
 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

รายงานข้อมูลของ 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

พรอสเพค โลจสิตกิส์และอนิดสัเทรียล 

แทนการจดัประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ประจ าปี 2564 
 
 

 

 

 

 



   

ที่  PROSPECT_F 2564/011 

                                               วนัท่ี 9 เมษายน 2564 

เร่ือง น าสง่รายงานข้อมลูของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์
และอินดัสเทรียล (PROSPECT) ประจ าปี 2564 ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุม
สามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2564  

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล 
(PROSPECT) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1) รายงานประจ าปี 2563 รูปแบบ QR-Code 
2) หลกัเกณฑ์การสง่ค าถามและสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมทีเ่ก่ียวข้องกบัรายงานข้อมลูของทรัสต์
เพื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดสัเทรียล(PROSPECT) 
3) แบบน าสง่ค าถามและสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ 
4) แบบขอรับรายงานประจ าปี 2563 ในแบบรูปเลม่ 

ตามที่บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล  (“กองทรัสต์” หรือ 

“PROSPECT”) ให้ความส าคญัในความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย สืบเนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามญัผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 

2564 ซึง่เป็นไปตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (“ส านกังาน 

ก.ล.ต.”) นัน้  

บริษัทฯ จึงได้จัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 เพื่อ
รายงานวาระการประชุมเพื่อทราบแทนการจดัประชุมดงักลา่ว และจดัสง่ให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีรายช่ือจาก
การก าหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Record Date) ในวนัที่ 2 มีนาคม 2564 รวมถึงจดัให้มี
ช่องทางสื่อสารเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จัดการกองทรัสต์ได้ถึงวันที่ 23 
เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ จะสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบ
ด้วย รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และ
เว็บไซต์ของกองทรัสต์ (www.prospectreit.com) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ล่วงหน้า
ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2564 - 29 มกราคม 2564 โ ดยมีก า รประชาสัมพัน ธ์และ เผยแพ ร่ ข้อมูล
ผ ่า น ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเ ว ็บ ไ ซ ต์ ข อ ง กองทรัสต์ ซึ่งไม่มีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์รายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด ดังนัน้ รายงานข้อมูลของกองทรัสต์แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 จึงมีวาระการประชุมเพื่อรับทราบทัง้หมด 4 วาระ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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วาระที่ 1  รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

 เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคญัของกองทรัสต์ในปี 
2563 ที่ผา่นมา โดยมีสรุปรายละเอียดที่ส าคญั ดงันี ้

 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ด าเนินการจดัตัง้กองทรัสต์ ในวนัที่ 14 สิงหาคม 2563 และได้ลงทุนใน
ทรัพย์สนิอาคารโรงงานและคลงัสนิค้าบางสว่นในโครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน ในวนัท่ี 18 สงิหาคม 2563 ด้วย
มลูคา่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุทัง้สิน้ 3,392 ล้านบาท (ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมลูคา่เพิม่ 
และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยแหลง่เงินทนุในการเข้าลงทนุ
ดงักลา่วมาจากการระดมทนุและเงินกู้ยืม โดยรายละเอียดทรัพย์สนิท่ีลงทนุมี ดงันี ้ 

ขนาดพืน้ที่อาคารให้เช่า (ตร.ม.) 

ประเภททรัพย์สิน 
พืน้ที่ในเขต
ปลอดอากร 
(Free Zone) 

พืน้ที่ในเขต
ประกอบการ
ทั่วไป (General 

Zone) 

พืน้ที่อาคารให้
เช่ารวม 

สัดส่วน
(%) 

อาคารคลังสินค้า 82,654 38,573 121,227 55% 
อาคารโรงงานส าเร็จรูป 23,278 22,470 45,748 21% 
อาคารโรงงานส าเร็จรูปขนาดเล็ก 13,294 23,656 36,950 17% 
อาคาร Built-to-Suit 15,191 - 15,191 7% 
รวมพืน้ที่อาคารให้เช่า 134,417 84,699 219,116 100% 

เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ของกองทรัสต์ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (“สญัญาก่อตัง้ทรัสต์”) 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้สรุปผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี 2563  รายละเอียดปรากฎตามรายงาน

ประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR-Code (รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1) ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อม

เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการรายงานฉบบันี ้ 

ความเห็นผู้จดัการกองทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบการด าเนินงานของกองทรัสต์ เพื่อให้

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบการด าเนินงานของกองทรัสต์ประจ าปี 2563 ที่ผา่นมา และเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด

ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องรายงานผลการ

ด าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาให้ผู้ ถือหน่วยรับทราบ ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าข้อมลูผล

การด าเนินงานของกองทรัสต์ตามรายงานประจ าปี 2563 มีความถกูต้องเหมาะสมและเป็นไปตามข้อก าหนดใน

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์แล้ว 
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วาระที่ 2   รับทราบงบการเงนิของกองทรัสต์ส าหรับรอบปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

เพื่อเสนอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ งบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของกองทรัสต์ ซึง่ได้

จดัท าตามมาตรฐานการบญัชี โดยผ่านการพิจารณาจากผู้จดัการกองทรัสต์และผ่านการตรวจสอบและรับรอง

จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามที่ปรากฎในสว่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2563 (รายละเอียดตามสิ่ง

ที่สง่มาด้วย 1) โดยสามารถสรุปสาระส าคญัที่เก่ียวข้องกบัผลประกอบการได้ดงัตอ่ไปนี ้

  (หนว่ย : บาท) 

รายการ  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สนิทรัพย์รวม 3,706,052,195 

หนีส้นิรวม 1,241,498,216 

สนิทรัพย์สทุธิ 2,464,553,979 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท/หนว่ย) 10.0594 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ตัง้แต่วนัที่ 14 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

รายได้จากการลงทนุรวม 152,545,081 

คา่ใช้จ่ายรวม 53,075,054 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 99,470,027 

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 412,237 

การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 99,882,264 

งบกระแสเงนิสด ตัง้แต่วนัที่ 14 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  (3,363,406,218) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 3,387,939,722 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 24,533,504 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี/งวด  24,533,504 

ความเห็นผู้จดัการกองทรัสต์  

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรรายงานต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อรับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่างบการเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 ของกองทรัสต์ได้จดัท าขึน้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป รวมทัง้

ผา่นการตรวจสอบ รับรอง และแสดงความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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วาระที่ 3   รับทราบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 (เก้าสบิ) 
ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชีและไมน้่อยกวา่ปีละ 2 ครัง้ ทัง้นี ้กองทรัสต์มีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์
สทุธิจากการด าเนินงานเท่ากบั 99,882,264 บาท ผู้จดัการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 
98,784,000 บาท หรือเทา่กบั 0.4032 บาทตอ่หนว่ย  

สรุปการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหนว่ยส าหรับผลประกอบการในปี 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

ระยะเวลาผลการด าเนินงาน วันจ่าย ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาทต่อหน่วย) 

14 สงิหาคม ถงึ 30 กนัยายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30,061,500 0.1227 

1  ตลุาคม   ถึง 31 ธนัวาคม 2563 15 มีนาคม 2564 68,722,500 0.2805 

รวม  98,784,000 0.4032 

ความเห็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรรายงานตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เพื่อรับทราบรายละเอียดการจ่ายประโยชน์

ตอบแทน ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักลา่ว

เป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสอดคล้องกบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่ปรากฎในหนงัสือชี ้

ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรก ในส่วนนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครัง้ โดย

ในทางปฎิบตัิ ณ ปัจจุบนั ผู้จดัการกองทรัสต์มีการพิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบัผู้ ถือหน่วย ในทกุ

ไตรมาสให้สอดคล้องกบัรอบผลการด าเนินงานท่ีประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยทราบ 

วาระที่ 4   รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

 ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตของกองทรัสต์และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

4.1 การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

 การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ส าหรับปี 2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังาน ก.ล.ต. โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาคณุสมบตัิ และ ความสามารถของผู้สอบบญัชี จาก
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หลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้ สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมี
ผลประโยชน์ขดักนัในการท าหน้าที่สอบบญัชีของกองทรัสต์โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

