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ที ่PROSPECT_F 2566/023   

วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2566 

เรื่อง แจ้งสทิธิการจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้แรก ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์พรอสเพค โลจสิตกิสแ์ละอนิดสัเทรยีล   

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 
ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์พรอสเพค โลจสิติกสแ์ละ
อนิดสัเทรยีล 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1.  ใบรบัรองการจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้แรก (ซึง่ออกโดยบรษิทั ศูนย์
 รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบยีนของกองทรสัต)์ 

 2.  รายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้แรก  
 3. สว่นสรุปขอ้มลูส าคญัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตส์ าหรบัการเพิม่ทุน

 ครัง้แรก ของกองทรสัต ์(Fact Sheet) 
 4. ใบจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้แรก 
 5. แบบฟอรม์การช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment 
 6. แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล) เฉพาะผูป้ระสงค์น า

 หลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) 
 7. แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล ส าหรบัผู้

 จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลและประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer 
 Account) เท่านัน้ 

 8.  แบบประเมนิความเหมาะสมในการลงทุนส าหรบับุคคลธรรมดา (Suitability Test for Individual 
 Investor) 

 9. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนส าหรับนิติบุคคล (Suitability test for Juristic 
 Investor) 

 10. หนงัสอืมอบอ านาจ 
 11. หนงัสอืแจง้การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (ส าหรบัการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่ทุน) 
 12. รายการของสญัชาตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทยทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์อาจจะน ามา

 พจิารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรสัต์ 
 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ( “ส านักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุญาตให้ 
บรษิทั พรอสเพค รที แมนเนจเมนท ์จ ากดั (“บรษิทั” หรอื “ผูจ้ดัการกองทรสัต์”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ พรอสเพค โลจสิติกสแ์ละอนิดสัเทรยีล เสนอขาย
หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในการเพิม่ทุนครัง้แรก ของกองทรสัต์เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหน่วยทรสัต์และหนังสอืชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติมส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้แรก มผีลบงัคบัใชเ้ป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2566 โดยสาระส าคญัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละ
หนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิดงักล่าว ปรากฎรายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 สว่นสรุป
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ขอ้มูลส าคญัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้แรก ของกองทรสัต์ (“Fact 
Sheet”) 

บรษิัทขอเรยีนแจง้ขอ้มูลส าคญัเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติมของกองทรสัต์ในการเพิม่ทุนครัง้
แรก ของกองทรสัต ์ดงัต่อไปนี้  

1. จ านวนหน่วยทรสัต์ที่ออกเพิม่เติมในการเพิม่ทุนครัง้แรก ของกองทรสัต์ มจี านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 130,000,000 
หน่วย โดยการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิดงักล่าวแบ่งออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ไม่เกนิ 117,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายใหก้บั
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่รีายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ 
โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะท าให้กองทรัสต์ต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ 
เพิม่เตมิไปจากทีต่้องด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย โดยผู้ถอืหน่วยทรสัตเ์ดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะ
ซื้อหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เติมในครัง้นี้ตามสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิี่ได้รบั
จดัสรร หรือน้อยกว่าสทิธทิี่ได้รบัการจดัสรร หรือสละสทิธไิม่จองซื้อหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด ้

สญัชาตผิูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทยทีผู่จ้ดัการกองทรสัตจ์ะน ามาพจิารณาว่าอาจจะไม่จดัสรร
หน่วยทรสัตใ์หต้ามหลกัเกณฑข์า้งตน้ปรากฏรายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12   

ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นสว่นที ่1 นี้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร
แล้ว ผู้จดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติมที่เหลอืให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่
แสดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัตเ์กนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พรอ้มกบัหรอืหลงัจาก
การจดัสรรหน่วยทรสัต์ส่วนที ่2 หรอืไม่กไ็ด ้และในกรณีการจดัสรรสทิธติามอตัราส่วนทีก่ าหนดท าให้ผู้
ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์ได้รบัสทิธิจองซื้อหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิม่เติมเป็น
จ านวนทีม่เีศษหน่วยทรสัต์ทีไ่ม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยได้ใหปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็
หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ  

ส่วนท่ี 2 จดัสรรหน่วยทรสัต์ส่วนที่เหลอืจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากดั และ/หรอื (2) 
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป ตามที่เหน็สมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 
เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ในราคา
เสนอขายเดยีวกนักบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิสว่นที ่1 

อนึ่ง หากมหีน่วยทรสัต์เหลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั และ/หรอื ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
แลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่หลอืจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้อง
ซื้อที่มสีทิธจิองซื้อในส่วนที ่1 ที่แสดงความจ านงทีจ่ะซื้อหน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิี่ได้รบัจดัสรรตามที่
เหน็สมควร พรอ้มกบัหรอืภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที ่2 แลว้หรอืไม่กไ็ด ้

2. อตัราส่วนในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรร
หน่วยทรสัต์เพิม่เติมตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ คอื 1 หน่วยทรสัตเ์ดิม ต่อ 0.4775 หน่วยทรสัต์ท่ีออก
และเสนอขายเพ่ิมเติม โดยหน่วยทรสัต์ที่เกดิจากการค านวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดลงเป็นจ านวนเต็ม
หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ  
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3. ราคาสงูสุดทีจ่ะเสนอขายหน่วยทรสัต์ไม่เกิน 9.7 บาทต่อหน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะประกาศราคา
เสนอขายสุดท้ายผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อ
หน่วยทรสัตด์งัต่อไปนี้ จะตอ้งช าระค่าจองซือ้ในราคาสงูสดุ  

