
 

 

สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์  

ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559  ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมต ิ

 

1. การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าเป็นหนงัสือเชิญประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลาระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ 
เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ ผู้จดัการกองทรัสต์ในเร่ืองดงักล่าว ซึง่รวมถึงผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้ และจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ  

ทัง้นี ้ให้ประกาศการนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่ง  (1) ฉบบัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั
ก่อนวนัประชมุด้วย  

สถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานของทรัสตี หรือของผู้จดัการกองทรัสต์หรือจงัหวดั
ใกล้เคียง 

ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ี
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตี ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบตัิตาม
วิธีการเรียกประชุมที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม  โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือในการส่ง
ข้อมูลที่เก่ียวข้องและจ าเป็นที่ทรัสตีต้องใช้เพื่อเรียกประชุมและด าเนินการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ภายในเจ็ด (7) วัน 
นบัแต่ที่ได้รับการร้องขอจากทรัสตี เพื่อให้ทรัสตีสามารถด าเนินการเรียกประชมุและด าเนินการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้
โดยไม่ชกัช้าและทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากกองทรัสต์ (ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์แทน
ผู้จดัการกองทรัสต์ดงักล่าวได้ตามจริง 

2. องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด  และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  (1 ใน 3) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง  (1) ชั่วโมงจ านวน 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง  หากว่าการประชุม 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้
มิใช่ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ร้องขอ  ให้นัดประชุมใหม่  และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“พระราชบัญญัติทรัสต์”) และประกาศที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีแต่งตัง้บุคคลหนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ประธานในที่ประชุม 

เอกสารแนบ 4 
 



ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากห้องประชมุในวาระนัน้และให้ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคล
เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตัง้ให้เป็นประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ๆ  

หากการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณา เร่ืองที่ทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสีย   
ให้ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว  (ในกรณี
ที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์) ในกรณีที่ทรัสตีมีส่วนได้
เสียในวาระใด ให้ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคลเพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตัง้ให้เป็นประธาน
ในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ๆ ในกรณีที่ทัง้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสียในวาระใด  ให้ที่ประชุม 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตัง้บคุคลใดบคุคลหน่ึงขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ  

อนึ่ง ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้มีอ านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี ้

(1) ควบคมุดแูลการด าเนินการประชมุโดยทัว่ไปให้มีความเรียบร้อย 
(2) ก าหนดให้ใช้วิธีการอื่นใดในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ประธานในที่ประชุมจะพิจารณา

เห็นสมควร หรือจ าเป็นเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาและลงมติ
ในเร่ืองต่างๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

(3) เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศที่เก่ียวข้องมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประธานอาจยตุิการอภิปราย หรือการพิจารณาในท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองใดๆ ได้ 

(4) ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีเสียงชีข้าด โดยการใช้อ านาจในการตดัสินชีข้าดของประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติเท่ากนันีใ้ห้เป็นท่ีสดุ 
 

3. การด าเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
การด าเนินการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 

3.1    การด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ที่ประชมุจะมี
มติให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจ านวนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ซึง่มาประชมุ 

3.2    เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (1) แล้ว ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1 ใน 3) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่
ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้  

3.3    ในกรณีที่ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (1) หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เสนอไม่เสร็จตาม (2) แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และ
เวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้ผู้จดัการกองทรัสต์ส่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบ
วาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย” 

 

4. วิธีการมอบฉันทะ 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน 
ในการประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ 



ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้เป็นไปตามแบบที่ทรัสตีก าหนด หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธาน 
ในท่ีประชมุ หรือผู้ที่ประธานในท่ีประชมุมอบหมาย ณ ที่ประชมุก่อนเร่ิมการประชมุ 

 

5. วิธีการนับคะแนนเสียง 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 

 

6. มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

เว้นแต่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปนี ้

6.1 ในกรณีทัว่ไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6.2 ในกรณีดังต่อไปนี  ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในส่ี  (3 ใน  4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกัที่มีมลูค่าตัง้แต่ร้อยละสามสิบ (30) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ 

(ข) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบไุว้เป็นการล่วงหน้าในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
(ค) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 
(ง) การท าธุรกรรมกับผู้จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์  ซึ่งมีขนาดรายการ

ตัง้แต่ยี่สิบล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกว่าร้อยละสาม (3) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ 
แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

(จ) การเปล่ียนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
(ฉ) การเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี  หรือผู้ จัดการกองทรัสต์  ทัง้นี  ้ส าหรับการเปล่ียนแปลง 

ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 19.5 แห่งสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
(ช) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั 
(ซ) การเลิกกองทรัสต์  

อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์มีลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เร่ือง ข้อก าหนด
เก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  หรือหลักเกณฑ์อื่น 
ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือพระราชบญัญัติทรัสต์
ให้ถือว่ามตินัน้ไม่มีผลบงัคบั 


