
เอกสารแนบ 4 

ทรัสต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
 

      สัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ฯ ส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ฯและการลงมต ิ  

 

1) การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าเป็นหนงัสือเชิญประชมุ ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพ่ืออนมุัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของผู้ จดัการกองทรัสต์ในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้  และจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้
ให้ประกาศการนัดประชมุในหนังสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถ่ินอย่างน้อยหนึ่ง  (1) ฉบับไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม
ด้วย 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานของทรัสตี หรือของผู้ จดัการกองทรัสต์หรือ
จงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1)  เดือนนับแต่วนัที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตี  แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบตัิ
ตามวิธีการเรียกประชมุที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดยอนโุลม โดยทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เ กิดขึน้ (ถ้ามี) จากการ
จดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 

2) องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึง่มา
เข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง หากวา่การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ได้เรียกนดัเพราะ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แห่งสญัญานี ้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้มิใช่
เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แห่งสญัญานี ้ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญ
ประชุมไปยังผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 

ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ และประกาศที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีแตง่ตัง้บุคคลหนึ่งเพื่อ
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณา
เร่ืองที่ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสว่นได้เสีย ให้ประธานออกจากห้องประชมุในวาระนัน้ และให้ผู้จดัการกองทรัสต์
น าเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตัง้ให้เป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ 
ๆ 

หากการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ทรัสตีหรือ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว (ในกรณีที่ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์)  ในกรณีที่ทรัสตีมีสว่นได้เสียในวาระใด 
ให้ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตัง้ให้เป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ๆ  ในกรณีที่ทัง้ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุ 

อนึ่ง ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้มีอ านาจ หน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ควบคมุดแูลการด าเนินการประชมุโดยทัว่ไปให้มีความเรียบร้อย 

(2) ก าหนดให้ใช้วิธีการอ่ืนใดในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ประธานในที่ประชุมจะพิจารณา
เห็นสมควร หรือจ าเป็นเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาและลงมติในเร่ือง
ตา่ง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

(3) เพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุและประกาศที่เก่ียวข้องมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประธานอาจยตุิการอภิปราย หรือการพิจารณาในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองใด 
ๆ ได้ 

ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มี
เสียงชีข้าด โดยการใช้อ านาจในการตดัสินชีข้าดของประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่คะแนนเสียงใน
การลงมติเทา่กนันีใ้ห้เป็นที่สดุ 

3) วิธีการมอบฉันทะ 

ในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุได้ 
โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้เป็นไปตามแบบที่ทรัสตีก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานในที่ประชมุ หรือผู้ ที่ประธานในที่ประชมุมอบหมาย ณ ที่ประชมุก่อนเร่ิมการ
ประชมุ 

4) วิธีการนับคะแนนเสียง  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ต้องไมเ่ป็นผู้ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 

5) มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์  

เว้นแตส่ญัญานีจ้ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน มติของที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

I. ในกรณีทัว่ไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
II. ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัที่มีมลูคา่ตัง้แต่ร้อยละสามสิบ (30) ของมลูคา่ทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ 

(2) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(3) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 

(4)  การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการ
ตัง้แตย่ี่สิบล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกว่าร้อยละสาม (3) ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ 
แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(5) การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(6) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผู้ จัดการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ส าหรับการเปลี่ยนแปลงผู้ จัดการกองทรัสต์ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18.5 
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(7) การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

(8) การเลิกกองทรัสต์ 

อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะที่ขดัหรือแย้ง
กับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศสร. 26/2555 หรือหลักเกณฑ์อ่ืนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
หรือพระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุให้ถือวา่มตินัน้ไมมี่ผลบงัคบั 

 

 

 