 ผูจ้องซือ้ในสว่นทีเ่สนอขายต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ ประเภทบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล 
 ผู้จองซื้อในส่วนที่เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทนักลงทุนสถาบันที่มิได้น าส่ง ใบ 

Bookbuilding 

 กรณีทีร่าคาเสนอขายสุดทา้ยต ่ากว่าราคาสงูสุดทีจ่ะเสนอขายหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่ายหน่วยทรสัตซ์ึง่เป็นผูร้บัจองซือ้จากผูจ้องซือ้จะด าเนินการคนืเงนิส่วนต่างค่าจองซือ้ระหว่างราคาเสนอขาย
สุดท้ายกบัราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรสัต์ โดยไม่มดีอกเบี้ย และ /หรอื ค่าเสยีหายใดๆ ให้แก่ผู้ที่จองซื้อ ตาม
วธิกีารทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 

4. สถานทีร่บัและยื่นใบจองซือ้ และระยะเวลาการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่ทุน มรีายละเอยีดดงันี้ 

ประเภทนักลงทุน ราคาจองซ้ือต่อหน่วย การจองซ้ือและระยะเวลาจองซ้ือ 
ส่วนท่ี 1  เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติม ตามสดัส่วน
 การถือหน่วยทรสัต ์
บุคคลธรรมดาและ 

นิตบิุคคล 
จองซื้อที่ราคาสูงสุดที่จะ
เสนอขายหน่วยทรสัต์ คอื 
9.7 บาทต่อหน่วย  

จองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ 
(แบบ ก) (Hard Copy) ได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการ
จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตัง้แต่เวลา  
9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที ่8 – 10 มนีาคม 2566 และ 
วนัที ่13 – 14 มนีาคม 2566 
จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) (เฉพาะบุคคล
ธรรมดาสญัชาติไทยเท่านัน้) บนเว็บไซต์ของผู้จดัการ
การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตัง้แต่เวลา 
9.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น. 
ของวนัที ่14 มนีาคม 2566 

นกัลงทุนสถาบนัที่
มไิดน้ าสง่ใบ 
Bookbuilding 

จองซื้อที่ราคาสูงสุดที่จะ
เสนอขายหน่วยทรสัต์ คอื 
9.7 บาทต่อหน่วย 

จองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ 
(แบบ ก) (Hard Copy) ได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการ
จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตัง้แต่เวลา  
9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที ่8 – 10 มนีาคม 2566 และ 
วนัที ่13 – 14 มนีาคม 2566 

นกัลงทุนสถาบนัที่
น าสง่ใบ 

Bookbuilding 

จองซื้อที่ราคาเสนอขาย
สดุทา้ย 

จองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ 
(แบบ ข) (Hard Copy) ได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการ
จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตัง้แต่เวลา  
9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 
และ วนัที ่20 มนีาคม 2566 
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ประเภทนักลงทุน ราคาจองซ้ือต่อหน่วย การจองซ้ือและระยะเวลาจองซ้ือ 
ส่วนท่ี 2  เสนอขายหน่วยทรสัตส่์วนท่ีเหลือจากการเสนอขายในส่วนท่ี 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากดั 
และ/หรอื (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
นกัลงทุนสถาบนั จองซื้อที่ราคาเสนอขาย

สดุทา้ย 
จองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ 
(แบบ ค) (Hard Copy) ได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการ
จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตัง้แต่เวลา 9.00 
น. – 16.00 น. ของวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 และ 
วนัที ่20 มนีาคม 2566 
 

บุคคลตามดุลพนิจิ
ของผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์

จองซื้อที่ราคาเสนอขาย
สดุทา้ย 

จองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ 
(แบบ ค) (Hard Copy) ไดท้ีส่ านักงานของผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที่ 
16 – 17 มนีาคม 2566 และ วนัที ่20 มนีาคม 2566 
จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเวบ็ไซตข์องผูจ้ดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัที่ 16 
มีนาคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 20 มีนาคม 
2566  
จองซือ้ผ่านระบบโทรศพัทบ์นัทกึเทป ของผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัที่ 16 มีนาคม 
2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม 2566 
ภายในวนัและเวลาท าการของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

 

ทัง้นี้ โปรดดูรายละเอียดการจองซื้อและเงื่อนไขการช าระเงนิตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 รายละเอียดเกี่ยวกบั
วธิกีารจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้แรก และหนังสอืชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัต์ส าหรบัการ
เพิม่ทุนครัง้แรก สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์จะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่อาจจะท าใหก้องทรสัต์
ต้องมภีาระหน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย รวมถงึในกรณีทีผู่จ้อง
ซื้อเป็นบุคคลสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทยตามที่ระบุไว้ในรายการของสญัชาติที่ผู้จดัการกองทรัสต์ อาจน ามา
พจิารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรสัต ์(โปรดดรูายละเอยีดสญัชาตเิพิม่เตมิตามทีร่ะบุไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12) 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิได้จากหนังสอืชีช้วนทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ล้ว โดยสามารถดาวน์โหลด
เอกสารดงักล่าวไดจ้ากเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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จงึเรยีนมาเพื่อทราบ  

ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นางสาวอรอนงค ์ชยัธง) 
ผูม้อี านาจลงนาม  

บรษิทั พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า 

อสงัหารมิทรพัย ์พรอสเพค โลจสิตกิสแ์ละอนิดสัเทรยีล 


