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(F53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ 

พรอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดสัเทรียล 
วนัท่ี 1 มิถนุายน 2565 

 
 บรษิทั พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั (“บริษทัฯ” หรอื “ผู้จดัการกองทรสัต”์) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์
ของทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่ าอสังหาริมทรัพย์  พรอสเพค โลจิสติกส์  
และอินดัสเทรียล (“กองทรสัต์ PROSPECT”) ขอรายงานเกี่ยวกับความประสงค์ในการเพิ่มทุนและการจัดสรร
หน่วยทรสัตท์ีจ่ะมอีอกและเสนอขายเพิม่เตมิของกองทรสัต ์ดงันี้ 
 
1. รายละเอียดเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 
 

บรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะเพิม่ทุนของกองทรสัต ์PROSPECT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตจ์ านวน
ไม่เกิน 180,000,000 หน่วย เมื่อรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ PROSPECT ในปัจจุบันจ านวน 
245,000,000 หน่วย จะท าให้กองทรัสต์ PROSPECT มีหน่วยทรัสต์ทัง้สิ้นไม่เกิน 425,000,000 หน่วย 
ส าหรบัราคาหน่วยทรสัต์ทีจ่ะเสนอขายในครัง้นี้ จะก าหนดโดยอา้งองิจากราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีจ่ดัท า
โดยผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ได้แก่ (1) 
ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมทีน่ัก
ลงทุนจะไดร้บั (3) ศกัยภาพในเชงิพาณิชยข์องทรพัยส์นิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) 
อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุน
ทางเลอืกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความตอ้งการของนกัลงทุนสถาบนั (Bookbuilding)  
  

2. การจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติม 
 

2.1 รายละเอยีดการจดัสรรหน่วยทรสัต ์
 
แบบท่ี 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุน
ครัง้แรกและการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่บริษทั เอฟ
เอน็เอส โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ พรอส
เพค ดีเวลลอปเมนท ์และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดียวกบับุคคลดงักล่าว  
 
บรษิัทฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เติมจ านวนไม่เกนิ 180,000,000 หน่วย โดย
แบ่งออกเป็น 3 สว่น ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้  
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ส่วนท่ี 1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมี
การออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้แรกนี้ เพื่อเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่รีายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรสัต์ 
(Record Date) ตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ แต่จะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีอ่าจส่งผลเป็นการ
กระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรอืจะเป็นผลให้กองทรสัต ์PROSPECT ตอ้ง
มีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย โดยผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร 
หรอืเกนิกว่าสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิี่ได้รบัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซื้อหน่วยทรสัต์ที่
เสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด ้ 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ในส่วนที่ 1 นี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมตามสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร 
บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซื้อ
หน่วยทรสัตเ์กนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พรอ้มกบัหรอืหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส์ว่นที ่
3 และในกรณีการจดัสรรสทิธติามอตัราส่วนทีก่ าหนดท าให้ผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์
ไดร้บัสทิธจิองซือ้หน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายเพิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษหน่วยทรสัต์ทีไ่ม่สามารถจดัสรรให้เป็น
จ านวนเตม็หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

ส่วนท่ี 2 จดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บรษิทั เอฟเอน็เอส โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทั มัน่คงเคหะ
การ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคลดงักล่าว  โดย
จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่บรษิทั เอฟเอน็เอส โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทั มัน่คงเคหะ
การ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคลดงักล่าว  เมื่อ
รวมกบัส่วนที่ได้รบัจดัสรรในฐานะผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมในส่วนที่ 1 แล้วจะมจี านวนไม่เกนิร้อยละ 35 ของ
หน่วยทรสัตท์ีจ่ะมกีารออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้แรกนี้  

ส่วนท่ี 3 จัดสรรหน่วยทรสัต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้แก่ (1) บุคคลใน
วงจ ากดั  และ/หรอื (2) ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ตามทีเ่หน็สมควร ตามประกาศ ทธ. 27/2559 และประกาศอื่น
ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ในราคาเสนอขายเดยีวกนักบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิสว่นที ่1 และ สว่นที ่2 

