กสิกรไทย และที่ เสนอขายแก่บุคคลอื่นๆ เป็นฉบับเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยทรัสตส์ามารถ
ตรวจสอบร่างขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูข้องกองทรสัต ์ที่บริษัทฯ ไดย้ื่นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ ไดท้าง http://www.sec.or.th  

 
บรษิัทฯ มีแผนใหก้องทรสัตอ์อกหุน้กูค้รัง้ที่ 3/2564 ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะเกิดธุรกรรม

ที่กล่าวขา้งตน้ ดว้ยบริษัทฯ ยงัไม่เคยเปิดเผยรายการความขดัแยง้ผลประโยชนท์ัง้ 2 ขา้งตน้ บริษัทฯ จึงขอรายงานและ
เปิดเผยสารสนเทศตามรายละเอียดขา้งตน้ หากผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใด มีความประสงคจ์ะคดัคา้นการเขา้ท าธุรกรรมใด
ของกองทรสัต ์ตามที่ระบไุวใ้นขา้งตน้ ท่านสามารถด าเนินการคดัคา้นได ้ดงัต่อไปนี ้

 
1. พิมพแ์บบฟอรม์ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 และกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น โดยระบุใหช้ัดเจนว่าประสงคจ์ะ

คดัคา้นการเขา้ท าธุรกรรมในเรื่องใดของกองทรสัต ์
 
2. ส่งแบบฟอรม์ตามขอ้ 1 ขา้งตน้ ที่กรอกรายละเอียดครบถว้นและลงลายมือชื่อแลว้ มายังส านักงาน

ใหญ่ของบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 
 
หากมีผูถื้อหน่วยทรสัตค์ดัคา้นการเขา้ท าธุรกรรมใด ในจ านวนเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยที่จ  าหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของกองทรสัตแ์ลว้ ธุรกรรมนัน้จะกระท ามิได ้
 
 
 
 

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


 

3 
 

 
ความเหน็ของบริษัทฯ  
 
 บรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้นีจ้ะเป็นประโยชนต์่อกองทรสัต ์และผูถื้อหน่วย
ของกองทรสัต ์และมิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์หรือกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ย
เหตผุลดงัต่อไปนี ้

 
1. การแต่งตัง้ใหธ้นาคารกสิกรไทย ท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กูส้  าหรบัหุน้กู้ครัง้ที่ 3/2564 

ซึ่งเป็นแบบรบัประกนัการจดัจ าหน่าย จะช่วยใหก้ารออกและเสนอขายหุน้กูค้รัง้ที่ 3/2564 ไดเ้ต็มตามจ านวน นอกจากนัน้ 
ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ของธนาคารกสิกรไทยส าหรับการออกหุ้นกู้ครั้งที่  3/2564 เมื่อเทียบกับอัตรา
ค่าธรรมเนียมของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้ส าหรบัการออกหุน้กูข้องกองทรสัตท์ี่ผ่านมาแลว้อยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั  

 
2. ขอ้ก าหนดสิทธิ ส าหรบัหุน้กู้ครัง้ที่ 3/2564 จะใชบ้งัคบัและใหสิ้ทธิกับผูถื้อหุน้กูทุ้กรายอย่างเท่าเทียม

กัน ไม่ว่าผู้ถือหุน้กูจ้ะเป็นธนาคารกสิกรไทย หรือกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลภายใตก้ารบริหารจดัการของ บลจ. 
กสิกรไทย หรือ บคุคลอื่นใด 
 
 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นายอนวุฒัน ์จารุกรสกลุ) 
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

แบบฟอรม์การคัดค้านการเข้าท าธุรกรรม 
 

เขียนที่     
วนัท่ี  เดือน   พ.ศ.    

 

(1) ขา้พเจา้       สญัชาติ    

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง                  

อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม  
โกรท (“กองทรัสต”์) โดยถือหน่วยทรสัตจ์ านวนทัง้สิน้รวม    หน่วย  

 
 (3)  มีความประสงคจ์ะคดัคา้นการเขา้ท าธุรกรรมของกองทรสัต ์ดงัต่อไปนี ้
 

 การตกลงใหธ้นาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จดัจ าหน่ายหุน้กูข้องกองทรสัต ์แบบรบัประกนัผลการจดั
จ าหน่ายทัง้จ านวน (firm underwritten basis) 
 การเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่กองทนุที่อยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของทรสัตี 

 

 ลงชื่อ    ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
        (    ) 

 
หมายเหต ุ
1. การคดัคา้นการเขา้ท าธุรกรรมใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้ อาจส่งผลตอ่ความส าเรจ็ของการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
กองทรสัต ์
2. การคดัคา้นจะถือว่าไดท้ าโดยชอบเมื่อไดจ้ดัส่งแบบฟอรม์ที่กรอกรายละเอยีดครบถว้นและลงลายมือชื่อแลว้ มายงั
ส านกังานใหญ่ของ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ที่อยู่ เลขที่ 777 อาคาร ดบับลิวเอชเอ ทาว
เวอร ์ชัน้ท่ี 22 หอ้งเลขที่ 2206 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 10540 ภายในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2564 
 
