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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการแก้ไขหลักเกณฑ์การลงทุนทางอ้อม 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นท่ี อคจ. 13/2561  

ระหว่างวันท่ี 27 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
1 

 มีผู้แสดงความเห็นจ านวน 13 ราย และทุกรายเห็นด้วยกับการแก้ไขหลักเกณฑ์การปรับลด 
สัดส่วนเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้ REIT สามารถเข้าลงทุนโดยถือหุ้นในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 99 ได้ 
โดยมีความเห็นเพิ่มเติมในแต่ละประเด็นดังนี้  
 1. การลงทุนในทรัพย์สินที่เจ้าของทรัพย์สินไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์ 
  1.1 การปรับลดสัดส่วนเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้ REIT สามารถเข้าลงทุน 
โดยถือหุ้นในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 99 ได้ (เห็นด้วยทุกราย) 

ความเห็นจาก hearing ความเห็นของส านกังาน 
(1) ส านักงานควรมอี านาจในการพิจารณายกเว้น
เงื่อนไขหรือกฎเกณฑบ์างประการของประกาศตามที่
ส านักงานเห็นสมควร เนื่องจากการลงทุนในบรษิัท
ย่อยในต่างประเทศอาจมเีงื่อนไขทางกฎหมายหรือ
แนวทางปฏบิัตใินการร่วมทุนบางประการที่ไมเ่ป็นไป
ตามแนวทางทีป่ระกาศก าหนด (ที่ปรึกษากฎหมาย) 

ประกาศที่ ทจ. 49/2555 ข้อ 21(2) มีการก าหนดให้
ส านักงานมีอ านาจผ่อนผนัการพิจารณาค าขออนุญาตได้ 
หากผู้ขออนุญาตมขี้อจ ากัดตามกฎหมายอื่นทีท่ าให ้
ไม่สามารถปฏิบัติให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข
ที่จะขอผ่อนผันไว้อยู่แล้ว  

(2) เนื่องจาก REIT ไม่ได้ถือหุ้นในบริษทัย่อย
ทั้งหมด  ดังนั้น ในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการ
บริหารจัดการบรษิัทย่อยของผูจ้ัดการกองทรัสต์ 
(“RM”) ค่าธรรมเนียมทรัสตีในการตรวจสอบ
เอกสารของบรษิัทย่อย หรือค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กี่ยวกับ
การบริหารจดัการบริษทัย่อย จึงควร allocate ให้กับ 
ผู้ถือหุ้นส่วนทีเ่หลือของบริษทัย่อยด้วย (ทรัสตี) 

การ allocate ค่าธรรมเนียมทรัสตี และ RM ซ่ึงเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบรหิารจัดการบริษทัย่อยระหว่าง 
REIT และผู้ถือหุ้นส่วนทีเ่หลือของบริษทัย่อย  
(“ผู้ร่วมทุน”) ควรเปน็ไปตามกลไก และเงื่อนไข 
การเจรจาทางธุรกิจระหว่าง REIT และผู้ร่วมทุน  
ซ่ึงผู้ร่วมทุนอาจเหน็ว่า ทรัสตีมีหน้าที่ดูแลการบรหิาร
จัดการบรษิัทย่อยเพื่อประโยชนข์อง REIT จงึควรเรียก
เก็บจาก REIT โดยไม่ยินยอมให้เรียกเก็บจากผู้ร่วมทนุ  
นอกจากนี้ โดยปกติส านักงานจะไม่เข้าไปก าหนด
เกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่องธุรกิจ 

 

  1.2 การลดสัดส่วนการถือหุ้นให้กับ non-sponsor REIT จากไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 
เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และไม่น้อยกว่าจ านวนสิทธิออกเสียงที่กฎหมายของประเทศที่บริษัทนั้น
จัดตั้งขึ้นได้ก าหนดไว้ส าหรับการผ่านมติที่มีนัยส าคัญ (เห็นด้วย 9 ราย ไม่เห็นด้วย 4 ราย) 

ความเห็นจาก hearing ความเห็นของส านกังาน 
(1) ควรพิจารณาให้ค านิยามของทรัพย์สินที่เจ้าของ
ทรัพย์สินไม่มีความเกี่ยวข้องกับ RM และทรัพย์สินที่
เจ้าของทรัพย์สินมคีวามเกี่ยวข้องกับ RM ให้ชัดเจน 
ซ่ึงอาจก าหนดโดยอ้างองิจากการถือหุ้นใน RM  
(ที่ปรึกษากฎหมาย) 