ตารางดงัต่อไปนี้เป็นขอ้มลูโดยสรุปของการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิของกองทรสัต์ 
จดัสรรให้แก่ จ านวน

หน่วยทรสัต ์
 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หน่วย) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงินค่า
หน่วยทรสัต ์

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1 ผู้ถือหน่วยทรสัต์
เดิมที่มีรายชื่อปรากฏใน
ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต์ ณ วนัก าหนด
รายชื่อ ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่
มี สิ ท ธิ ใ น ก า ร จ อ ง ซื้ อ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์  ( Record 
Date) ตามสดัส่วนการถือ
หน่วยทรสัต ์แต่จะไม่เสนอ

ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
50 ของ

หน่วยทรสัตท์ีจ่ะ
มกีารออกและ
เสนอขาย 

หมายเหตุ (1) 

ก าหนดใน
ภายหลงั 

หมายเหตุ (2) 

ก าหนดใน
ภายหลงั 

หมายเหตุ (1) 

ก าหนดภายหลัง และ
หลังจากที่ได้รับอนุมัติ
จากส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) (5) และ 
(6)  
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จดัสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรสัต ์

 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หน่วย) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงินค่า
หน่วยทรสัต ์

หมายเหตุ 

ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ทีอ่าจส่งผลเป็นการกระท า
ที่ ข ัด ต่ อกฎหมาย  หรือ
ร ะ เบีย บข้อบัง คับ ของ
ต่างประเทศ หรอืจะเป็นผล
ใหก้องทรสัต์ PROSPECT 
ต้องมีภาระหน้าที่ในการ
ด า เ นิ น ก า ร 
ใด ๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่อ้ง
ด า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ ต้
กฎหมายไทย  
สว่นที ่2  บริษัท เอฟเอ็น
เ อ ส  โ ฮ ล ดิ้ ง ส์  จ า กั ด 
(มหาชน) และ /หรอื บรษิทั 
มั น่คง เคหะการ  จ ากัด 
(มหาชน) และ/หรอื พรอส
เพค ดเีวลลอปเมนท์ และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกับ
บุคคลดงักล่าว 

เมื่อรวมกบัสว่น
สว่นทีไ่ดร้บั

จดัสรรในฐานะผู้
ถอืหน่วยทรสัต์
เดมิในที ่1 ไม่
เกนิรอ้ยละ 35 
ของหน่วยทรสัต์
ทีจ่ะมกีารออก
และเสนอขาย 

- ก าหนดใน
ภายหลงั 

หมายเหตุ (1) 

ก าหนดภายหลัง และ
หลังจากที่ได้รับอนุมัติ
จากส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) (4) และ 
(6)  

สว่นที ่3  ( 1)  บุ ค ค ล ใ น
วงจ ากัด  และ /หรือ  (2) 
ประชาชนทัว่ไป  

หน่วยทรสัตส์ว่น
ทีเ่หลอืจากการ
เสนอขายตาม
สว่นที ่1 และ/
หรอื สว่นที ่2 

- ก าหนดใน
ภายหลงั 

หมายเหตุ (1) 

ก าหนดภายหลัง และ
หลังจากที่ได้รับอนุมัติ
จากส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) และ (6)  

 หมายเหตุ 
(1) การก าหนดจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมกีารออกและเสนอขายและราคาของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมกีารออกและ

เสนอขายจะอา้งองิจากจากราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ได้แก่ (1) 
ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์(2) อตัราผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมที่
นักลงทุนจะได้รบั (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรพัย์สนิ (4) อตัราดอกเบี้ยทัง้ในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ 
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding)  
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(2) อตัราสว่นการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรสัตก์่อนการเพิม่ทุนของกองทรสัต ์หารดว้ยจ านวน
หน่วยทรสัต์ทีจ่ะมกีารออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามทีบ่รษิทัฯ จะได้ก าหนดตาม
วธิกีารทีร่ะบุต่อไป 

