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สัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท  
ส่วนทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ละการลงมติ 

 

15. การขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์

15.1 ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ามารถขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยการจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ท่านัน้  

15.2 เหตุในการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี ้ และผู้จัดการ
กองทรสัตต์อ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นกรณีดงัต่อไปนี ้

15.2.1 การประชุมสามัญประจ าปี ซึ่งต้องจัดให้มีขึน้ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนับแต่วันสิน้รอบปีบัญชีของ
กองทรสัต ์

15.2.2 การประชมุวิสามญัในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรใหเ้รียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อประโยชนใ์นการจดัการ

กองทรสัต ์
(2) เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวน

หน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียก
ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไวอ้ย่างชัดเจนในหนังสือนัน้ 
ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งด าเนินการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายใน 1 (หน่ึง) 
เดือนนบัแต่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 อนึ่ง หากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ไดด้  าเนินการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายในระยะเวลาดงักล่าวใน
วรรคหนึ่ง ทรสัตีจะด าเนินการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์องก็ได ้

15.3 การเรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

 ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัท าหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร และระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นเรื่อง
ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์าจไดร้บัจากการลงมติในเรื่องนัน้ โดยการจดัส่งหนงัสือนดั
ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์จะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

15.3.1 กรณีทั่วไป ใหจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ  
15.3.2 กรณีที่มีประกาศก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระยะเวลาการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

ไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหจ้ดัส่งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเรื่องนัน้ ๆ 

ทั้งนี ้ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพร์ายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ฉบับไม่น้อยกว่า 3 
(สาม) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 
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15.4 การมอบฉนัทะ 

15.4.1 ในการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์าจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุม และออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่มอบฉนัทะ 

15.4.2 หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือผูท้ี่ ผูจ้ัดการกองทรสัตก์ าหนด ณ ที่
ประชมุ ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

15.5 องคป์ระชมุ 

15.5.1 การประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตต์อ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์(ถา้มี) 
มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้หมด 
และตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกันไม่นอ้ยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

15.5.2 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง
และจ านวนผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งมาเขา้ร่วมการประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 
15.5.1 หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัตน์ั้นไดเ้รียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรัสตร์อ้งขอตามขอ้ 
15.2.2(2) ใหก้ารประชุมเป็นอันระงบัไป หากการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตน์ั้นมิไดถู้กเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหน่วยทรสัตร์อ้งขอตามขอ้ 15.2.2(2) ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์รียกนดัประชมุใหม่และใหส่้ง
หนังสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อหน่วยทรสัตก์่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาจดัส่งหนังสือเชิญ
ประชมุครัง้ก่อน ทัง้นี ้ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ   

15.6 ประธานท่ีประชมุ 

 ให้ผู้จัดการกองทรัสตแ์ต่งตัง้กรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของผู้จัดการกองทรัสตท์ าหนา้ที่เป็น
ประธานในที่ประชมุ ประธานในที่ประชมุมีอ านาจและหนา้ที่ในการด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปโดยเรียบรอ้ย 
และถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 นี ้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสตม์ีส่วนได้เสียในเรื่องที่
พิจารณา ใหท้รสัตีหรือตวัแทนของทรสัตีแต่งตัง้บุคคลหนึ่งเพื่อใหท้ าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุมส าหรบั
วาระนัน้ ๆ แทน 

15.7 วิธีการนบัคะแนนเสียง  

 ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตม์ีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรสัตท์ี่ตนถือ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา 

15.8 มติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

15.8.1 ในกรณีทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

15.8.2 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3/4 (สามในส่ี) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้เวน้แต่เป็นการขอมติและการออกเสียง
ลงคะแนนของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นกรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรสัตอ์อกเป็นหลายชนิดตามขอ้ 15.9 
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(1) การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นหลักที่มีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า
ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์

(2) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสตท์ี่มิไดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหนา้ในสัญญา
ก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้

(3) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไปของกองทรสัต ์
(4) การท าธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสตห์รือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์ซึ่งมี

ขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบลา้น) บาท หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 (สาม) ของมูลค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

(5) การเปล่ียนแปลงผลประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์
(6) การถอดถอนหรือการแต่งตัง้ทรสัตีตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทรสัตี ตามที่

ไดก้ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้
(7) การถอดถอนหรือการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

ผู้จัดการกองทรัสต์ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี ้ และสัญญาแต่งตั้ง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(8) การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันีใ้นเรื่องที่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างมี
นยัส าคญั 

(9) การเลิกกองทรสัต ์

15.8.3 มติของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะเป็นผลใหก้องทรสัตห์รือการจดัการกองทรสัตม์ีลกัษณะที่ขดัหรือแยง้
กบัสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้หรือหลกัเกณฑอ์ื่นตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์หรือพ.ร.บ. ทรสัต ์ใหถื้อว่า
มตินัน้ไม่มีผลบงัคบั 

15.8.4 กรณีที่มีประกาศก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตไ์วเ้ป็นการ
เฉพาะ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเรื่องนัน้ 

15.9 การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นกรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรสัตอ์อกเป็นหลาย
ชนิด 

15.9.1 การขอมติในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุชนิด เช่น การเลิกกองทรสัต ์เป็นตน้ 
ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละชนิดเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หน่วยทรสัตแ์ต่ละชนิดที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงดว้ย 

15.9.2 การขอมติในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ชนิดหนึ่งชนิดใด เช่น การคิด
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของหน่วยทรสัตแ์ต่ละชนิดเพิ่มเติม เป็นตน้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตข์อมติ
เฉพาะจากผูถื้อหน่วยทรสัตช์นิดนัน้ 

 

 

 


