
สิ่งที่แนบมาด้วย 1  

ที่  PROSPECT_F 2564/011 

                                               วนัท่ี 9 เมษายน 2564 

เรือ่ง น าสง่รายงานขอ้มลูของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยพ์รอสเพค โลจิสติกส์
และอินดัสเทรียล (PROSPECT) ประจ าปี 2564 ส  าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์แทนการจัดประชุม
สามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระจ าปี 2564  

เรยีน ทา่นผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดัสเทรียล 
(PROSPECT) 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1) รายงานประจ าปี 2563 รูปแบบ QR-Code 
2) หลกัเกณฑก์ารสง่ค าถามและสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมทีเ่ก่ียวขอ้งกบัรายงานขอ้มลูของทรสัต์
เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยพ์รอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดสัเทรยีล(PROSPECT) 
3) แบบน าสง่ค าถามและสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิ 
4) แบบขอรบัรายงานประจ าปี 2563 ในแบบรูปเลม่ 

ตามที่บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อ
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล  (“กองทรัสต์” หรือ 
“PROSPECT”) ใหค้วามส าคญัในความปลอดภยัของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกราย สืบเนื่องจากสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดแ้จง้เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามญัผูถื้อ
หน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์
2564 ซึง่เป็นไปตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านกังาน 
ก.ล.ต.”) นัน้  

บริษัทฯ จึงได้จัดท าเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 เพื่อ
รายงานวาระการประชุมเพื่อทราบแทนการจดัประชุมดงักลา่ว และจดัสง่ใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีรายช่ือจาก
การก าหนดสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์(Record Date) ในวนัที่ 2 มีนาคม 2564 รวมถึงจดัใหม้ี
ช่องทางสื่อสารเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดถ้ึงวันที่ 23 
เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ จะสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบ
ดว้ย รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และ
เว็บไซตข์องกองทรสัต ์(www.prospectreit.com) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตเ์สนอวาระการประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัตล์่วงหนา้
ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2564 - 29 มกราคม 2564 โ ดยมีก า รประชาสัมพันธ์แ ละ เผยแพร่ข ้อมูล
ผ ่า น ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเ ว ็บ ไ ซ ต ์ข อ ง กองทรัสต์ ซึ่งไม่มีผู้ถือ 

หน่วยทรสัตร์ายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหนา้แต่อย่างใด ดังนัน้ รายงานขอ้มูลของกองทรสัตแ์ก่ผูถ้ือ
หน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 จึงมีวาระการประชุมเพื่อรบัทราบทัง้หมด 4 วาระ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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วาระที่ 1  รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสตใ์นรอบปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

 เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตไ์ดท้ราบถึงการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส  าคญัของกองทรสัตใ์นปี 
2563 ที่ผา่นมา โดยมีสรุปรายละเอียดที่ส  าคญั ดงันี ้

 ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดด้  าเนินการจดัตัง้กองทรสัต ์ในวนัที่ 14 สิงหาคม 2563 และไดล้งทุนใน
ทรพัยส์นิอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้บางสว่นในโครงการบางกอก ฟรเีทรด โซน ในวนัท่ี 18 สงิหาคม 2563 ดว้ย
มลูคา่ทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุทัง้สิน้ 3,392 ลา้นบาท (ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมลูคา่เพิม่ 
 และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) โดยแหลง่เงินทนุในการเขา้ลงทนุ
ดงักลา่วมาจากการระดมทนุและเงินกูย้ืม โดยรายละเอียดทรพัยส์นิท่ีลงทนุมี ดงันี ้ 

ขนาดพืน้ทีอ่าคารใหเ้ช่า (ตร.ม.) 

