
 

 

 

                                                  

  

 

 

หนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสตข์อง 

ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

พรอสเพค โลจสิตกิสแ์ละอนิดสัเทรียล 

ประจ าปี 2565 
 

 

วันพุธที ่20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. 
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

(ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุในเวลา 13.00 น.) 

 

 
 

 

 



   

ที่  PROSPECT_F 2565/018 

                                               วนัท่ี 30 มีนาคม 2565 

 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ประจ าปี 2565 
 

เรยีน ทา่นผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยพ์รอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดสัเทรยีล  

สิง่ที่แนบมาดว้ย 

1) ส าเนารายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค  
โลจิสติกสแ์ละอินดสัเทรียล (PROSPECT) ประจ าปี 2564 ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์แทนการจัด
ประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระจ าปี 2564 

2) สรุปค าถามและการสอบถามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย ที่เก่ียวข้องกับรายงานข้อมูลของ 
ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยพ์รอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดสัเทรียล 
(PROSPECT) ประจ าปี 2564  

3) รายงานประจ าปี 2564 รูปแบบ QR-Code 
4) ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และ

การมอบฉนัทะ  
5) ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตผ์า่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  
6) ขอ้มลูของกรรมการอิสระของ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั ที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็น

ผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้ 
7) หนงัสอืมอบฉนัทะ 
8) แบบขอรบัรายงานประจ าปี 2564 ในแบบรูปเลม่ 

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท ์จ ากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผูจ้ัดการกองทรสัต”์) ในฐานะผูจ้ัดการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดัสเทรียล 

(“กองทรสัต”์ หรือ “PROSPECT REIT”) ไดใ้หค้วามส าคญัในความปลอดภัยของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกราย 

สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เห็นสมควรใหม้ีการจดั

ประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์จึงขอเรยีนเชิญผู้

ถือหน่วยทรสัตเ์ขา้ประชุมตามวนั เวลา และวิธีการดงักล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ

ประชมุพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

หนา้ 1/6 

 



   

วาระที่ 1  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์รอบระยะเวลาบัญชี วนัที่ 1 มกราคม 
2564 ถงึ 31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี  2564 รอบระยะเวลาบัญชี วันที่  
1 มกราคม  2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR-Code 
(รายละเอียดตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 3) ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตพ์รอ้มหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้  

 

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตร์บัทราบการด าเนินงานของกองทรสัต ์เพื่อให้

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบการด าเนินงานของกองทรัสต์ประจ าปี 2564 ที่ผ่านมา และเพื่อให้เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นวา่ขอ้มลูผล

การด าเนินงานของกองทรสัตต์ามรายงานประจ าปี 2564 มีความถกูตอ้งเหมาะสมและเป็นไปตามขอ้ก าหนดใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ลว้  

 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ ส าห รับรอบปีบัญชีสิ้น สุด วันที่   
 31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบงบการเงินของกองทรสัต ์ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31

ธันวาคม 2564 ซึ่งไดจ้ดัท าตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรบักองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัตเ์พื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานที่สมาคมบริษัท

จดัการลงทนุก าหนด และผา่นการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ ตามที่ปรากฎในสว่นงบ

การเงินของรายงานประจ าปี 2564 (รายละเอียดตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 3)  

 

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานต่อผูถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบงบการเงินของกองทรสัต ์ส  าหรบั

รอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31ธันวาคม 2564 ทัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่างบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ 

วนัท่ี 31ธนัวาคม 2564 ของกองทรสัตไ์ดจ้ดัท าขึน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รบัรอง

โดยทั่วไป รวมทัง้ผา่นการตรวจสอบ รบัรอง และแสดงความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเป็น

ที่เรยีบรอ้ยแลว้ 
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วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต ์ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2564 ถงึ 31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
(เก้าสิบ) ของก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบัญชีและไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ ทัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัต์มี
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากผลการด าเนินงานส าหรับปี  2564 สิน้สุดวันที่   
31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 191,835,000 บาท หรอืเทา่กบั 0.7830 บาทตอ่หนว่ย  

 นอกจากนีย้งัมีการประกาศลดทนุช าระแลว้ของกองทรสัตเ์ป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 81,536,000 บาท 
หรอืเทา่กบั 0.3328 บาทตอ่หนว่ย เป็นการจ่ายลดทนุท่ีกองทรสัตม์ีรายการขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่
ยตุิธรรมของเงินลงทนุ ซึ่งเป็นรายการทางบญัชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ซึ่งเป็นไปตามเหตใุนการลดทนุ
ของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

 ดงันัน้ในปี 2564 กองทรสัตไ์ดจ้่ายเงินออกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 273,371,000 
บาท หรอืเทา่กบั 1.1158 บาทตอ่หนว่ย   

 สรุปการจ่ายเงินออกใหผู้ถื้อหนว่ย ในปี 2564 มีรายละเอียดดงันี ้

ระยะเวลาการด าเนินงาน วันที่จ่าย รูปแบบการจ่าย 
จ านวนที่จ่าย 

(บาท) 
จ านวนที่จ่าย 
(บาท/หน่วย) 

1 ม.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2564  10 มิ.ย. 2564 เงินเฉลีย่คืนทนุ 68,796,000  0.2808 

1 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย.2564 8 ก.ย. 2564 ประโยชนต์อบแทน 57,575,000  0.2350 

เงินเฉลีย่คืนทนุ 12,740,000  0.0520 

1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 9 ธ.ค. 2564  ประโยชนต์อบแทน 70,560,000  0.2880 

1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 15 มี.ค. 2565 ประโยชนต์อบแทน 63,700,000 0.2600 

 

