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1. การเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์

1.1. การเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จดัท าเป็นหนังสอืนดัประชุมทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอ

ต่อการตดัสนิใจของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ โดยอย่างน้อยต้องมขีอ้มูลเกีย่วกบัวธิกีารประชุมและการออกเสยีงลง

มต ิตลอดจนระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดย

ระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเหน็

ของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นเรื่องดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารขอมตขิองผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ให้รวมถงึความเหน็

เกีย่วกบัผลกระทบทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไดร้บัจากการลงมตใินเรื่องนัน้ๆ ดว้ย  

1.2. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะต้องจดัส่งหนังสอืนัดประชุมถงึผูถ้อืหน่วยทรสัต์ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมตามระยะเวลา

ดงันี้ 

(ก) สบิสี ่(14) วนั ในกรณีทีเ่ป็นการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึ่งมวีาระทีต่้องไดม้ติผูถ้ือหน่วยทรสัต์ไม่น้อย

กว่าสามในสี ่(3 ใน 4) ของจ านวนหน่วยทรสัตข์องผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(ข) เจด็ (7) วนัในกรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก)  

ทัง้นี้ ใหป้ระกาศการนดัประชุมในหนงัสอืพมิพร์ายวนัแหง่ทอ้งถิน่อย่างน้อยหนึ่ง (1) ฉบบัไม่น้อยกว่าสาม (3) 

วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

1.3. สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุม ตอ้งอยู่ในทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานของทรสัต ีหรอืของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอื

จงัหวดัใกลเ้คยีง 

1.4. ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ มไิดด้ าเนินการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายในระยะเวลาสีส่บิหา้ (45) วนั

นับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ซึ่งถือหน่วยทรสัต์รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของ

จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์เรยีกประชุมผูถ้อื

หน่วยทรสัต์ และ/หรอื มไิดด้ าเนินการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) เดอืน นับแต่

วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากทรสัต ีในกรณีทีท่รสัตเีหน็ว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรอืสมควรทีจ่ะเสนอเรื่องใหท้ีป่ระชมุผูถ้อื

หน่วยทรสัต์พจิารณาและมมีตใินเรื่องนัน้ แลว้แต่กรณี ให้ทรสัตดี าเนินการเรยีกประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ได้

โดยใหป้ฏบิตัติามวธิกีารเรยีกประชุมทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์โดยอนุโลม โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์มี

หน้าที่ในการให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นที่ทรสัตีต้องใช้เพื่อเรียกประชุมและ

ด าเนินการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ภายในเจด็ (7) วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอจากทรสัต ีเพื่อใหท้รสัตี

สามารถด าเนินการเรยีกประชุมและด าเนินการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดโ้ดยไม่ชกัชา้ และทรสัตมีสีทิธทิีจ่ะ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากกองทรสัต ์(ถ้าม)ี จากการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ทนผูจ้ดัการกองทรสัต์

ดงักล่าวไดต้ามจรงิ 

สญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ                                            

ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์และการลงมติ 
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2. องคป์ระชุมและประธานในท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

2.1. การประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ต้องมผีูถ้อืหน่วยทรสัต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คนหรอืไม่น้อยกว่า

กึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ัง้หมด และตอ้งมหีน่วยทรสัตน์ับรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 

3) ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม  

2.2. ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัตค์รัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมงจ านวนผูถ้อื

หน่วยทรัสต์ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดเอาไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์นัน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหน่วยทรสัต์รอ้งขอเพื่อการจดัประชุมประชุมวิสามญั การประชุมเป็น

อนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตน์ัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหน่วยทรสัตร์อ้งขอประชุม

วสิามญั ใหน้ัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อน

วนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม  

2.3. ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญตัิทรสัต์ และประกาศที่เกี่ยวขอ้ง ใหท้รสัตีแต่งตัง้บุคคลหนึ่งเพื่อท าหน้าที่

เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ อย่างไรกต็าม หากการประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ในวาระใดมกีาร

พจิารณาเรื่องทีป่ระธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีว่นไดเ้สยี ใหป้ระธานออกจากหอ้งประชุมในวาระนัน้ 

และให้ผู้จดัการกองทรสัต์น าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์พิจารณาแต่งตัง้ให้เป็น

ประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ ๆ  

2.4. หากการประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ในวาระใดมกีารพจิารณาเรื่องทีท่รสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์มสี่วนไดเ้สยี 

ให้ทรสัตีหรอืผู้จดัการกองทรสัต์และตัวแทนของทรสัตีหรอืผู้จดัการกองทรสัต์ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระ

ดงักล่าว (ในกรณีที่ทรสัตีหรอืผู้จดัการกองทรสัต์และตวัแทนของทรสัตีหรอืผู้จดัการกองทรสัต์ เป็นผู้ถือ

หน่วยทรสัต์) ในกรณีที่ทรสัตีมสี่วนได้เสยีในวาระใด ให้ผู้จดัการกองทรสัต์น าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ๆ ในกรณีที่

ทัง้ทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์มสี่วนไดเ้สยีในวาระใด ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาแต่งตัง้บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งขึน้เป็นประธานในทีป่ระชุม  

อน่ึง ประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หม้อี านาจ หน้าทีด่งัต่อไปนี้  

(ก) ควบคุมดแูลการด าเนินการประชุมโดยทัว่ไปใหม้คีวามเรยีบรอ้ย  
(ข) ก าหนดให้ใช้วิธีการอื่นใดในการด าเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามที่ประธานในที่ประชุมจะ

พิจารณาเห็นสมควร หรอืจ าเป็นเพื่อให้การประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ ตลอดจนกระบวนการในการ
พจิารณาและลงมตใินเรื่องต่าง ๆ เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ  

(ค) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศที่เกี่ยวข้องมีความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย ประธานอาจยุตกิารอภปิราย หรอืการพจิารณาในทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นเรื่อง
ใด ๆ ได ้ 

(ง) ในกรณีที่คะแนนเสยีงในการลงมติของทีป่ระชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์เท่ากนั  ให้ประธานในทีป่ระชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์มีเสียงชี้ขาด  โดยการใช้อ านาจในการตัดสินชี้ขาดของประธานในที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตใ์นกรณีทีค่ะแนนเสยีงในการลงมตเิท่ากนัน้ีใหเ้ป็นทีส่ดุ  
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3. วิธีการมอบฉันทะ  

ในการประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ผูถ้ือหน่วยทรสัต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนใน

การประชุมได้ โดยในการส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ ให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะ

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหเ้ป็นไปตามแบบทีท่รสัตกี าหนด  

หนังสอืมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม หรอืผู้ที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย ณ ที่ประชุม

ก่อนเริม่การประชุม  

4. การด าเนินการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์และวิธีการนับคะแนนเสียง  

4.1. การด าเนินการประชุม ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนดัประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะ

มีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจ านวนผู้ถือ

หน่วยทรสัตซ์ึง่มาประชุม 

4.2. เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาเสรจ็ตามขอ้ 4.1 แลว้ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึง่มหีน่วยทรสัต์นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่ง

ในสาม (1 ใน 3) ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากที่

ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนัดประชุมอกีกไ็ด ้

4.3. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามข้อ 4.1 หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์เสนอไม่เสรจ็ตามขอ้ 4.2 แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนด

สถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้ผู้จ ัดการกองทรสัต์ส่งหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที่ วนั 

เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ให้

โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนประชุมดว้ย 

4.4. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มคีะแนนเสยีงหนึ่ง (1) เสยีงต่อหนึ่ง (1) หน่วยทรสัต์ทีต่นถอื โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องทีพ่จิารณา 

5. มติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

เวน้แต่สญัญาก่อตัง้ทรสัตจ์ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีง

ดงัต่อไปนี้  

5.1. ในกรณีทัว่ไปใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

5.2. ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ

หน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิหลกัทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละสามสบิ (30) ของมูลค่าทรพัยส์นิรวม

ของกองทรสัต ์

(ข) การเพิม่ทุนหรอืการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัตท์ีม่ไิดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหน้าในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

(ค) การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรสัต์ 



                 เอกสารแนบ 4 สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละการลงมติ  

                                                               ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

เอกสารแนบ 4 
 

(ง) การท าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึง่มขีนาดรายการ

ตัง้แต่ยีส่บิลา้น (20,000,000) บาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละสาม (3) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ 

แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า  

(จ) การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

(ฉ) การเปลี่ยนแปลงหรอืถอดถอนทรสัตี หรอืผู้จดัการกองทรสัต์ ทัง้นี้ ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการ

กองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

(ช) การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นเรื่องทีก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั  

(ซ) การเลกิกองทรสัต ์

อนึ่ง มติของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่จะเป็นผลให้กองทรสัต์หรือการจัดการกองทรสัต์ มีลักษณะที่ข ัดหรือแย้งกับ

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ สร. 26/2555 หรือหลักเกณฑ์อื่นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือ

พระราชบญัญตัทิรสัตใ์หถ้อืว่ามตนิัน้ไม่มผีลบงัคบั  

 