ประเภททรัพยส์ิน 
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% 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ของกองทรสัต ์ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (“สญัญาก่อตัง้ทรสัต์”) 

ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดส้รุปผลการด าเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปี 2563  รายละเอียดปรากฎตามรายงาน

ประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR-Code (รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1) ท่ีไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตพ์รอ้ม

เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการรายงานฉบบันี ้ 

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตร์บัทราบการด าเนินงานของกองทรสัต ์เพื่อให้

ผูถื้อหนว่ยทรสัตร์บัทราบการด าเนินงานของกองทรสัตป์ระจ าปี 2563 ที่ผา่นมา และเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรายงานผลการ

ด าเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปีบญัชีที่ผ่านมาใหผู้ถื้อหน่วยรบัทราบ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าขอ้มลูผล

การด าเนินงานของกองทรสัตต์ามรายงานประจ าปี 2563 มีความถกูตอ้งเหมาะสมและเป็นไปตามขอ้ก าหนดใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ลว้ 
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วาระที่ 2   รับทราบงบการเงนิของกองทรัสตส์ าหรับรอบปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตร์บัทราบ งบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของกองทรสัต ์ซึง่ได้

จดัท าตามมาตรฐานการบญัชี โดยผ่านการพิจารณาจากผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผ่านการตรวจสอบและรบัรอง

จากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ ตามที่ปรากฎในสว่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2563 (รายละเอียดตามสิ่ง

ที่สง่มาดว้ย 1) โดยสามารถสรุปสาระส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัผลประกอบการไดด้งัตอ่ไปนี ้

 

  (หนว่ย : บาท) 

รายการ  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สนิทรพัยร์วม 3,706,052,195 

หนีส้นิรวม 1,241,498,216 

สนิทรพัยส์ทุธิ 2,464,553,979 

สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย (บาท/หนว่ย) 10.0594 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ตัง้แต่วนัที่ 14 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

รายไดจ้ากการลงทนุรวม 152,545,081 

คา่ใชจ้่ายรวม 53,075,054 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 99,470,027 

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 412,237 

การเพิ่มขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 99,882,264 

งบกระแสเงนิสด ตั้งแต่วนัที่ 14 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  (3,363,406,218) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 3,387,939,722 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 24,533,504 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี/งวด  24,533,504 

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานต่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ เพื่อรบัทราบงบการเงินของกองทรัสต์ 

ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นวา่งบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
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2563 ของกองทรัสต์ได้จัดท าขึน้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่ร ับรอง

โดยทั่วไป รวมทัง้ผา่นการตรวจสอบ รบัรอง และแสดงความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเป็น

ที่เรยีบรอ้ยแลว้ 

วาระที่ 3   รับทราบการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

กองทรสัตม์ีนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 (เกา้สบิ) 
ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชีและไมน่อ้ยกวา่ปีละ 2 ครัง้ ทัง้นี ้กองทรสัตม์ีการเพิ่มขึน้ในสินทรพัย์
สทุธิจากการด าเนินงานเท่ากบั 99,882,264 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงประกาศจ่ายประโยชนต์อบแทนใหผู้ถื้อ
หน่วยทรสัตจ์ากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 
98,784,000 บาท หรอืเทา่กบั 0.4032 บาทตอ่หนว่ย  

สรุปการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหผู้ถื้อหนว่ยส าหรบัผลประกอบการในปี 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 

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานตอ่ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์เพื่อรบัทราบรายละเอียดการจ่ายประโยชน์

ตอบแทน ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 ซึ่งผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่าการจ่ายประโยชนต์อบแทนดงักลา่ว

เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละสอดคล้องกบัการจ่ายประโยชนต์อบแทนที่ปรากฎในหนงัสือชี ้

ชวนเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้แรก ในส่วนนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทน ไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ โดย

ในทางปฎิบตัิ ณ ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีการพิจารณาการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วย ในทกุ

ไตรมาสใหส้อดคลอ้งกบัรอบผลการด าเนินงานท่ีประกาศใหผู้ถื้อหนว่ยทราบ 

วาระที่ 4   รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาและแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัตส์  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตของกองทรสัตแ์ละก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้ 

 

หนา้ 4/6 

 



   

4.1 การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 

 การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์ส  าหรบัปี 2564 ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังาน ก.ล.ต. โดยผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ และ ความสามารถของผูส้อบบญัชี จาก
หลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมี
ผลประโยชนข์ดักนัในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทรสัตโ์ดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงันี ้