เห็นด้วย โดยจะก าหนดให้ชัดเจนว่า เจ้าของทรัพย์สินที่ 
REIT ลงทนุทางอ้อมตอ้งไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่มี
ส่วนได้เสียกับ RM รวมถึงบคุคลที่เกี่ยวโยงกันกับ RM 
ด้วย 
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(2) ควรพิจารณาให้ส านักงานสามารถปรับลดสัดส่วน
การลงทุนทางอ้อมส าหรบักรณีทีเ่จ้าของทรัพย์สินมี
ความเกี่ยวข้องกับ RM เป็นรายกรณี ตามความจ าเป็น
และสมควรเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุน  
(ที่ปรึกษากฎหมาย) 

การที่เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมักเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ 
มีอ านาจควบคุม RM ยังคงมีส่วนได้เสียโดยตรงใน
ทรัพย์สินที่ REIT เข้าลงทุนอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์จากการที่เจ้าของทรัพย์สินอาจควบคุม
ให้ RM ตัดสินใจด าเนินการในเรือ่งส าคัญ ๆ ในระดับ
ทรัพย์สิน เพื่อประโยชนข์องตนเองแทนที่จะเปน็ไป 
เพื่อประโยชนข์อง REIT ได ้ ดังนั้น จึงเห็นควรคง
หลักการเดิม 

(3) ไม่จ าเป็นต้องก าหนดการถือหุ้นขัน้ต่ าที่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 เนื่องจากการก าหนดการถือหุ้นต้อง
ไม่น้อยกว่าจ านวนสิทธิออกเสียงที่กฎหมายของ
ประเทศที่บรษิัทนั้นจัดตั้งขึ้นได้ก าหนดไว้ส าหรับ
การผ่านมติที่มีนัยส าคัญน่าจะมคีวามเพียงพอแล้ว  
(ที่ปรึกษากฎหมาย / ที่ปรึกษาทางการเงิน) 

จ าเปน็ทีจ่ะต้องมขี้อก าหนดนี้ด้วยเหตผุล 2 ประการ 
ได้แก่ 1) เพื่อให้ REIT มีอ านาจควบคุมดูแลบริษทัย่อยได้ 
และ 2) ต้องการให้ financial benefit ส่วนใหญ่ส่งขึ้นมาที่ 
REIT จงึเหน็ควรคงหลักการดังกล่าวไว้ 

(4) ควรก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเสียงขา้งน้อยของบริษทัที่ 
REIT เข้าลงทุนมีสิทธิคัดค้านส าหรับมตทิี่มีนัยส าคัญ
บางเรื่องได ้เช่น การเลิกบริษทั หรือการแก้ไขเอกสาร
ส าคัญ (ที่ปรึกษากฎหมาย / ที่ปรกึษาทางการเงิน) 

การให้ผู้ถือหุน้ข้างน้อยมีสิทธคิัดค้านในเรื่องที่มี
นัยส าคัญ อาจท าให้ REIT ไม่สามารถควบคุมดูแลให้
บริษทัย่อยด าเนนิงานในท านองเดียวกับกรณีที่ REIT 
เข้าลงทนุโดยตรง ซ่ึงขัดกบัหลักการในการลงทุน
ทางอ้อมของ REIT จงึเห็นควรคงหลักการดังกล่าวไว้ 

 

  1.3 กรณีที่ REIT มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยหลายระดับชั้น การถือหุ้นและการมีสิทธิ
ออกเสียงในทุกระดับชั้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และต้องไม่น้อยกว่าจ านวนสิทธิออกเสียง
ส าหรับการผ่านมติที่มีนัยส าคัญ และเมื่อ pro rate การถือหุ้นถึงบริษัทชั้นสุดท้ายแล้วต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 (เห็นด้วย 8 ราย ไม่เห็นด้วย 5 ราย) 

ความเห็นจาก hearing ความเห็นของส านกังาน 
(1) ไม่จ าเป็นต้องก าหนดการถือหุ้นถึงบริษทั 
ช้ันสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เนื่องจาก REIT 
สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงส าหรับผ่านมติที่มี
นัยส าคัญไดแ้ล้ว (ที่ปรึกษากฎหมาย) 

การถือหุ้นถึงบรษิัทชั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 51  
จะท าให้ REIT ได้รับประโยชน์สว่นใหญจ่ากเงินลงทุน
ในบรษิัทย่อยนั้น ๆ (financial benefit) จึงเห็นควรคง
หลักการดังกล่าวไว้ 