(3) บรษิัทฯ จะจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดไม่เกนิร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัต ์โดยใหถ้อืตามนิยามกลุ่มบุคคลเดยีวกนัตามประกาศ 
ทจ.49/2555 และนิยามผูจ้ าหน่ายทรพัยส์นิแก่กองทรสัตต์ามประกาศ ทธ.27/2559 และใหถ้อืเอาขอ้มูลที่
ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์และ/หรอืหนังสอืชี้ชวนเป็นเกณฑ์ในการ
จดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละประเภท 

(4) การจดัสรรหน่วยทรสัต์ในส่วนที ่2 เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต ์PROSPECT กบับุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ เมื่อนับรวมกบัขนาดของรายการการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ
จะเข้าข่ายเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ PROSPECT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จดัการ
กองทรสัตท์ีม่มีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์ท าใหก้ารเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวของกองทรสัต์ PROSPECT จะต้องไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
และจะตอ้งไม่มเีสยีงคดัคา้นเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละประกาศ สร. 26/2555 โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่ ี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียง สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นไปตามทีป่รากฎ
ในเอกสารแนบ 1 

(5) วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ทีม่ ีสทิธใินการจองซื้อหน่วยทรสัต์ (Record Date) จะถูกก าหนดใน
ภายหลัง โดยบริษัทฯ จะแจ้งวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรสัต์ 
(Record Date) อตัราส่วนในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ และวนัจองซื้อหน่วยทรสัต์ต่อตลาดหลักทรัพย์
เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบต่อไป  

(6) ใหท้รสัต ีและ/หรอืบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 1) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น 
ๆ เกีย่วกบัการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต ์ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะออก
และเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซื้อ วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ วธิกีาร
เสนอขาย อตัราส่วนการใชส้ทิธจิองซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวธิกีารจองซือ้ 
รวมถงึเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและ
เสนอขายเพิม่เตมิใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิของกองทรสัต์ และวธิกีารจดัสรร กรณีที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์
เดมิจองซือ้หน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิีไ่ด้รบัการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต์ใน
ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมสีทิธิใช้ดุลพนิิจในการ
พจิารณาปฏเิสธไม่เสนอขายหรอืไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่พิม่ใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์หรอืผู้ลงทุนรายใด 
หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ญัชาตอิเมรกิา แคนาดา ญีปุ่่ น หรอืสญัชาตขิองประเทศสมาชกิเขตเศรษฐกจิยุโรป 
หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจดัสรรหน่วยทรสัต์ ที่เพิ่ม
ดังกล่าวเป็นการกระท าอันขดัต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจดัสรร
หน่วยทรสัต์ ทัง้ของประเทศไทยหรอืของประเทศของสญัชาตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์นัน้ ๆ หรอืก่อใหเ้กดิ
ภาระและค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเกนิสมควร 2) พจิารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่
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มสีทิธใินการจองซือ้หน่วยทรสัต์ (Record Date) โดยใหแ้จง้วนัก าหนดการดงักล่าวและรายละเอยีดต่าง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม ส่ง
มอบ และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลง ในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมกีารออกและเสนอขาย ซึง่รวมถงึเอกสาร และ/หรอื สญัญาต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จ ัดจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์และตวัแทนรบัจองซือ้หลกัทรพัย ์รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ตดิต่อ และ/หรอืยื่นค าขออนุญาต 
ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงาน
ราชการ หรือองค์กรของรฐั หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว และการน าหน่วยทรสัต์เพิม่เติมเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เป็นต้น 4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือที่เกี่ยวเนื่องกบัการดงักล่าว
ขา้งต้นทุกประการ รวมถงึการแต่งตัง้ และ/หรอืถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าว
ขา้งตน้เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