 



                                                                     

ที� ธห.อ. 640408 เรื�อง ความเหน็ของทรัสตีประกอบการเข้าทําธุรกรรมที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตี  
ลงวนัที� 21 เมษายน 2564   หน้า 1 จาก 3 

 
 

ที�  ธห.อ. 640408 

 21 เมษายน พ.ศ. 2564 

เรื�อง ความเห็นของทรัสตีประกอบการเข้าทําธุรกรรมที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตี 

และบคุคลที�เกี�ยวโยงกบัทรัสตี (เพื�อการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ

สทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท) 

เรียน ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 

 

ตามที� ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลวิเอช

เอ พรีเมี�ยม โกรท (“กองทรัสต์”) ครั ;งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2561 อนมุติัให้กองทรัสต์ออกและเสนอขายหุ้นกู้

ในวงเงิน 8,000,000,000 บาท นั ;น 

ในการนี ; บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ("บลจ. กสิกร ไท ย ") ซึ�งมีฐานะเป็นทรัสตีของ

กองทรัสต์ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด (“ผู้จ ัดการกองทรัสต์”) ใน

ฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีแผนจะให้กองทรัสต์ออกหุ้นกู้ ครั ;งที� 3/2564 แบบไม่มีประกัน จํานวน 3,000,000,000 บาท  

("หุ้นกู้ครั �งท ี�  3/2564") เพื�อนําไปชําระหนี ;เงินกู้ ระยะสั ;น 3,000,000,000 บาท ที�กองทรัสต์กู้ยืมมาเพื�อชําระหนี ;หุ้นกู้ ที�ครบ

กําหนดวนัที� 30 มีนาคม 2564 ที�ผา่นมา  

ด้วยการออกหุ้นกู้ครั ;งที� 3/2564 นี ; กองทรัสต์จะเข้าทําธุรกรรมกบั บลจ. กสกิรไทย และธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) (“ธนาคารกสิกรไทย”) ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกับทรัสตี (ตามที�อธิบายด้านล่าง) อนัทําให้ธุรกรรมดงักลา่ว

ก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบัทรัสตี มีรายละเอียดดงันี ; 

1. การแ ต่งตั �งให้ธนาคารกสิกร ไทยท ําหน้าท ี� เ ป็นผู้จ ัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ครั �งท ี�  3/2564 แบบ
รับประกันผลการจัดจาํหน่ายทั �งจาํนวน (firm underwritten basis) 

ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บลจ. กสิกรไทย ซึ�งเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ อนัทําให้

ธนาคารกสิกรไทยเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกบัทรัสตี  การแต่งตั ;งธนาคารกสิกรไทยให้ทําหน้าที�เป็นผู้จดัการการจดั

จําหน่ายหุ้นกู้ แบบรับประกันผลการจัดจําหน่ายทั ;งจํานวน (firm underwritten basis) ก่อให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตี เนื�องจากหากธนาคารกสิกรไทยไม่สามารถจดัจําหน่ายหุ้นกู้ครั ;งที� 

3/2564 ให้แก่ผู้ลงทนุได้เต็มตามจํานวนที�ตนรับไปจดัจําหนา่ย ธนาคารกสกิรไทยจะต้องรับซื ;อหุ้นกู้ครั ;งที� 3/2564 

ที�คงเหลอืนั ;นตามสดัสว่นที�ตนรับประกนัการจดัจําหนา่ยไว้เอง อนัเป็นผลให้ธนาคารกสกิรไทยมีฐานะเป็นเจ้าหนี ;

รายหนึ�งของกองทรัสต์ 
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ทั ;งนี ; เงื�อนไขและรายละเอียดในการแต่งตั ;งผู้ จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  จะเป็นไปตามที�กําหนดใน

สญัญาแต่งตั ;งผู้ จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  ระหว่างกองทรัสต์ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้  กับ ธนาคารกสิกรไทย ใน

ฐานะผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ตอ่ไป 

2. การจัดจาํหน่ายหุ้นกู้ครั �งท ี� 3/2564 ให้แก่กองทุนท ี�อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. กสิกรไทย
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนนั �นๆ  

นอกจากการทําหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์แล้ว บลจ. กสิกรไทย ยงัเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล โดย บลจ. กสิกรไทย มีอํานาจในการบริหารจดัการกองทนุรวมและกองทุน

สว่นบคุคลที�ตนรับบริหารจดัการ  บลจ. กสกิรไทย มีอํานาจที�จะดําเนินการให้กองทนุรวมหรือกองทนุสว่นบุคคล

ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. กสิกรไทย เข้าลงทุนซื ;อหุ้ นกู้ ครั ;งที� 3/2564 ในกรณีที� บลจ. กสิกรไทย 