1) นางสาวเนาวรัตน์  นิธิเกียรติพงศ์  ผู้สอบบญัชีเลขที่ 7789 หรือ 

2) นางสาวชนารัตน์ จนัทร์หวา  ผู้สอบบญัชีเลขที่ 9052 หรือ 

3) นางสาวชรินรัตน์ นพรัมภา  ผู้สอบบญัชีเลขที่ 10448  

โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของ กองทรัสต์ได้ หรือผู้สอบบญัชีท่านอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั ให้ปฎิบตัิหน้าที่ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์แทนในกรณีที่ผู้สอบบญัชี
ดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

4.2 การก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

การก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ส าหรับปี 2564 (ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่ถ่ายเอกสาร 
คา่เดินทางและอื่น ๆ) โดยก าหนดคา่ตอบแทนวงเงินไมเ่กิน 1,250,000 บาท  

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 

              
(หนว่ย: บาท) 

 
ปี 2563 

(ส าหรับ 14 สิงหาคม -31 ธันวาคม) 
ปี 2564 

(ส าหรับ 1 มกราคม -31 ธันวาคม) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  950,000 1,250,000 

 

ความเห็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท  

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของกองทรัสต์และก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบญัชี

ส าหรับปี 2564 ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้เสนอข้างต้น ทัง้นีผู้้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่ ผู้สอบบญัชีดงักลา่วเป็น

ผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเหมาะสม มี

ความรู้และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์และไม่มี

ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบักองทรัสต์สง่ผลให้มีความเป็นอิสระตอ่การท าหน้าที่ และเห็นวา่คา่ใช้จ่ายในการ

สอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผู้สอบบญัชีใช้ในการด าเนินการสอบบญัชีให้กบับคุคลทัว่ไปรายอื่น ๆ 

ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางกองทรัสต์ใช้วิธีการจัดส่งและเผยแพร่ข้อมูลรายงาน

ข้อมลูของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วย อนัเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร. 7/2564 นัน้ กองทรัสต์ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ท

รัสต์ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศดงักล่าว 
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โดยทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ด าเนินการแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในข้อที่ เก่ียวกับการจัดการประชุม

สามญัประจ าปีโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 21 ของพระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 

ประกอบกบัประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร. 7/2564 โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้

การแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ดงักลา่ว จะมีผลตัง้แตว่นัท่ี 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  

ทัง้นีผู้้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถสง่ค าถามและสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกบัรายงานข้อมลูฯ  ซึ่ง

ร วมถึ ง รายงานประจ า ปี  2563 ของกองท รัส ต์ผ่ านทางจดหมายอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์  ( E-mail)  มาที่  

info@prospectrm.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรายละเอียดดงันี ้ 

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั 

เลขที่ 345 อาคาร 345 สรุวงศ์ ชัน้ 7 

ถนนสรุวงศ์ แขวงสรุวงศ์ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถสง่ค าถามและสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมระหวา่ง วนัท่ี 9 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 

23 เมษายน 2564 (นบัเป็นระยะเวลา 14 วนันบัแตว่นัท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ได้ด าเนินการจดัสง่รายงานข้อมูลของ

กองทรัสต์ประจ าปี 2563ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์) โดยหลกัเกณฑ์การส่งค าถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

เก่ียวข้องกับรายงานข้อมูลฯ และเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียดปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้

จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมกบัรายงานข้อมลูฯ ฉบบันีแ้ล้ว และผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการจดัท าสรุป

ประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบ ที่ได้รับจากผู้ ถือหน่วย เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบและเผยแพร่

ผ่ านระบบสารสน เทศของตลาดหลักท รัพ ย์ แห่ งประ เทศไทย  ร วมถึ ง  เ ว็ บ ไซ ต์ของกองท รัส ต์  

www.prospectreit.com ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ผู้จดัการกองทรัสต์ปิดรับค าถามและข้อสอบถามเพิ่มเติมนัน้ 

หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ค าถามเก่ียวกับการส่งค าถาม สามารถสอบถามได้ที่  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์   

โทร 0-2697-3788  ในวนัและเวลาท าการ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 รัชนี มหตัเดชกลุ / อรอนงค์ ชยัธง 

 ( นางสาวรัชนี มหตัเดชกลุ )  ( นางสาวอรอนงค์ ชยัธง ) 
 ผู้มีอ านาจลงนาม                 
 บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั 

 ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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