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1. การเรียกประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

การเรียกประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัทําเป็นหนงัสือเชิญประชมุ ระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ 

เพื�ออนมุตัิ หรือเพื�อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั �งความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเรื�องดงักลา่ว ซึ�งรวมถึงผลกระทบที�ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเรื�องนั �น และจดัสง่ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั �งนี �

ให้ประกาศการนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์รายวนัแหง่ท้องถิ�นอยา่งน้อยหนึ�ง (1) ฉบบัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชมุต้องอยูใ่นท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสานกังานของทรัสตีหรือของผู้จดัการกองทรัสต์หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ในกรณีที�ผู้จดัการกองทรัสต์ มิได้ดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ�ง (1) เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับ

หนงัสือจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ซึ�งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด 

เข้าชื�อกนัทําหนงัสอืขอให้ผู้จดัการกองทรัสต์เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และทรัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจําเป็นหรือสมควร

ที�จะเสนอให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบัติ

ตามวิธีการเรียกประชุมที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�งโดยอนโุลม โดยทรัสตีมีสิทธิที�จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �น (ถ้ามี) จากการ

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วได้จริง 

2. องค์ประชุมและประธานในที�ประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

2.1 การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง

ของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั �งหมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึ�งในสาม (1) ใน (3) ของจํานวน

หนว่ยทรัสต์ที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ  

2.2 ในกรณีที�ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครั �งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมงจํานวนผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดเอาไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �น

ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และทรัสตีร้องขอเพื�อการจัดประชุมประชุมวิสามญั การประชุมเป็นอนัระงบัไป 

ถ้าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอประชุมวิสามญั ให้นดั

ประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือเชิญประชุมไปยงัผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชมุครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  

2.3 ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญัติทรัสต์ และประกาศที�เกี�ยวข้อง ให้ทรัสตีแต่งตั �งบุคคลหนึ�งเพื�อทําหน้าที�เป็น

ประธานในที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครั �งใดมีการพิจารณาเรื�อง

ที�ทรัสตีมีสว่นได้เสีย ให้ทรัสตีและตวัแทนของทรัสตีออกจากห้องประชุม และให้ผู้จดัการกองทรัสต์นําเสนอรายชื�อ

บคุคลเพื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาแตง่ตั �งให้เป็นประธานในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในวาระนั �น ๆ  

สัญญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภรัิชออฟฟิศ                                            

ลงวันที� 15 มกราคม 2561 ส่วนที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ และการลงมติ 



  เอกสารแนบ 3 

11 

 

2.4 หากการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื�องที�ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้เสีย ให้ทรัสตี

และผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว (ในกรณี

ที�ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์และตวัแทนของทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์) ในกรณีที�ทรัสตีมี

สว่นได้เสียกบัวาระใด ให้ผู้จดัการกองทรัสต์นําเสนอรายชื�อบคุคลเพื�อให้ที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั �ง

ให้เป็นประธานในที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนั �นๆ ในกรณีที�ทั �งทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์มีสว่นได้เสียใน

วาระใด ให้ที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาแตง่ตั �งบคุคลใดบคุคลหนึ�งขึ �นเป็นประธานในที�ประชมุ  

อนึ�ง ประธานในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้มีอาํนาจ หน้าที�ดงัต่อไปนี �  

(1) ควบคมุดแูลการดําเนินการประชมุโดยทั�วไปให้มีความเรียบร้อย  

(2) กําหนดให้ใช้วิธีการอื�นใดในการดําเนินการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�ประธานในที�ประชุมจะพิจารณา

เห็นสมควร หรือจําเป็นเพื�อให้การประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการพจิารณาและลงมติใน

เรื�องต่าง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

(3) เพื�อให้การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบญัญัติทรัสต์และประกาศที�เกี�ยวข้องมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ประธานอาจยตุิการอภิปราย หรือการพิจารณาในที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในเรื�องใด ๆ ได้  

(4) ในกรณีที�คะแนนเสียงในการลงมติของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์มีเสียงชี �ขาด โดยการใช้อํานาจในการตดัสินชี �ขาดของประธานในที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน

กรณีที�คะแนนเสียงในการลงมติเทา่กนันี �ให้เป็นที�สดุ  

3. วิธีการมอบฉันทะ  

ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ หนงัสือมอบฉนัทะนี �ให้เป็นไปตามแบบที�ทรัสตีกําหนด  

หนงัสือมอบฉนัทะนี �จะต้องมอบให้แก่ประธานในที�ประชุม หรือผู้ที�ประธานในที�ประชุมมอบหมาย ณ ที�ประชุมก่อนเริ�ม

การประชมุ  

4. วิธีการนับคะแนนเสียง  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึ�ง (1) เสียงต่อหนึ�ง (1) หน่วยทรัสต์ที�ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนต้องไมเ่ป็นผู้ที�มีสว่นได้เสียเป็นพเิศษในเรื�องที�พิจารณา 

5. มติของผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

เว้นแต่สญัญาก่อตั �งทรัสต์จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น มติของที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี �  

5.1 ในกรณีทั�วไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

5.2 ในกรณีดงัต่อไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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(1) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัที�มีมูลค่าตั �งแต่ร้อยละสามสิบ (30) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์ฯ 

(2) การเพิ�มทนุหรือการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ที�มิได้ระบไุว้เป็นการลว่งหน้าในสญัญาก่อตั �งทรัสต์  

(3) การเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไปของกองทรัสต์ 

(4) การทําธุรกรรมกับผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที�เกี�ยวโยงกันกบัผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ�งมีขนาดรายการตั �งแต่

ยี�สิบล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกว่าร้อยละสาม (3) ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่า

ใดจะสงูกวา่  

(5) การเปลี�ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

(6) การเปลี�ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ ทั �งนี � สาํหรับการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที�

กาหนดไว้ในข้อ 19.5 ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์  

(7) การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ในเรื�องที�กระทบสิทธิของผู้ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งมีนยัสําคญั  

(8) การเลกิกองทรัสต์ 

อนึ�ง มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์ มีลกัษณะที�ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์

ที�กาหนดในประกาศสร. 26/2555 หรือหลกัเกณฑ์อื�นตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ หรือพระราชบญัญัติ ทรัสต์ให้ถือว่า

มตินั �นไมม่ผีลบงัคบั  


