เอกสารแนบ 3
สัญญาก่ อตัง� ทรัสต์ ของทรัสต์ เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ภริ ัชออฟฟิ ศ
ลงวันที� 15 มกราคม 2561 ส่ วนที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรั สต์ และการลงมติ
1. การเรียกประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
การเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ทําเป็ นหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที� วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื� องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื� องที�จะเสนอเพื�อทราบ
เพื�ออนุมตั ิ หรื อเพื�อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
�
นของผู้จดั การกองทรัสต์ในเรื� องดังกล่าว ซึ�งรวมถึงผลกระทบที�ผ้ ถู ือ
� �
หน่วยทรัสต์อาจได้ รับจากการลงมติในเรื� องนัน� และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
ให้ ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิ�นอย่างน้ อยหนึง� (1) ฉบับไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
สถานที�ท�จี ะใช้ เป็ นที�ประชุมต้ องอยูใ่ นท้ องที�อนั เป็ นที�ตงสานั
ั � กงานของทรัสตีหรื อของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ในกรณีที�ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ มิได้ ดําเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึง� (1) เดือนนับแต่วนั ที�ได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
�
เข้ าชื�อกันทําหนังสือขอให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ และทรัสตีเห็นว่าเป็ นกรณีจําเป็ นหรื อสมควร
ที�จะเสนอให้ ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ วแต่กรณี ให้ ทรัสตีดําเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ โดยให้ ปฏิบัติ
ตามวิธีการเรี ยกประชุมที�กําหนดไว้ ในวรรคหนึ�งโดยอนุโลม โดยทรัสตีมีสิทธิที�จะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที�เกิดขึ �น (ถ้ ามี) จากการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวได้ จริ ง
2. องค์ ประชุมและประธานในที�ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรั สต์
2.1 การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สิบห้ า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง
ของจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั�
และต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่น้อยกว่าหนึง� ในสาม (1) ใน (3) ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้ แล้ วทั �งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
2.2 ในกรณีท�ีปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั ง� ใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมงจํ านวนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ซงึ� มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที�กําหนดเอาไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นนั �
ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ และทรัสตีร้องขอเพื�อการจัดประชุมประชุมวิสามัญ การประชุมเป็ นอันระงับไป
ถ้ าการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ นนมิ
ั � ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอประชุมวิสามัญ ให้ นดั
ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง� หลังนี �ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
2.3 ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศที�เกี�ยวข้ อง ให้ ทรัสตีแต่งตังบุ
� คคลหนึ�งเพื�อทําหน้ าที�เป็ น
ประธานในที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง� ใดมีการพิจารณาเรื� อง
ที�ทรัสตีมีสว่ นได้ เสีย ให้ ทรัสตีและตัวแทนของทรัสตีออกจากห้ องประชุม และให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์นําเสนอรายชื�อ
บุคคลเพื�อให้ ที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั �งให้ เป็ นประธานในที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนั �น ๆ
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2.4 หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื� องที�ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์มีสว่ นได้ เสีย ให้ ทรัสตี
และผู้จดั การกองทรั สต์และตัวแทนของทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว (ในกรณี
ที�ทรัสตีหรือผู้จดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ ) ในกรณีที�ทรัสตีมี
ส่วนได้ เสียกับวาระใด ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์นําเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อให้ ที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั �ง
ให้ เป็ นประธานในที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนันๆ
� ในกรณีที�ทงทรั
ั � สตีและผู้จดั การกองทรัสต์มีสว่ นได้ เสียใน
วาระใด ให้ ที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั �งบุคคลใดบุคคลหนึง� ขึ �นเป็ นประธานในที�ประชุม
อนึง� ประธานในที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ มีอาํ นาจ หน้ าที�ดงั ต่อไปนี �
(1) ควบคุมดูแลการดําเนินการประชุมโดยทัว� ไปให้ มีความเรี ยบร้ อย
(2) กําหนดให้ ใช้ วิธีการอื�นใดในการดําเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที�ประธานในที�ประชุมจะพิจารณา
เห็นสมควร หรื อจําเป็ นเพื�อให้ การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาและลงมติใน
เรื� องต่าง ๆ เป็ นระเบียบเรียบร้ อยและมีประสิทธิภาพ
(3) เพื�อให้ การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศที�เกี�ยวข้ องมีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย ประธานอาจยุติการอภิปราย หรื อการพิจารณาในที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื� องใด ๆ ได้
(4) ในกรณี ที�ค ะแนนเสีย งในการลงมติข องที� ประชุม ผู้ถื อหน่ ว ยทรั สต์ เ ท่า กัน ให้ ป ระธานในที�ป ระชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์มีเสียงชี �ขาด โดยการใช้ อํานาจในการตัดสินชี �ขาดของประธานในที�ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ใน
กรณีท�คี ะแนนเสียงในการลงมติเท่ากันนี �ให้ เป็ นที�สดุ
3. วิธีการมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื�นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ให้ ผ้ จู ัด การกองทรั สต์ จัดส่งหนัง สือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ หนังสือมอบฉันทะนี �ให้ เป็ นไปตามแบบที�ทรัสตีกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี �จะต้ องมอบให้ แก่ประธานในที�ประชุม หรื อผู้ท�ีประธานในที�ประชุมมอบหมาย ณ ที�ประชุมก่อนเริ� ม
การประชุม
4. วิธีการนับคะแนนเสียง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึ�ง (1) เสียงต่อหนึ�ง (1) หน่วยทรัสต์ที�ตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ท�ีมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนต้ องไม่เป็ นผู้ที�มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื� องที�พิจารณา
5. มติของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
เว้ นแต่สญ
ั ญาก่อตัง� ทรัสต์ จะกํา หนดไว้ เป็ น อย่างอื�น มติของที�ประชุมผู้ถื อหน่ว ยทรั สต์ ใ ห้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี �
5.1 ในกรณีทวั� ไปให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี � ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือหน่วยทรัสต์
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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(1) การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์ สินหลักที�มีมูลค่าตังแต่
� ร้อยละสามสิบ (30) ของมูลค่าทรั พย์ สินรวมของ
กองทรัสต์ฯ
(2) การเพิ�มทุนหรือการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ที�มิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญาก่อตั �งทรัสต์
(3) การเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทัว� ไปของกองทรัสต์
(4) การทําธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ�งมีขนาดรายการตังแต่
�
ยี�สิบล้ าน (20,000,000) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละสาม (3) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่า
ใดจะสูงกว่า
(5) การเปลีย� นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(6) การเปลีย� นแปลงทรัสตี หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ ทั �งนี � สําหรับการเปลีย� นแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามที�
กาหนดไว้ ในข้ อ 19.5 ในสัญญาก่อตั �งทรัสต์
(7) การแก้ ไขเพิ�มเติมสัญญาก่อตั �งทรัสต์ในเรื� องที�กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ
(8) การเลิกกองทรัสต์
อนึง� มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�จะเป็ นผลให้ กองทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์ มีลกั ษณะที�ขดั หรือแย้ งกับหลักเกณฑ์
ที�กาหนดในประกาศสร. 26/2555 หรื อหลักเกณฑ์อื�นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรื อพระราชบัญญัติ ทรัสต์ให้ ถือว่า
มตินนไม่
ั � มผี ลบังคับ
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