1) นางสาวเนาวรตัน ์ นิธิเกียรติพงศ ์  ผูส้อบบญัชีเลขที่ 7789 หรอื 

2) นางสาวชนารตัน ์จนัทรห์วา  ผูส้อบบญัชีเลขที่ 9052 หรอื 

3) นางสาวชรนิรตัน ์นพรมัภา  ผูส้อบบญัชีเลขที่ 10448  

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบัญชีรบัอนุญาตคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของ กองทรสัตไ์ด ้หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นที่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั ใหป้ฎิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรสัตแ์ทนในกรณีที่ผูส้อบบญัชี
ดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

4.2 การก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

การก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของกองทรสัตส์  าหรบัปี 2564 (ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื่นๆ 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 

 

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท  

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของกองทรสัตแ์ละก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

ส าหรบัปี 2564 ตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้สนอขา้งตน้ ทัง้นีผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นวา่ ผูส้อบบญัชีดงักลา่วเป็น

ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม มี

ความรู้และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์และไม่มี

ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบักองทรสัตส์ง่ผลใหม้ีความเป็นอิสระตอ่การท าหนา้ที่ และเห็นวา่คา่ใชจ้่ายในการ

สอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้บับคุคลทั่วไปรายอื่น ๆ 
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ทัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตข์อแจง้ใหท้ราบว่า ทางกองทรสัตใ์ชว้ิธีการจัดส่งและเผยแพร่ขอ้มูลรายงาน

ขอ้มลูของกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วย อนัเนื่องมาจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

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

รสัตส์  าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศดงักล่าว 

โดยทรสัตีและผูจ้ัดการกองทรสัต์เป็นผูด้  าเนินการแกไ้ขสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นขอ้ที่เก่ียวกับการจัดการประชุม

สามญัประจ าปีโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 21 ของพระราชบญัญัติทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 

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

การแกไ้ขสญัญาก่อตัง้ทรสัตด์งักลา่ว จะมีผลตัง้แตว่นัท่ี 29 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป  

ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถสง่ค าถามและสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกบัรายงานขอ้มลูฯ  ซึ่ง

ร วมถึ ง รายงานประจ า ปี  2563 ของกองทรัสต์ผ่ านทางจดหมายอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ( E-mail)  มาที่  

info@prospectrm.com หรอืทางไปรษณียล์งทะเบียนรายละเอียดดงันี ้ 

บรษัิท พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั 

เลขที่ 345 อาคาร 345 สรุวงศ ์ชัน้ 7 

ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุวงศ ์เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร 10500 

ผูถื้อหนว่ยทรสัตส์ามารถสง่ค าถามและสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมระหวา่ง วนัท่ี 9 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 

23 เมษายน 2564 (นบัเป็นระยะเวลา 14 วนันบัแตว่นัท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้  าเนินการจดัสง่รายงานขอ้มูลของ

กองทรสัตป์ระจ าปี 2563ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต)์ โดยหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามและสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมที่

เก่ียวขอ้งกับรายงานขอ้มูลฯ และเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 ที่ได้

จดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตพ์รอ้มกบัรายงานขอ้มลูฯ ฉบบันีแ้ลว้ และผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการจดัท าสรุป

ประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบ ที่ไดร้บัจากผูถื้อหน่วย เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบและเผยแพร่

ผ่ านระบบสารสน เทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประ เทศไทย  รวมถึ ง  เ ว็ บ ไซต์ของกองทรัส ต์  

www.prospectreit.com ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ผูจ้ดัการกองทรสัตปิ์ดรบัค าถามและขอ้สอบถามเพิ่มเติมนัน้ 

หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ค าถามเก่ียวกับการส่งค าถาม สามารถสอบถามได้ที่  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์   

โทร 0-2697-3788  ในวนัและเวลาท าการ 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 รชันี มหตัเดชกลุ / อรอนงค ์ชยัธง 
 ( นางสาวรชันี มหตัเดชกลุ )  ( นางสาวอรอนงค ์ชยัธง ) 
 ผูม้ีอ  านาจลงนาม                 
 บรษัิท พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั 
 ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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