
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วย ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์  

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ ำกดั (“บริษัท”) ในฐำนะผู้จดักำรกองทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในสิทธิกำร
เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดสัเทรียล (“กองทรัสต์”) บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงกำรดแูลสทิธิของผู้
ถือหน่วยทรัสต์และกำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเช่ือมั่นถึงควำมส ำคัญและ
ประโยชน์ของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ว่ำจะช่วยสง่เสริมกำรด ำเนินงำนของกองทรัสต์ให้มีประสิทธิภำพ เป็นมือ
อำชีพ และมีกำรเจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืน ซึง่จะน ำไปสูป่ระโยชน์สงูสดุตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ำย  

ดงันัน้บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ที่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์เห็นว่ำส ำคญัและมีประโยชน์ โดยบริษัทจะพิจำรณำกำรให้สิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสนอวำระกำร
ประชมุสำมญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตำมเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด ดงันี ้

หลักเกณฑ์  

1. คุณสมบัติของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

 เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีสดัสว่นกำรถือหนว่ยทรัสต์ขัน้ต ่ำไม่น้อยกวำ่ 2% ของหนว่ยทรัสต์ที่
ออกจ ำหนำ่ยแล้ว และถือหนว่ยทรัสต์ตอ่เนื่องมำไมน้่อยกวำ่ 3 เดือนจนถึงวนัท่ีเสนอวำระกำรประชมุ  

 อำจเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้  

2. ขัน้ตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วย  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1. สำมำรถเสนอวำระกำรประชุม โดยกรอก “แบบเสนอ
วำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ ำปี 2564” ตำมเอกสำรสว่นท้ำยของหลกัเกณฑ์นี  ้หรืออำจแจ้งเร่ือง
อย่ำงไม่เป็นทำงกำร ทำง E-mail address : info@prospect.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวำระกำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ ำปี 2564” ตอ่บริษัทฯ ภำยหลงัได้  

ทัง้นีผู้้ ถือหนว่ยทรัสต์ต้องสง่ต้นฉบบั “แบบเสนอวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ ำปี 2564” 
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน รวมทัง้หลกัฐำนที่เก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วนและสมบรูณ์ สง่ถึงบริษัทฯ ภำยในวนัที่ 29 
มกรำคม 2564 ตำมที่อยู ่ดงันี ้ 

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ ำกดั 
เลขที ่345 อำคำร 345 สรุวงศ์ ชัน้ 7 

ถนนสรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ 
เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

(เสนอวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัต์ ประจ ำปี 2564) 



ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หลำยรำยรวมกนัเสนอวำระ ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรำยกรอก “แบบเสนอวำระ
กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ ำปี 2564” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน แล้วรวบรวมสง่เป็นชุดโดยกรอกช่ือ
ตวัแทนที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มอบหมำยให้เป็นผู้ รับกำรติดตอ่แทน 1 ช่ือ และให้ถือวำ่กำรติดตอ่กบัผู้ ได้รับมอบหมำย
เป็นกำรติดตอ่กบั ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทกุรำยที่ลงลำยมือช่ือไว้  

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธ์จะรวบรวมให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1) ในกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและนกัลงทุน
สัมพันธ์จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ว่ำเร่ืองดังกล่ำวจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำโดย
คณะกรรมกำรบริษัท ภำยในวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ์ 2564  

2) กรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน ตำมหลกัเกณฑ์ข้อที่ 1 ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและนกั
ลงทุนสมัพนัธ์จะแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภำยในวนัที่ 10 กุมภำพนัธ์ 2564 เพื่อให้ทรำบว่ำเร่ือง
ดงักลำ่วจะไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ซึง่
จะต้องไมเ่ข้ำข่ำยเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ เร่ืองที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
จะได้บรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมทัง้ข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับเร่ืองที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้จดักำรกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทรำบหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทภำยในวนัท ำกำรถดัไป พร้อมชีแ้จงเหตผุลผ่ำนช่องทำง 
Website ของกองทรัสต์ และแจ้งอีกครัง้ในวนัประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

3. เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะไม่บรรจุเร่ือง
ดังต่อไปนีเ้ป็นวาระการประชุม  

