
เอกสารแนบ 4 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
 

      สัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ฯ ส่วนท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ฯและการลงมติ   
 

1) การเรียกประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

การเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าเป็นหนงัสือเชิญประชุม ระบสุถานที่ วนั 
เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้
ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเร่ืองดงักลา่ว ซึง่รวมถึงผลกระทบที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อาจได้รับจากการ
ลงมติในเร่ืองนัน้  และจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด  (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้
ประกาศการนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถ่ินอย่างน้อยหนึ่ง  (1) ฉบบัไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานของทรัสตี หรือของ
ผู้จดัการกองทรัสต์หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1)  
เดือนนบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตี   แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีด าเนินการ
เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการเรียกประชุมที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดย
อนโุลม โดยทรัสตีมีสทิธิที่จะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ (ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แทน
ผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 

2) องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า  (25) คนหรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1 ใน 3) ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมงจ านวน
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่า
การประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แหง่สญัญา
นี ้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แห่งสญัญานี ้ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญ
ประชมุไปยงัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่
จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ และประกาศที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตี
แตง่ตัง้บคุคลหนึง่เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ อยา่งไรก็ตาม หากการประชมุ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสว่นได้เสีย ให้
ประธานออกจากห้องประชุมในวาระนัน้ และให้ผู้ จัดการกองทรัสต์น าเสนอรายช่ือบุคคล  เพื่อให้ที่
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ 

หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้
เสีย ให้ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสยีงใน
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วาระดงักลา่ว (ในกรณีที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็น
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์)  ในกรณีที่ทรัสตีมีสว่นได้เสียในวาระใด ให้ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายช่ือบคุคล
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตัง้ให้เป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระ
นัน้ๆ  ในกรณีที่ทัง้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึง่ขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ 

อนึง่ ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้มีอ านาจ หน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ควบคมุดแูลการด าเนินการประชมุโดยทัว่ไปให้มีความเรียบร้อย 

(2) ก าหนดให้ใช้วิธีการอื่นใดในการด าเนินการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที่ประธานในที่ประชมุ
จะพิจารณาเห็นสมควร หรือจ าเป็นเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการ
ในการพิจารณาและลงมติในเร่ืองตา่ง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ 

(3) เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ และ
ประกาศที่เก่ียวข้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประธานในที่ประชุมอาจยตุิการอภิปราย 
หรือการพิจารณาในท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในเร่ืองใด ๆ ได้ 

ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีเสียงชีข้าด โดยการใช้อ านาจในการตดัสินชีข้าดของประธานในที่
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในกรณีที่คะแนนเสยีงในการลงมติเทา่กนันีใ้ห้เป็นท่ีสดุ 

3) วิธีการมอบฉันทะ 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชมุได้ โดยในการสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัสง่
หนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้เป็นไปตามแบบที่ทรัสตีก าหนด 

 หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานในท่ีประชมุ หรือผู้ที่ประธานในท่ีประชมุมอบหมาย ณ ที่
ประชมุก่อนเร่ิมการประชมุ 

4) วิธีการนับคะแนนเสียง  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนต้องไมเ่ป็นผู้ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 

5) มติของผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

เว้นแต่สญัญานีจ้ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น มติของที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ดงัตอ่ไปนี ้ 

I. ในกรณีทัว่ไปให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน *** 

II. ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัที่มีมลูค่าตัง้แตร้่อยละสามสิบ (30) ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

(2) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้าใน
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(3) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 

(4)  การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 
ซึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่ยี่สิบล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกว่าร้อยละสาม (3) 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(5) การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(6) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผู้ จัดการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18.5 

(7) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
อยา่งมีนยัส าคญั 

(8) การเลกิกองทรัสต์ 

อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์มี
ลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศสร. 26/2555 หรือ
หลักเกณฑ์อื่นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทนุให้ถือวา่มตินัน้ไมม่ีผลบงัคบั 

 

*** ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นวา่เป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณา
และมีมติในเร่ืองนัน้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์*** 

 

 

 

 