ทัง้นี้ หากมหีน่วยทรสัต์เหลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั และ/หรอืใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป แลว้ 
บรษิทัฯ สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่หลอืจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ทีม่สีทิธจิองซือ้ใน
ส่วนที่ 1 ที่แสดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิี่ได้รบัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พร้อมกบัหรอื
ภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที ่3 แลว้หรอืไม่กไ็ด ้

ให้ถือเอาขอ้มูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และ/หรอืหนังสอืชี้ชวนการ
เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนของกองทรสัต ์PROSPECT ในครัง้แรก เป็นจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะจดัสรรเพื่อ
เสนอขายใหผู้ล้งทุนแต่ละประเภท 

อย่างไรกด็ ีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ดงักล่าวขา้งต้นจะไม่ท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตร์ายใด หรอืกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้
ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ PROSPECT เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทรสัต ์PROSPECT และบรษิทัฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เพื่อขอใหพ้จิารณารบัหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิของกองทรสัต ์PROSPECT เป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 
 

 แบบท่ี 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุน
ครัง้แรกและการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตบ์างราย 
 
บรษิทัฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิจ านวนไมเ่กนิ 180,000,000 หน่วย โดยแบง่
ออกเป็น 2 สว่น ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้  
 
ส่วนท่ี 1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมี
การออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้แรกนี้ เพื่อเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่รีายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรสัต์ 
(Record Date) ตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต ์แต่จะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีอ่าจส่งผลเป็นการ
กระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรอืจะเป็นผลให้กองทรสัต ์PROSPECT ตอ้ง
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มีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย โดยผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร 
หรอืเกนิกว่าสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิี่ได้รบัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซื้อหน่วยทรสัต์ที่
เสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด ้ 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ในส่วนที่ 1 นี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิตามสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร 
บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซื้อ
หน่วยทรสัตเ์กนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พรอ้มกบัหรอืหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส์ว่นที ่
2 หรอืไม่กไ็ด้ และในกรณีการจดัสรรสทิธติามอตัราส่วนที่ก าหนดท าใหผู้้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธจิองซือ้
หน่วยทรสัต์ได้รบัสทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิม่เติมเป็นจ านวนที่มเีศษหน่วยทรสัต์ที่ไม่สามารถ
จดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยที่ใกลเ้คยีงทีส่ดุ 

ส่วนท่ี 2 จดัสรรหน่วยทรสัต์ส่วนทีเ่หลอืจากการเสนอขายในส่วนที ่1 ใหแ้ก่ (1) บุคคลในวงจ ากดั และ/หรอื 
(2) ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ตามทีเ่หน็สมควร ตามประกาศ ทธ. 27/2559 และประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ตารางดงัต่อไปนี้เป็นขอ้มลูโดยสรุปของการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิของกองทรสัต์ 

จดัสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรสัต ์

 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หน่วย) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงินค่า
หน่วยทรสัต ์

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิมที่มีรายชื่อปรากฏใน
ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต์ ณ วนัก าหนด
รายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มี
สิ ท ธิ ใ น ก า ร จ อ ง ซื้ อ
หน่วยทรสัต ์(Record Date) 
ต า ม สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ
หน่วยทรสัต์ แต่จะไม่เสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์
ที่อาจส่งผลเป็นการกระท า
ที่ ข ัด ต่ อกฎหมาย  ห รือ
ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คับ ข อ ง
ต่างประเทศ หรอืจะเป็นผล
ให้กองทรสัต์ PROSPECT 
ต้องมีภาระหน้าที่ในการ
ด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมิไป
จ า ก ที่ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร
ภายใตก้ฎหมายไทย  

ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
50 ของ

หน่วยทรสัตท์ีจ่ะมี
การออกและเสนอ

ขาย  
หมายเหตุ (1) 

ก าหนดใน
ภายหลงั 

หมายเหตุ (2) 

ก าหนดใน
ภายหลงั 

หมายเหตุ (1) 

ก าหนดภายหลัง และ
หลังจากที่ได้รับอนุมัติ
จากส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) (4) และ 
(5)  
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จดัสรรให้แก่ จ านวน
หน่วยทรสัต ์