ดําเนินการให้กองทนุรวมหรือกองทนุสว่นบคุคลภายใต้การบริหารจดัการของตนซื ;อหุ้นกู้ครั ;งที� 3/2564 จะทําให้

กองทนุรวมหรือกองทนุสว่นบคุคลที�เข้าลงทนุซื ;อหุ้นกู้ของกองทรัสต์มีฐานะเป็นเจ้าหนี ;รายหนึ�งของกองทรัสต์ อนั

เป็นการกระทําที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์กบักองทรัสต์ 

ทั ;งนี ; รายละเอียด ข้อกําหนด และเงื�อนไขของหุ้นกู้ครั ;งที� 3/2564 ที�จะจดัจําหน่ายให้แก่กองทนุที�อยู่

ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.กสิกรไทย และที�เสนอขายแก่บุคคลอื�น ๆ เป็นฉบับเดียวกันโดยผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์สามารถตรวจสอบร่างข้อกําหนดสิทธิของหุ้ นกู้ ของกองทรัสต์ ที�บริษัทฯ ได้ยื�นต่อสํานักงาน

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

 

ในการนี ; ทรัสตีจึงขอให้ความเห็นสําหรับการทําธุรกรรมที�เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั 

ทรัสตี ดงันี ; 

1. การแ ต่งตั �งให้ธนาคารกสิกร ไทยท ําหน้าท ี� เ ป็นผู้ จ ัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ครั �งท ี�  3/2564 แบบ
รับประกันผลการจัดจาํหน่ายทั �งจาํนวน (firm underwritten basis) 

ทรัสตีได้พิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมในการแต่งตั ;งให้ธนาคารกสิกรไทยทําหน้าที�เป็น

ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ สําหรับหุ้นกู้ ครั ;งที� 3/2564 แบบรับประกันผลการจัดจําหน่ายทั ;งจํานวน (firm 

underwritten basis) แล้ว เห็นว่าเป็นการดําเนินการตามกระบวนการปกติของการทําธุรกรรมทั�วไป โดย

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มีการเปรียบเทียบอตัราคา่ธรรมเนียมของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้สาํหรับการออกหุ้น

กู้ครั ;งที� 3/2564 กบัครั ;งก่อนๆ แล้วอยู่ในระดบัที�ใกล้เคียงกนั ดงันั ;น ทรัสตีจึงมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการ

ดงักลา่วของกองทรัสต์มิได้เป็นการขดัต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และมิได้ขดัต่อสญัญา

ก่อตั ;งทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที�เกี�ยวข้อง 
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2. การจัดจําห น่ายหุ้นกู้ ให้แ ก่กองทุนท ี�อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. กสิกร ไทยในฐานะ
บริษัทจัดการของกองทุนนั �นๆ  

ทรัสตีได้พิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั ;งที� 3/2564 เห็นว่า

สิทธิและหน้าที�ของผู้ ถือหุ้นกู้  ตามที�ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิสําหรับหุ้นกู้ ครั ;งที� 3/2564 จะใช้บงัคบักับผู้ ถือหุ้นกู้

ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่ผู้ ถือหุ้นกู้ รายดงักลา่วจะเป็นกองทนุรวมหรือกองทนุสว่นบคุคลภายใต้การบริหาร

จัดการของ บลจ. กสิกรไทย หรือผู้ ถือหุ้นกู้ รายอื�นใด ดงันั ;น ทรัสตีจึงมีความเห็นว่า การจัดจําหน่ายหุ้นกู้ครั ;งที� 

3/2564 ให้แก่กองทุนที�อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. กสิกรไทย  มิได้เป็นการขัดต่อประโยชน์ของ

กองทรัสต์หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และมิได้ขดัตอ่สญัญาก่อตั ;งทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือกฎหมาย หรือประกาศใดๆ 

ที�เกี�ยวข้อง 

 

ทั ;งนี ; การทําธุรกรรมดงักล่าวข้างต้น อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตี ตาม

ประกาศที� สร. 27/2557 ดงันั ;น กองทรัสต์จึงต้องทําการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยมีระยะเวลาในการเปิดเผย

ข้อมลูไม่น้อยกว่าสิบสี�วนัก่อนการออกหุ้นกู้ครั ;งที� 3/2564 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคดัค้านอยา่งชดัเจนในการ

ทําธุรกรรมข้างต้นรายการใดตามวิธีการที�มีการเปิดเผยในจํานวนเกินกว่าหนึ�งในสี�ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้

แล้วทั ;งหมดของกองทรัสต์ การทําธุรกรรมดงักลา่วนั ;นจะกระทํามิได้ หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดมีความประสงค์คดัค้าน

การทําธุรกรรมรายการใด สามารถดําเนินการคดัค้านตอ่ผู้จดัการกองทรัสต์ตามวิธีการที�ได้เปิดเผยไว้ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จํากดั 
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