เอกสารแนบ 4
สัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้ นเวนเจอร์
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และการลงมติ
1. การเรียกประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ทาเป็ นหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอ
ต่ อ ที่ ป ระชุม พร้ อมด้ ว ยรายละเอี ย ดตามสมควร โดยระบุ ใ ห้ ชัด เจนว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุมัติ หรื อ
เพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของ ผู้จดั การกองทรัสต์ในเรื่ องดังกล่าว ซึง่ รวมถึงผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อาจได้ รับจากการลงมติในเรื่ องนัน้ และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
ทังนี
้ ้ ให้ ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิ่นอย่างน้ อยหนึ่ง (1) ฉบับไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ก่อนวันประชุมด้ วย
สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมต้ องอยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตั ้งสานักงานของทรัสตี หรื อของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อจังหวัด
ใกล้ เคียง
ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มิได้ ดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อทรัสตี ให้ ทรัสตีดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ โดยให้ ปฏิบตั ิตาม
วิธีการเรี ยกประชุมที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่ในการให้ ความร่ วมมือในการส่ง
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นที่ทรัสตีต้องใช้ เพื่อเรี ยกประชุมและดาเนินการประชุมผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ภายในเจ็ด (7) วัน
นับแต่ที่ได้ รับการร้ องขอจากทรัสตี เพื่อให้ ทรัสตีสามารถดาเนินการเรี ยกประชุมและดาเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้
โดยไม่ชกั ช้ าและทรัสตีมีสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) จากการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แทน
ผู้จดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวได้ ตามจริง
2. องค์ ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผู้ถื อ หน่ วยทรั สต์ทัง้ หมด และต้ อ งมี ห น่ วยทรั สต์นับ รวมกัน ไม่น้ อ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1 ใน 3) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ ป รากฎว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ค รั ง้ ใด เมื่ อ ล่ ว งเวลานัด ไปแล้ ว ถึ ง หนึ่ ง (1) ชั่ว โมงจ านวน
ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ซึ่ง มาเข้ า ร่ ว มประชุม ไม่ ค รบเป็ น องค์ ป ระชุม ตามที่ ก าหนดเอาไว้ ใ นวรรคหนึ่ ง หากว่ า การประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์นนได้
ั ้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นนั ้
มิ ใ ช่ เ ป็ น การเรี ย กประชุ ม เพราะผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ร้ องขอ ให้ นั ด ประชุ ม ใหม่ และให้ ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ไปยั ง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ทัง้ นี ้ ภายใต้ บังคับแห่ง พระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
(“พระราชบั ญญัติทรั สต์ ”) และประกาศที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตีแต่งตั ้งบุคคลหนึ่งเพื่อทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื่ องที่ประธานในที่ประชุม

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีส่วนได้ เสีย ให้ ประธานออกจากห้ องประชุมในวาระนันและให้
้
ผ้ จู ดั การกองทรัสต์นาเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั ้งให้ เป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนันๆ
้
หากการประชุมผู้ถือ หน่ว ยทรั สต์ ในวาระใดมี การพิ จารณา เรื่ อ งที่ ท รั สตีห รื อ ผู้จัดการกองทรั สต์ มีส่วนได้ เสีย
ให้ ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว (ในกรณี
ที่ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ ) ในกรณีที่ทรัสตีมีส่วนได้
เสียในวาระใด ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์นาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั ้งให้ เป็ นประธาน
ในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนั น้ ๆ ในกรณีที่ทงั ้ ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้ เสียในวาระใด ให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั ้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุม
อนึ่ง ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ มีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ควบคุมดูแลการดาเนินการประชุมโดยทัว่ ไปให้ มีความเรี ยบร้ อย
(ข) กาหนดให้ ใช้ วิธีการอื่นใดในการดาเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ประธานในที่ประชุมจะพิจารณา
เห็นสมควร หรื อจาเป็ นเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาและลงมติ
ในเรื่ องต่างๆ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ
(ค) เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศที่เกี่ยวข้ องมีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย ประธานอาจยุติการอภิปราย หรื อการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื่ องใดๆ ได้
(ง) ในกรณี ที่ ค ะแนนเสี ย งในการลงมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ท่ า กั น ให้ ประธานในที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีเสียงชี ้ขาด โดยการใช้ อานาจในการตัดสินชี ้ขาดของประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติเท่ากันนี ้ให้ เป็ นที่สดุ
3. วิธีการมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ผู้ถือหน่วยทรั สต์อาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ เป็ นไปตามแบบที่ทรัสตีกาหนด หนังสือมอบฉัน ทะนีจ้ ะต้ องมอบให้ แก่ประธาน
ในที่ประชุม หรื อผู้ที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม
4. วิธีการนับคะแนนเสียง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนต้ องไม่เป็ นผู้ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่พิจารณา
5. มติของผู้ถือหน่ วยทรัสต์
เว้ นแต่สญ
ั ญาก่อตั ้งทรัสต์จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
5.1 ในกรณีทวั่ ไปให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 ในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี ้ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า สามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสี ย งทั ง้ หมดของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินหลักที่มีมลู ค่าตั ้งแต่ร้อยละสามสิบ (30) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์
(ข) การเพิ่มทุนหรื อการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ที่มิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์
(ค) การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปของกองทรัสต์
(ง) การทาธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการ
ตั ้งแต่ยี่สิบล้ าน (20,000,000) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละสาม (3) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์
แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
(จ) การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(ฉ) การเปลี่ ย นแปลงหรื อถอดถอนทรั ส ตี หรื อผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ทั ง้ นี ้ ส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ผู้จดั การกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 19.5 แห่งสัญญาก่อตั ้งทรัสต์
(ช) การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ในเรื่ องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
(ซ) การเลิกกองทรัสต์
อนึ่ ง มติ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ที่ จ ะเป็ น ผลให้ ก องทรั สต์ ห รื อ การจัด การกองทรั สต์ มี ลัก ษณะที่ ขัด หรื อ แย้ ง กั บ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้ อกาหนด
เกี่ ย วกับรายการและข้ อ ความในสัญ ญาก่อ ตัง้ ทรั สต์ข องทรั สต์ เพื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริ มทรั พย์ หรื อ หลัก เกณฑ์ อื่น
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์
ให้ ถือว่ามตินนไม่
ั ้ มีผลบังคับ