 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หน่วย) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงินค่า
หน่วยทรสัต ์

หมายเหตุ 

สว่นที ่2  ( 1)  บุ ค ค ล ใ น
วงจ ากัด  และ /ห รือ  ( 2) 
ประชาชนทัว่ไป  

หน่วยทรสัตส์ว่น
ทีเ่หลอืจากการ

เสนอขายตามสว่น
ที ่1  

- ก าหนดใน
ภายหลงั 

หมายเหตุ (1) 

ก าหนดภายหลัง และ
หลังจากที่ได้รับอนุมัติ
จากส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) และ (5) 

  
หมายเหตุ 

(1) การก าหนดจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมกีารออกและเสนอขายและราคาของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมกีารออกและ
เสนอขายจะอา้งองิจากจากราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ได้แก่ (1) 
ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์(2) อตัราผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมที่
นักลงทุนจะได้รบั (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรพัย์สนิ (4) อตัราดอกเบี้ยทัง้ในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ 
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) 

(2) อตัราสว่นการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรสัตก์่อนการเพิม่ทุนของกองทรสัต ์หารดว้ยจ านวน
หน่วยทรสัต์ทีจ่ะมกีารออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามทีบ่รษิทัฯ จะได้ก าหนดตาม
วธิกีารทีร่ะบุต่อไป 

(3) บรษิัทฯ จะจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดไม่เกนิร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัต ์โดยใหถ้อืตามนิยามกลุ่มบุคคลเดยีวกนัตามประกาศ 
ทจ.49/2555 และนิยามผูจ้ าหน่ายทรพัยส์นิแก่กองทรสัตต์ามประกาศ ทธ.27/2559 และใหถ้อืเอาขอ้มูลที่
ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์และ/หรอืหนังสอืชี้ชวนเป็นเกณฑ์ในการ
จดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละประเภท 

(4) วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ทีม่สีทิธใินการจองซื้อหน่วยทรสัต์ (Record Date) จะถูกก าหนดใน
ภายหลัง โดยบริษัทฯ จะแจ้งวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรสัต์ 
(Record Date) อตัราส่วนในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ และวนัจองซื้อหน่วยทรสัต์ต่อตลาดหลักทรัพย์
เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบต่อไป  

(5) ใหท้รสัต ีและ/หรอืบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 1) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น 
ๆ เกีย่วกบัการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต ์ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะออก
และเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ วธิกีาร
เสนอขาย อตัราส่วนการใชส้ทิธจิองซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวธิกีารจองซือ้ 
รวมถงึเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและ
เสนอขายเพิม่เตมิใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิของกองทรสัต์ และวธิกีารจดัสรร กรณีที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์
เดมิจองซือ้หน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิีไ่ด้รบัการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต์ใน
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ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมสีทิธิ ใช้ดุลพนิิจในการ
พจิารณาปฏเิสธไม่เสนอขายหรอืไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่พิม่ใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์หรอืผู้ลงทุนรายใด 
หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ญัชาตอิเมรกิา แคนาดา ญีปุ่่ น หรอืสญัชาตขิองประเทศสมาชกิเขตเศรษฐกจิยุโรป 
หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่เพิ่ม
ดังกล่าวเป็นการกระท าอันขดัต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจดัสรร
หน่วยทรสัต์ ทัง้ของประเทศไทยหรอืของประเทศของสญัชาตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์นัน้ ๆ หรอืก่อใหเ้กดิ
ภาระและค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเกนิสมควร 2) พจิารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่
มสีทิธใินการจองซือ้หน่วยทรสัต์ (Record Date) โดยใหแ้จง้วนัก าหนดการดงักล่าวและรายละเอยีดต่าง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม ส่ง
มอบ และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลง ในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมกีารออกและเสนอขาย ซึง่รวมถงึเอกสาร และ/หรอื สญัญาต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จ ัดจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์และตวัแทนรบัจองซือ้หลกัทรพัย ์รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ตดิต่อและ/หรอืยื่นค าขออนุญาต 
ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงาน
ราชการ หรือองค์กรของรฐั หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว และการน าหน่วยทรสัต์เพิม่เติมเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เป็นต้น 4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือที่เกี่ยวเนื่องกบัการดงักล่าว
ขา้งต้นทุกประการ รวมถงึการแต่งตัง้และ/หรอืถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าว
ขา้งตน้เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

