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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วย ประจ าปี 2566 

วัตถุประสงค ์ 

บรษัิท พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ำกดั (“บรษัิท” หรอื “ผูจ้ดักำรกองทรสัต”์) ในฐำนะผูจ้ดักำรกองทรสัต ์
ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์พรอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดสัเทรียล 
(“PROSPECT REIT”) บริษัทไดต้ระหนกัถึงกำรดแูลสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยทรสัต์
ทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั และเช่ือมั่นถึงควำมส ำคญัและประโยชนข์องกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี วำ่จะช่วยสง่เสรมิ
กำรด ำเนินงำนของ PROSPECT REIT ใหม้ีประสิทธิภำพ เป็นมืออำชีพ และมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะ
น ำไปสูป่ระโยชนส์งูสดุตอ่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย  

ดงันัน้บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์สนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ที่ผู้
ถือหน่วยทรสัตเ์ห็นว่ำส ำคญัและมีประโยชน์ โดยบริษัทจะพิจำรณำกำรใหส้ิทธิผูถื้อหน่วยทรัสตเ์สนอวำระกำร
ประชมุสำมญัผูถื้อหนว่ยทรสัตต์ำมเกณฑท์ี่บรษัิทก ำหนด ดงันี ้

หลักเกณฑ ์ 

1. คุณสมบัติของผู้ถอืหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต ์ 

 เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง PROSPECT REIT มีสดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัตข์ัน้ต ่ำไม่นอ้ยกว่ำ 2% ของ
หน่วยทรสัตท์ี่ออกจ ำหน่ำยแลว้ และถือหน่วยทรสัตต์อ่เนื่องมำไม่นอ้ยกวำ่ 3 เดือนจนถึงวนัที่เสนอวำระ
กำรประชมุ   

 อำจเป็นผูถื้อหนว่ยทรสัตข์อง PROSPECT REIT รำยเดียวหรอืหลำยรำยรวมกนัได ้ 

2. ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วย  

ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1. สำมำรถเสนอวำระกำรประชุม โดยกรอก “แบบเสนอ
วำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ ำปี 2566” ตำมเอกสำรสว่นทำ้ยของหลกัเกณฑน์ี  ้หรืออำจแจง้เรือ่ง
อย่ำงไม่เป็นทำงกำร ทำง E-mail address : info@prospectrm.com ก่อนสง่ตน้ฉบบั “แบบเสนอวำระกำรประชมุ
สำมญัผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระจ ำปี 2566” ตอ่บรษัิทภำยหลงัได ้ 

ทัง้นีผู้ถื้อหนว่ยทรสัตต์อ้งสง่ตน้ฉบบั “แบบเสนอวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ ำปี 2566” 
พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน รวมทัง้หลกัฐำนที่เก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้นและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภำยในวนัที่ 23 
ธนัวำคม 2565 ตำมที่อยู ่ดงันี ้ 

บรษิัท พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ำกดั 
เลขที ่345 อำคำร 345 สรุวงศ ์ชัน้ 5 

ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์
เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 

(เสนอวำระกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหนว่ยทรสัต ์ประจ ำปี 2566) 
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ในกรณีที่ผูถื้อหนว่ยทรสัตห์ลำยรำยรวมกนัเสนอวำระ ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์กุรำยกรอก “แบบเสนอวำระ
กำรประชุมสำมญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ ำปี 2566” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน แลว้รวบรวมสง่เป็นชุดโดยกรอกช่ือ
ตวัแทนที่ผูถื้อหน่วยทรสัตม์อบหมำยใหเ้ป็นผูร้บักำรติดตอ่แทน 1 ช่ือ และใหถื้อวำ่กำรติดตอ่กบัผูไ้ดร้บัมอบหมำย
เป็นกำรติดตอ่กบั ผูถื้อหนว่ยทรสัตท์กุรำยที่ลงลำยมือช่ือไว ้ 

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธจ์ะรวบรวมใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำ โดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้

1) ในกรณีผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง  ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและนกัลงทุน
สัมพันธ์จะส่งหนังสือแจ้งใหผู้้ถือหน่วยทรสัตว์่ำเรื่องดังกล่ำวจะไม่ได้รบักำรพิจำรณำโดย
คณะกรรมกำรบรษัิท ภำยในวนัท่ี 16 มกรำคม 2566  

2) กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น ตำมหลกัเกณฑข์อ้ที่ 1 ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและนกั
ลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งผู้ถือหน่วยทรสัต์ภำยในวันที่ 16 มกรำคม 2566 เพื่อให้ทรำบว่ำเรื่อง
ดงักลำ่วจะไมไ่ดร้บักำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบรษัิท  

คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ซึง่
จะตอ้งไมเ่ขำ้ข่ำยเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได ้เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
จะไดบ้รรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหน่วยทรสัต  ์พรอ้มทัง้ขอ้คิดเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรบัเรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะแจง้ใหผู้้
ถือหน่วยทรสัตท์รำบหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทภำยในวนัท ำกำรถดัไป พรอ้มชีแ้จงเหตผุลผ่ำนช่องทำง 
Website ของ PROSPECT REIT และแจง้อีกครัง้ในวนัประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ 

3. เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะไม่บรรจุเร่ือง
ดังตอ่ไปนี้เป็นวาระการประชุม  

1) เรื่องที่ขดัต่อกฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลบรษัิทและ PROSPECT REIT หรอืไมเ่ป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์ 

2) เรือ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ  

3) เรือ่งที่เป็นอ ำนำจกำรบรหิำรจดักำรของบรษัิท เวน้แตเ่ป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดควำมเดือดรอ้นเสยีหำยอยำ่งมี
นยัส ำคญัตอ่ผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยรวม  

4) เรือ่งที่ผูจ้ดักำรกองทรสัตไ์ดด้  ำเนินกำรแลว้  

5) เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บรษัิทจะด ำเนินกำรได ้ 

6) เรือ่งที่ผูถื้อหนว่ยทรสัตใ์หข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืเอกสำรไมค่รบถว้น หรอืเสนอมำไมท่นัภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนด หรอืไมส่ำมำรถติดตอ่ได ้ 

7) เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่มีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด  

8) เรือ่งที่คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำเห็นแลว้วำ่ไมม่ีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งบรรจเุป็นวำระ  
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถอืหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2566  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถอืหน่วยทรัสต ์ 

ขำ้พเจำ้ (นำย,นำง,นำงสำว,บรษัิท,อื่นๆ / นำมสกลุ):_________________________________________________ 

ที่อยูปั่จจบุนั / ที่ติดตอ่ได ้: เลขที_่_______________ หมูบ่ำ้น / อำคำร ___________________________________
หมูท่ี่ ______________________________________ ตรอก / ซอย ______________________________________
ถนน ______________________________________ ต ำบล / แขวง _____________________________________
อ ำเภอ / เขต _______________________________ จังหวัด __________________________________________
รหสัไปรษณีย_์______________________________ ประเทศ__________________________________________
โทรศพัท_์__________________________________ โทรสำร __________________________________________ 

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

 

ส่วนที่ 2 วาระที่ตอ้งการน าเสนอ  

กรุณำระบวุำระกำรประชมุ เหตผุลสนบัสนนุ และวตัถปุระสงคข์องวำระกำรประชมุ  

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
มีเอกสำรประกอบเพิ่มเตมิที่ไดล้งช่ือรบัรองควำมถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนำ้ จ ำนวน________________________ แผน่  
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ส่วนที่ 3 เอกสารหลกัฐานของผู้ถอืหน่วยทีต่้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง  

 หลกัฐำนกำรถือหนว่ย ไดแ้ก่  

[ ] หนงัสือรบัรองจำกบรษัิทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐำนอื่นจำกบรษัิทศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย  ์(ประเทศไทย) 
จ ำกัด หรือ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน หรือส ำเนำใบหุน้ที่ลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง  

 หลกัฐำนแสดงตน ไดแ้ก่  

[ ] กรณีผูถื้อหน่วยเป็นบคุคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำงที่ไม่
หมดอำย ุ(กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

[ ] กรณีผู้ถือหน่วยเป็นนิติบุคคล  ต้องแนบส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบุคคลและส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน หรอืหนงัสอืเดินทำงที่ไมห่มดอำย ุ (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอำนำจลงนำม
ที่ไดล้งช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

[ ] กรณีผูถื้อหนว่ยมีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว 
พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

ส่วนที่ 4 ค ารับรองและค ายนิยอม  

ขำ้พเจำ้ขอมอบหมำยให ้นำย/นำง/นำงสำว ______________________________ เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมำย
จำกขำ้พเจำ้ในกำรติดตอ่กบับรษัิทตำมเง่ือนไขกำรเสนอเรือ่งเพื่อบรรจวุำระกำรประชมุ สว่นท่ี 2  

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้มลูและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบทัง้หมด ถกูตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้รษัิทเก็บ
รวบรวม ควบคมุ ประเมินผลขอ้มลู รวมถึงเปิดเผยขอ้มลู และ/หรอืเอกสำรหลกัฐำนที่มิใช่ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่ว
ทัง้หมด และ/หรอืบำงสว่นตอ่สำธำณะได ้ 

ลงช่ือ ____________________________ผูถื้อหนว่ย  

(                                                  ) 

วนัท่ี ________________________  

 

หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ำมำรถสง่แบบเสนอวำระกำรประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตผ์่ำนอีเมลข์องผูจ้ดักำรกองทรสัต์ info@prospectrm.com 
และสง่ตน้ฉบบัถึงผูจ้ดักำรกองทรสัตภ์ำยในวนัที่ 23 ธันวำคม 2565  

2. ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตห์ลำยรำยรวมกนัเสนอวำระ ผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุรำยตอ้งลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทกุรำย และรวบรวมเป็นชดุ
เดียวกนั  

3. ผูจ้ดักำรกองทรสัตจ์ะไมพ่ิจำรณำวำระที่มีขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง ครบถว้น ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์มส่ำมำรถติดตอ่ได ้และมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนด 