(2) ควรก าหนดให้มีทีป่รึกษากฎหมายในแต่ละ
ประเทศรบัรองว่า หุ้นที่ REIT ถืออยู่มีสิทธิออกเสียง
ตามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ และความรับผิดของ 
REIT ต้องไม่เกนิสัดส่วนที่ถือหุน้ในบริษทัย่อยนั้น 
รวมทั้งอธิบายเหตุผลในการจัดโครงสร้างการถือหุ้น 
และความเหมาะสมของราคาทีจ่ะลงทุน (ทรัสตี) 

เกณฑท์ี่จะแก้ไขในครั้งนี้ก าหนดให้ RM และทรัสตีมี
หน้าทีเ่ปิดเผยความเห็นของที่ปรกึษากฎหมาย เพื่อให้ 
ผู้ลงทุนมขี้อมูลประกอบการตัดสนิใจลงทุน ตามที่
ก าหนดในข้อ 3.4(2) ของเอกสารรับฟังความคดิเห็นเลขที่ 
อจค. 13/2561  อย่างไรก็ดี หากตอ้งการให้ทีป่รึกษา
กฎหมายรับรอง ขึน้อยู่กับข้อตกลงระหว่าง RM ทรัสต ี 
และที่ปรึกษากฎหมาย 
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(3) ควรประเมินมูลค่า REIT จากมูลค่าหุ้นไม่ใช่
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และเปิดเผยความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือต้องเปิดเผยผู้ถือหุ้นอื่น 
ในบรษิัทแต่ละช้ันว่ามีความเกี่ยวข้องกับ REIT  
หรือ RM หรือไม ่(ทรัสต)ี 

- ประกาศที่ ทจ. 49/2555 ข้อ 13(1)(ก) ก าหนดว่า  
การประเมินมูลค่าในช้ันของ REIT ให้เปน็การประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินอย่างเต็มรปูแบบ โดยใหค้ านึงภาระภาษี
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบรษิัทที่ REIT เป็นผู้ถือหุ้น  
ทั้งนี้ โดยมเีหตผุลว่า การประเมินมูลค่าหุ้นอาจท าให้เกิด
ความสับสน เพราะมูลค่าหุ้นที่ประเมินได้อาจแตกต่าง
จากมูลค่าประเมินทรัพย์สินที่ REIT เข้าลงทนุ เนื่องจาก 
มีการใช้ discount rate ที่ต่างกัน ทั้ง ๆ ทีท่รัพย์สินของ
บริษทัทีป่ระเมนิมูลค่าหุน้มีทรัพย์สินเกือบทั้งหมดคือ
อสังหาริมทรัพย์ที่ REIT เข้าลงทนุ RM จึงเห็นควร 
คงข้อก าหนดเดิมไว้ 
 - เห็นด้วยกับการเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
และเปิดเผยความสัมพันธ์ของผู้รว่มทุนในบริษทัย่อยกับ 
REIT RM และบคุคลที่มีความเกีย่วโยงกับ RM  
โดยส านักงานรับทีจ่ะไปปรบัปรงุเกณฑ์ดังกล่าว 

 
 2. การปรับลดสัดส่วนการลงทุนทางอ้อมส าหรับการลงทุนที่มีข้อจ ากัดตามกฎหมายอ่ืน
หรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ ให้สามารถลงทุนต่ ากว่าร้อยละ 99 ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (เห็นด้วย 7 ราย ไม่เห็นด้วย 4 ราย  
ไม่แสดงความเห็น 1 ราย) 

ความเห็นจาก hearing ความเห็นของส านกังาน 
(1) ควรให้ REIT มีอ านาจควบคมุในทรัพย์สินที่
ลงทุน และมีอ านาจตัดสินใจบรหิารเพื่อผลประโยชน์
ของนักลงทุน โดยไม่ต้องพึ่งพาความเห็นชอบจาก 
ผู้ร่วมทุนรายอ่ืน เนื่องจากการถือหุ้นเพียงร้อยละ 40  
ท าให้ RM และทรัสตีไม่สามารถควบคุม ตรวจสอบ
และบริหารจัดการได้ (ทรัสตี) 

เห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์ให้ REIT สามารถลงทุน
ทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในสัดส่วนต่ ากว่าร้อยละ 99 ได้ 
แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เฉพาะในกรณีที่มีข้อจ ากัด
ตามกฎหมายอื่นเท่านัน้ โดยในกรณีร่วมทุนกับภาครัฐ
แต่ไม่ติดข้อจ ากัดตามกฎหมายยังคงต้องลงทุน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 