1) เร่ืองที่ขดัตอ่กฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตำ่งๆ ของหนว่ยงำนรำชกำร หรือหนว่ยงำน
ก ำกบัดแูลบริษัทและกองทรัสต์ หรือไมเ่ป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรัสต์  

2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ  

3) เร่ืองที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของบริษัท เว้นแตเ่ป็นกรณีที่กอ่ให้เกิดควำมเดือดร้อนเสยีหำยอยำ่งมี
นยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม  

4) เร่ืองที่ผู้จดักำรกองทรัสต์ได้ด ำเนนิกำรแล้ว  

5) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้  

6) เร่ืองที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือเอกสำรไมค่รบถ้วน หรือเสนอมำไมท่นัภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนด หรือไมส่ำมำรถตดิตอ่ได้  

7) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนด  

8) เร่ืองที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นแล้ววำ่ไมม่ีควำมจ ำเป็นท่ีต้องบรรจเุป็นวำระ  



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว,บริษัท,อื่นๆ / นำมสกลุ):_________________________________________________ 

ที่อยูปั่จจบุนั / ที่ติดตอ่ได้ : เลขที_่_______________ หมูบ้่ำน / อำคำร ___________________________________
หมูท่ี่ ______________________________________ ตรอก / ซอย ______________________________________
ถนน ______________________________________ ต ำบล / แขวง _____________________________________
อ ำเภอ / เขต _______________________________ จงัหวดั __________________________________________
รหสัไปรษณีย์_______________________________ ประเทศ__________________________________________
โทรศพัท์___________________________________ โทรสำร __________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________________________________ 
ที่อยูใ่นตำ่งประเทศ: (กรณีบคุคลที่มิได้มีสญัชำติไทยให้ระบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ในตำ่งประเทศ) 
____________________________________________________________________________________________
จ ำนวนหนว่ยที่ถือครอง ___________________________________ ณ วนัท่ี_______________________________ 

 

ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการนาเสนอ  

กรุณำระบวุำระกำรประชมุ เหตผุลสนบัสนนุ และวตัถปุระสงค์ของวำระกำรประชมุ  

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
มีเอกสำรประกอบเพิ่มเตมิที่ได้ลงช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน________________________ แผน่  



ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถอืหน่วยที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง  

 หลกัฐำนกำรถือหนว่ย ได้แก่  

[ ] หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกบริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน หรือส ำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง  

 หลกัฐำนแสดงตน ได้แก่  

[ ] กรณีผู้ ถือหน่วยเป็นบคุคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำงที่ไม่
หมดอำย ุ(กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง  

[ ] กรณีผู้ ถือหน่วยเป็นนิติบุคคล  ต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน หรือหนงัสอืเดินทำงที่ไมห่มดอำย ุ (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง  

[ ] กรณีผู้ ถือหนว่ยมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว 
พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง  

ส่วนที่ 4 ค ารับรอง  

ข้ำพเจ้ำขอมอบหมำยให้ นำย/นำง/นำงสำว ______________________________ เป็นผู้ ได้รับมอบหมำย
จำกข้ำพเจ้ำในกำรติดตอ่กบับริษัทตำมเง่ือนไขกำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจวุำระกำรประชมุ สว่นท่ี 2  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อมลูและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบเพิ่มเติม ถกูต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัท
เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วได้  

ลงช่ือ ____________________________ผู้ ถือหนว่ย  

(                                                  ) 

วนัท่ี ________________________  

 

หมายเหตุ  

1. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สำมำรถสง่แบบเสนอวำระกำรประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผำ่นอีเมล์ของผู้จดักำรกองทรัสต์ info@prospect.com และ
สง่ต้นฉบบัถึงผู้จดักำรกองทรัสต์ภำยในวนัที่ 29 มกรำคม 2564  

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หลำยรำยรวมกันเสนอวำระ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรำยต้องลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนทกุรำย และรวบรวมเป็นชดุ
เดียวกนั  

3. ผู้จดักำรกองทรัสต์จะไมพ่ิจำรณำวำระที่มีข้อมลูไมถ่กูต้อง ครบถ้วน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมส่ำมำรถติดตอ่ได้ และมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไป
ตำมข้อก ำหนด 


