
เอกสารแนบ 6 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 
 

      สัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ฯ ส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ฯและการลงมต ิ  

 

1) การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าเป็นหนงัสือเชิญประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้  และจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ประกาศการนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ินอยา่งน้อยหนึ่ง (1) ฉบบัไมน้่อยกวา่สาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานของทรัสตี หรือของผู้จดัการกองทรัสต์
หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1)  เดือนนับแต่วนัที่
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตี  แล้วแตก่รณี ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดย
ให้ปฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชมุที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดยอนโุลม โดยทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เ กิดขึน้ 
(ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้ตามจริง 

2) องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า  (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ได้
เรียกนัดเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แห่งสญัญานี ้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์นัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.3.2 (1) แหง่สญัญานี ้ให้นดัประชมุใหม ่
และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ และประกาศที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีแตง่ตัง้บคุคลหนึง่
เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการ
พิจารณาเร่ืองที่ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากห้องประชุมในวาระนัน้ และให้
ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคล เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในที่ประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ ๆ 

หากการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้เสีย ให้ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว (ในกรณีที่ทรัสตีหรือ
ผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์)  ในกรณีที่ทรัสตีมีส่วนได้เสียใน
วาระใด ให้ผู้จดัการกองทรัสต์น าเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นประธานในที่
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนัน้ๆ  ในกรณีที่ทัง้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้เสียในวาระใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใดบคุคลหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุ 
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อนึ่ง ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้มีอ านาจ หน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ควบคมุดแูลการด าเนินการประชมุโดยทัว่ไปให้มีความเรียบร้อย 

(2) ก าหนดให้ใช้วิธีการอ่ืนใดในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ประธานในที่ประชมุจะพิจารณา
เห็นสมควร หรือจ าเป็นเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาและลงมติ
ในเร่ืองตา่ง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

(3) เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และประกาศที่
เก่ียวข้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประธานในที่ประชุมอาจยุติการอภิปราย หรือการพิจารณาในที่
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองใด ๆ ได้ 

ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีเสียงชีข้าด โดยการใช้อ านาจในการตดัสินชีข้าดของประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน
กรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติเทา่กนันีใ้ห้เป็นที่สดุ 

3) วิธีการมอบฉันทะ 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ หนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้เป็นไปตามแบบที่ทรัสตีก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานในที่ประชมุ หรือผู้ที่ประธานในที่ประชมุมอบหมาย ณ ที่ประชมุก่อนเร่ิม
การประชมุ 

4) วิธีการนับคะแนนเสียง  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนต้องไมเ่ป็นผู้ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 

5) มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์  

เว้นแตส่ญัญานีจ้ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน มติของที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

I. ในกรณีทัว่ไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน *** 
II. ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกัที่มีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละสามสิบ (30) ของมลูคา่ทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ 

(2) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบุไว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญาก่อตัง้ท
รัสต์ 

(3) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 

(4)  การท าธุรกรรมกับผู้ จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาด
รายการตัง้แตย่ี่สิบล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกวา่ร้อยละสาม (3) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(5) การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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(6) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ส าหรับการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18.5 

(7) การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

(8) การเลิกกองทรัสต์ 

อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะที่ขัด
หรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศสร. 26/2555 หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์ หรือพระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุให้ถือวา่มตินัน้ไมมี่ผลบงัคบั 

 

 *** ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นวา่เป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมี
มติในเร่ืองนัน้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์*** 

 

 

 

 