(2) หากเป็นการลงทุนกับภาครัฐ การก าหนดสัดส่วน
การถือหุ้นท าได้ยาก เนื่องจากภาครัฐอาจไม่ให้ 
REIT ถือหุ้นถงึร้อยละ 40 (ทีป่รึกษาทางการเงิน) 

เห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์ให้ REIT สามารถลงทุน
ทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในสัดส่วนต่ ากว่าร้อยละ 99 ได้ 
แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เฉพาะในกรณีที่มีข้อจ ากัด
ตามกฎหมายอื่นเท่านัน้ โดยในกรณีร่วมทุนกับภาครัฐ
แต่ไม่ติดข้อจ ากัดตามกฎหมายยังคงต้องลงทุน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 
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 3. มาตรการ กลไก และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิของ REIT ตามที่ระบุ 
ในข้อ 3.3 - 3.4 ของเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อจค. 13/2561  เพียงพอหรือไม่  
หากไม่เพียงพอท่านเห็นว่า ควรมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างไร (เห็นด้วย 11 ราย ไม่เห็นด้วย 2 ราย) 

ความเห็นจาก hearing ความเห็นของส านกังาน 
(1) กรณี ณ วันจัดตั้งกอง REIT ถอืหุ้นบรษิทัย่อย
ทั้งหมดร้อยละ 100 แตห่ากในอนาคต REIT จะขาย
หุ้นของบรษิัทย่อยออกจนเหลือสัดส่วนร้อยละ 75 
สามารถท าได้หรือไม่ (ทรัสตี) 

สามารถท าได้ แต่ต้องก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ว่า 
การลดสัดส่วนการลงทุนในบรษิทัย่อยต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชนข์อง REIT และเปน็การขายหุ้นดังกล่าวให้แก่
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ RM โดย REIT ต้องได้รบัมติ
จากผู้ถือหน่วยก่อนท ารายการทุกครั้ง (เช่น ขายหุ้น
บางส่วนให้แก่ strategic partner ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับ RM)  

(2) มาตรการเพียงพอ แต่อาจจะปฏิบัติได้ยากมาก 
เนื่องจากเป็นการยากที่ภาครัฐจะให้เอกชนที่ถือ
หุ้นส่วนน้อยมีอ านาจในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
เรื่องส าคัญ รวมทั้งมผีู้เสนอว่า ควรก าหนดให้ต้อง
ระบุมาตรการดังกล่าวใน shareholder agreement  
ให้ชัดเจน (ที่ปรึกษาทางการเงนิ) 

- การก าหนดให้ REIT ต้องมีอ านาจในการแก้ไข  
หรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องส าคัญของบริษทัทีเ่ข้าลงทุน 
จะใช้กับกรณีทีเ่ปน็บรษิัทย่อย  
- กรณีที่เป็นการร่วมทนุกับภาครฐั และ REIT ถือหุ้นส่วน
น้อย และไม่มีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ส าคัญ 
จะต้องเปดิเผยความเสี่ยงใหผู้้ลงทุนทราบ 
- การลงทุนร่วมกับภาครัฐทีท่ าให ้REIT ไม่สามารถ
ควบคุมบริษทัย่อยได้ เป็นประเดน็ที่ RM จะต้อง
พิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน และการท า shareholder 
agreement ให้ชัดเจนเปน็มาตรการหนึ่งที่สามารถท าได้  

(3) เนื่องจากปัจจุบนัผู้ที่ถือหน่วย REIT มากกว่า 
ร้อยละ 10 และถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ไม่ใช่บุคคลที่
เกี่ยวโยง  ดังนั้น เมื่อบริษทัย่อยของ REIT ท าธุรกรรม
กับบุคคลดังกล่าว และขนาดการท ารายการไม่ถึง 
ร้อยละ 10 หรือร้อยละ 30  จะท าให้รายการดังกล่าว 
ไม่ต้องถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการของ RM หรือ 
ผู้ถือหน่วยของ REIT ซ่ึงจะท าใหผู้้ถือหน่วย REIT 
ไม่ได้รับความคุ้มครอง จึงเห็นควรก าหนดให้ 
ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของ REIT เปน็บุคคลเกี่ยวโยงด้วย  
(ที่ปรึกษากฎหมาย) 

ขอรับไปพิจารณา เนื่องจากส านักงานอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงเกณฑ์รายการระหว่างกันของบริษทัจดทะเบียน 
ซ่ึง REIT จะต้องก าหนดใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