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานตอ่ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์เพื่อรบัทราบรายละเอียดการจ่ายเงินออกให้
ผูถื้อหน่วย ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการจ่ายเงินออกดงักลา่วเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละสอดคลอ้งกับการจ่ายประโยชนต์อบแทนที่ปรากฎในหนงัสือชีช้วนเสนอ
ขายหน่วยทรสัตค์รัง้แรก ในสว่นนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทน ไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ โดยในทางปฏิบตัิ 
ณ ปัจจุบนั ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีการพิจารณาการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหก้ับผูถื้อหน่วย ในทุกไตรมาสให้
สอดคลอ้งกบัรอบผลการด าเนินงานท่ีประกาศใหผู้ถื้อหนว่ยทราบ 
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วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการแต่งตั้ ง ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   
  ของกองทรัสต ์ประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาและแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัตส์  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตของกองทรสัตแ์ละก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 4.1 การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 

 การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของกองทรสัต ์ส  าหรบัปี 2565 ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์อง
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยผูจ้ัดการกองทรสัต์ไดพ้ิจารณาคุณสมบัติ และ ความสามารถของผูส้อบบัญชี จาก
หลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนไดส้่วนเสีย หรือมี
ผลประโยชนข์ดักนัในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทรสัตโ์ดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงันี ้

1) นางสาวเนาวรตัน ์ นิธิเกียรติพงศ ์ ผูส้อบบญัชีเลขที่ 7789 หรอื 

2) นางสาวชนารตัน ์จนัทรห์วา  ผูส้อบบญัชีเลขที่ 9052 หรอื 

3) นางสาวชรนิรตัน ์นพรมัภา  ผูส้อบบญัชีเลขที่ 10448  

  โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนใดคนหนึง่ขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของกองทรสัตไ์ด ้หรอืผูส้อบบญัชีทา่นอื่นที่ไดร้บัมอบหมายจากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั ใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรสัตแ์ทนในกรณีที่ผูส้อบบญัชี
ดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

  4.2 การก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

  การก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของกองทรสัตส์  าหรบัปี 2565 (ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น คา่
ถ่ายเอกสาร คา่เดินทางและอื่น ๆ) โดยก าหนดคา่ตอบแทนวงเงินไมเ่กิน 1,250,000 บาท  

  ตารางเปรยีบเทียบคา่สอบบญัชี (หนว่ย: บาท) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ปี 2564 ปี 2565 เปลี่ยนแปลง 

1,250,000 1,250,000 - 
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ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท 
เคพี เอ็ม จี  ภูมิ ไชย สอบบัญชี  จ ากัด  เ ป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์และ ก าหนดค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2565 ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้เสนอข้างต้น ทั้งนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า  
ผูส้อบบญัชีดงักลา่วเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิ
หนา้ที่อย่างเหมาะสม มีความรูแ้ละความเช่ียวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรสัตแ์ละไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบักองทรสัตส์ง่ผลใหม้ีความเป็นอิสระตอ่การท าหนา้ที่ และเห็น
ว่าค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอัตราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้บั
บคุคลทั่วไปรายอื่น ๆ 

 

วาระที่ 5   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง PROSPECT REIT เขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และวิธีการ
ตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุนี ้โดยบริษัทฯ จะเริ่มด าเนินการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นเวลา 14:00 น. 
และจะเปิดใหเ้ขา้ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 13: 00 น.  

 ทัง้นี ้หากผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ขอใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตห์รอื
ผูร้บัมอบฉนัทะสง่ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่
แนบมาดว้ย 5 และส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตนที่ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาดว้ย 4 มายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 12 
เมษายน 2565 ที่ Email: info@prospectrm.com หรือสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนมายงัที่อยูข่องบริษัทฯ ตามที่
ปรากฏในสิง่ที่แนบมาดว้ย 4 โดยเมื่อบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ณ วนัก าหนดรายช่ือผูท้ี่มีสทิธิ
ในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 แลว้ 
บริษัทฯ จะสง่ Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุและคูม่ือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท์ี่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดส้ง่มาแจง้
บริษัทฯ โดยจะสง่ link ลว่งหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชุม ซึ่งหากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่สะดวกจะเขา้รว่มประชุม
สามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตผ์า่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่ว แตม่ีความประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและ
ออกเสียงแทนในการประชุมครัง้นี ้กรุณากรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบ
หนึง่ที่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่แนบมาดว้ย 7 และปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท ใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ย ซึ่งท่านผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ 
แทนการเขา้รว่มประชมุไดเ้ช่นกนั โดยขอ้มลูของกรรมการอิสระของบริษัทฯ  ที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบ
ฉันทะแทนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาดว้ย 6 และ
ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ตอ้งการขอรบัรายงานประจ าปี 2564 ในแบบรูปเลม่ สามารถแจง้ช่ือและที่อยู่ส  าหรบั
การจดัสง่เอกสารในสิง่ที่แนบมาดว้ย 8   

 ทัง้นี ้เพื่อรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดและขอ้ปฏิบัติส  าหรบัการเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่แนบมาดว้ย 4 ที่ไดจ้ดัสง่
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ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันีแ้ลว้ หากมีขอ้สงสยัหรือมีค าถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  (E-AGM) การมอบฉันทะ หรือค าถามอื่นใด  
สามารถสอบถามได้ที่ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด  ที่ Email: info@prospectrm.com หรือที่
หมายเลขโทรศพัท ์02-697-3788 ในวนัและเวลาท าการ 

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

     

 ขอแสดงความนบัถือ 

 - อรอนงค ์ ชยัธง - 

              ( นางสาวอรอนงค ์ชยัธง ) 
 ผูม้ีอ  านาจลงนาม 
 บรษัิท พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั 
      ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หนา้ 6/6 

 


