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สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของ 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้ 

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ส่วนท่ีเกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์และการลงมติ 

 

1. การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

ผูจ้ดัการกองทรัสต์จดัท าเป็นหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยตอ้งมีรายละเอียดเพียงพอต่อ

การตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรัสต ์มีขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจน

ระเบียบวาระการประชุม และระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ                  

เพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมี

การขอมติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ใหร้วมถึงความเห็นเก่ียวกบัผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตอ์าจไดรั้บ

จากการลงมติในเร่ืองนั้ นๆ ด้วย และจัดส่งให้ผู ้ถือหน่วยทรัสต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม                             

ตามระยะเวลาดงัน้ี 

(1) สิบส่ี  (14) วัน ในกรณีท่ี เป็นการประชุมผู ้ถือหน่วยทรัสต์  ซ่ึงมีวาระท่ีต้องได้มติ                           

ผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยทรัสต์ของผูถื้อหน่วยทรัสต์                  

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(2) เจ็ด (7) วนั ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) 

ทั้ งน้ี ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถ่ินอย่างน้อยหน่ึง (1) ฉบับ                     

ไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานของทรัสตี หรือ

ของผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือจงัหวดัใกลเ้คียง 

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตมิ์ไดด้ าเนินการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตภ์ายในระยะเวลาส่ีสิบห้า 

(45) วนันับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตี แลว้แต่กรณี ให้ทรัสตี

ด าเนินการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการเรียกประชุม ท่ีก าหนดไว้                

ในวรรคหน่ึงโดยอนุโลม โดยผูจ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ีในการให้ความร่วมมือในการส่งขอ้มูลท่ี

เก่ียวข้องและจ าเป็นท่ีทรัสตีต้องใช้เพื่อเรียกประชุมและด าเนินการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์               

ภายในเจ็ด (7) วนันบัแต่ท่ีไดรั้บการร้องขอจากทรัสตี เพื่อให้ทรัสตีสามารถด าเนินการเรียกประชุม

และด าเนินการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ได้โดยไม่ชกัช้า โดยทรัสตีมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย                

ท่ีเกิดขึ้นจากกองทรัสต ์(ถา้มี) จากการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ทนผูจ้ดัการกองทรัสตด์งักล่าว

ไดต้ามจริง 
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2. องค์ประชุมและประธานในท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  

การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า  (25) คนหรือ              

ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผู ้ถือหน่วยทรัสต์ทั้ งหมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกัน                           

ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็น               

องคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง

จ านวนผูถื้อหน่วยทรัสต์ซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดเอาไวใ้น                 

วรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์นั้ นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหน่วยทรัสต์ร้องขอ                  

การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ              

ผูถื้อหน่วยทรัสต์ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อหน่วยทรัสต์  

ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ทั้งน้ี ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (รวมถึงท่ีมี                    

การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พระราชบญัญติัทรัสต”์) และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ทรัสตีแต่งตั้งบุคคลหน่ึง

เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 

หากการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองท่ีทรัสตีหรือผูจ้ดัการกองทรัสต์                

มีส่วนได้เสีย ให้ทรัสตีหรือผูจ้ ัดการกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรือผูจ้ ัดการกองทรัสต์                   

ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว (ในกรณีท่ีทรัสตีหรือผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละตวัแทนของทรัสตี

หรือผู ้จัดการกองทรัสต์เ ป็นผู ้ถือหน่วยทรัสต์)  ในกรณีท่ีทรัสตีมีส่วนได้เ สียในวาระใด                           

ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตน์ าเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตพ์ิจารณาแต่งตั้งให้เป็น

ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ในวาระนั้นๆ  ในกรณีท่ีทั้งทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสต์                   

มีส่วนไดเ้สียในวาระใด ให้ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงขึ้นเป็น

ประธานในท่ีประชุม ทั้งน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นกรณีดงักล่าวจะไม่นบัรวมผูถื้อหน่วยทรัสต์

ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบัทรัสตีหรือผูจ้ดัการกองทรัสต ์

อน่ึง ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตใ์หมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ควบคุมดูแลการด าเนินการประชุมโดยทัว่ไปใหมี้ความเรียบร้อย 

(2) ก าหนดให้ใช้วิธีการอ่ืนใดในการด าเนินการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ตามท่ีประธาน                     