(4) เห็นควรก าหนดให้การท าธุรกรรมของบรษิัทย่อย
กับกรรมการ ผู้บริหาร และบริษทัผู้ถือหุน้รายใหญ่  
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย เป็นรายการ 
เกี่ยวโยงด้วย เช่นเดียวกับกรณีของเกณฑ์ holding  
(ที่ปรึกษากฎหมาย) 

เห็นด้วย และรับไปพจิารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
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 4. REIT ที่จะลงทุนทางอ้อมโดยไม่มีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ต้องปฏิบัติตาม 
ข้อ 3.1 - 3.4 ของเอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อจค. 13/2561  (เห็นด้วย 12 ราย ไม่เห็นด้วย 1 ราย) 

ความเห็นจาก hearing ความเห็นของส านกังาน 
กรณีที่ REIT มีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินเดิม 
เช่น ลงทุนในส่วนต่อขยายอาคารของโรงแรมเดิม 
การไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 - 3.4 ของเอกสารรับฟัง
ความคิดเห็นเลขที่ อจค. 13/2561 จะเพิ่มความ
คล่องตัวในการลงทุน (ที่ปรึกษาทางการเงิน) 

เห็นด้วย โดยในกรณีทีบ่ริษทัย่อยของ REIT ลงทุน
เพิ่มเติมในทรัพย์สินเดิมหรือส่วนต่อขยาย สามารถท า
ได้โดยไม่ต้องปฏิบตัิตามข้อ 3.1 - 3.4 ของเอกสารรับฟัง
ความคิดเห็นเลขที่ อจค. 13/2561  แต่หากเป็นการลงทุน
ในหุ้นของบริษทัย่อยแหง่ใหม่ จะต้องปฏิบัตติาม 
ข้อ 3.1 - 3.4 ของเอกสารรับฟังความคิดเหน็เลขที่  
อจค. 13/2561   

 

 5. ก าหนดให้ REIT ให้เงินกู้ยืมหรือค้ าประกันแก่บริษัทที่ REIT เข้าลงทุนได้ไม่เกินสัดส่วน
การถือหุ้นของ REIT ยกเว้นกรณีร่วมทุนกับภาครัฐ (เห็นด้วย 8 ราย ไม่เห็นด้วย 5 ราย) 

ความเห็นจาก hearing ความเห็นของส านกังาน 
(1) ขอให้ระบุวัตถปุระสงคข์องการให้บรษิัทย่อย
กู้ยืม และการค้ าประกันการกู้ยืมให้ชัดเจน 

เห็นด้วย โดยเรื่องดังกล่าวต้องระบุไว้ในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต ์

(2) ไม่ควรจ ากัดสัดส่วนเงินกู้ยืมที่ REIT ให้แก่ 
บริษทัที่ REIT เข้าลงทุน เนื่องจากท าให้ REIT  
ไม่มีความยืดหยุ่นในการบริหาร Capital Management 
และการที่ REIT ให้กู้กับบรษิัทที่ REIT ถือหุ้นไม่ได้
ท าให้มคีวามเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น และไม่ท าให้ REIT  
มีความเสี่ยงทางด้านต้นทนุทางการเงินเพิ่มมากขึน้  
นอกจากนี้ การพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทนุใน 
REIT จะพิจารณารวมกันทั้งการลงทุนผ่านการถือหุ้น
และการให้กู้ยืม จึงไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการดูแลอัตรา
ดอกเบี้ย และเงื่อนไขการช าระคนืเงินต้น  
(ที่ปรึกษาทางการเงนิ) 

เห็นด้วยว่า ควรให้ REIT สามารถให้กู้ยืมเงินแก่ 
บริษทัย่อยเกินสัดส่วนการถือหุ้นของ REIT ได้   
อย่างไรก็ดี จะต้องได้รบัมตจิากผูถ้ือหน่วยก่อน 

(3) เสนอให้ก าหนดเพดานการใหกู้้ยืมเงินของ REIT 
เพื่อป้องกันการกู้เงนิในสัดส่วนทีไ่ม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะการร่วมทุนกับภาครัฐที่การเบิกเงินอาจจะ
เกิดความล่าช้าหรือมีการทุจริต (ทรัสตี) 

- การก าหนดเพดานเงินกูค้วรเปน็การตัดสินใจทางธุรกิจ 
ซ่ึงหากจะก าหนดเพิ่มเติม ควรใหเ้ป็นไปตามมติของ 
ผู้ถือหน่วย และระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์  
- ความเสี่ยงในการเบิกเงินล่าช้า หรือมีการทุจรติ  
เป็นประเด็นที่ RM ต้องพิจารณาในการท าธุรกรรมและ
ตัดสินใจลงทุน 

 
 
 

 