ในท่ีประชุมจะพิจารณาเห็นสมควร หรือจ าเป็นเพื่อให้การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ 

ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่างๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและ             

มีประสิทธิภาพ 

(3) เพื่อให้การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศท่ีเก่ียวข้อง                 

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประธานอาจยุติการอภิปราย หรือการพิจารณาในท่ีประชุม                 

ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นเร่ืองใดๆ ได ้
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ในกรณีท่ีคะแนนเสียงในการลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุม               

ผูถื้อหน่วยทรัสต์มีเสียงช้ีขาด โดยการใช้อ านาจในการตัดสินช้ีขาดของประธานในท่ีประชุม                  

ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นกรณีท่ีคะแนนเสียงในการลงมติเท่ากนัน้ีใหเ้ป็นท่ีสุด  

การพิจารณาของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ในวาระใดท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์                   

มีส่วนไดเ้สียให้ประธานออกจากการประชุมในวาระนั้น และให้ผูจ้ดัการกองทรัสตน์ าเสนอรายช่ือ

บุคคลเพื่ อให้ ท่ีประชุมผู ้ถื อหน่วยทรัสต์พิ จารณาแต่งตั้ งให้ เ ป็นประธานในท่ีประ ชุม                                

ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นวาระนั้นๆ 

3. การด าเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ด าเนินการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) การด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม                 

เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า                            

สองในสาม (2 ใน 3) ของจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งมาประชุม 

(2) เม่ือท่ีประชุมพิจารณาแลว้เสร็จตาม (1) แลว้ ผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งมีหน่วยทรัสตน์บัรวมกนั

ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1 ใน 3)  ของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอให้

ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมอีกก็ได ้

(3) ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (1) หรือพิจารณา              

เ ร่ืองท่ีผู ้ถือหน่วยทรัสต์ เสนอไม่ เสร็จตาม (2) แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเ ล่ือน                            

การพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้

ผู ้จัดการกองทรัสต์ส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี ว ัน เวลา และระเบียบวาระ                          

การประชุมไปยงัผูถื้อหน่วยทรัสตไ์มนอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณา

ค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

4. วิธีการมอบฉันทะ 

ในการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ ผูถื้อหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและ                  

ออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหน่วยทรัสต์                             

ให้ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ หนังสือมอบฉันทะน้ี                    

ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีทรัสตีก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานในท่ีประชุม หรือผูท่ี้ประธานในท่ีประชุมมอบหมาย 

ณ ท่ีประชุมก่อนเร่ิมการประชุม 

5. วิธีการนับคะแนนเสียง  

ผูถื้อหน่วยทรัสตมี์คะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หน่วยทรัสต์ท่ีตนถือ โดยผูถื้อหน่วยทรัสต์

ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีพิจารณา 
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6. มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์  

เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน มติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียง

ดงัต่อไปน้ี  

6.1 ในกรณีทั่วไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ                   

ออกเสียงลงคะแนน 

6.2 ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3 ใน 4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสามสิบ (30) ของ                        

มูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์

(2) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสตท่ี์มิไดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหนา้ 

(3) การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต ์

(4) การท าธุรกรรมกับผู ้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู ้จัดการ

กองทรัสต์ ซ่ึงมีขนาดรายการตั้ งแต่ยี่สิบล้าน (20,000,000) บาท หรือเกินกว่า                     

ร้อยละสาม (3) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ 

(5) การเปล่ียนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์

(6) การเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนทรัสตีหรือผูจ้ดัการกองทรัสต์ ทั้งน้ี การขอมติและ

การประ ชุมผู ้ ถื อห น่ วยท รัสต์ส า ห รับก า ร เป ล่ี ยนแปลงห รือถอดถอน                                

ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 

(7) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต์                          

อยา่งมีนยัส าคญั 

(8) การเลิกกองทรัสต ์

อน่ึง มติของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์จะเป็นผลใหก้องทรัสตห์รือการจดัการกองทรัสตมี์ลกัษณะท่ีขดัหรือ

แยง้กับหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ สร. 26/2555 หรือหลักเกณฑ์อ่ืนตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือพระราชบัญญัติ 

ทรัสตใ์หถื้อวา่มตินั้นไม่มีผลบงัคบั  