ทัง้นี้ หากมหีน่วยทรสัต์เหลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั และ/หรอืใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป แลว้  
บรษิทัฯ สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่หลอืจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทีม่สีทิธจิองซือ้ใน
ส่วนที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซื้อหน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิีไ่ด้รบัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พร้อมกบัหรอื
ภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที ่2 แลว้หรอืไม่กไ็ด ้

ให้ถือเอาขอ้มูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และ/หรอืหนังสอืชี้ชวนการ
เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนของกองทรสัต ์PROSPECT ในครัง้แรก เป็นจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะจดัสรรเพื่อ
เสนอขายใหผู้ล้งทุนแต่ละประเภท 

อย่างไรกด็ ีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ดงักล่าวขา้งต้นจะไม่ท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตร์ายใด หรอืกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้
ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ PROSPECT เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทรสัต ์PROSPECT และบรษิทัฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เพื่อขอใหพ้จิารณารบัหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิของกองทรสัต ์PROSPECT เป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

2.2 การด าเนินการของบรษิทัฯ กรณีทีม่เีศษของหน่วยทรสัต์ 
 
ในกรณีการจดัสรรสทิธติามอตัราสว่นทีก่ าหนดท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิรายใดไดร้บัสทิธจิองซือ้หน่วยทรสัต์
ทีเ่สนอขายเพิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษหน่วยทรสัต์ทีไ่ม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยได ้ใหปั้ดลง
เป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 
 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

                                                                                       สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 9 

3.  ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหน่วยทรสัตเ์พื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนของกองทรสัตแ์ละจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์
ออกและเสนอขายเพ่ิมเติม 

 
 ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ PROSPECT ครัง้ที ่1/2565 ในวนัที ่15 กรกฎาคม 

2565 เวลา 14.00 น. เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคตดิเชือ้ ไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสถานที่ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุม และจะ
ด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ทราบต่อไป และก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุม
วสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์PROSPECT ครัง้ที ่1/2565 ในวนัที ่15 มถุินายน 2565 ซึง่เป็นวนัให้
สทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัต ์(Record Date)  

 
4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมต่อหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต 
 
 ภายหลงัทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ PROSPECT ในการเพิม่เงนิทุนเพื่อลงทุนใน

ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 บริษัทฯ จะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ 
PROSPECT ต่อส านกังาน ก.ล.ต.ต่อไป 

 
5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิมเติม  
 

เพื่อน าไปใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้และส่ง
ผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ากขึน้ และใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่2 รวมทัง้ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 
 

6.  ประโยชน์ท่ีกองทรสัตจ์ะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน และการจดัสรรหน่วยกองทรสัตท่ี์ออกและเสนขาย  
 
 เพื่อให้กองทรัสต์ PROSPECT มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอันจะส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 

นอกจากนี้ การเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวยงัส่งผลให้กองทรสัต์ PROSPECT มโีอกาสไดร้บัผลประโยชน์
สว่นเพิม่ในทรพัยส์นิใหม่ทีล่งทุน ทัง้นี้ การที่กองทรสัต ์PROSPECT มจี านวนหน่วยทรสัตเ์พิม่มากขึน้อาจจะ
ท าใหห้น่วยทรสัตม์สีภาพคล่องมากขึน้ส าหรบัการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
7.  ประโยชน์ท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน 
 
 กองทรสัต ์PROSPECT จะมขีนาดใหญ่ขึน้ซึง่เป็นทีน่่าสนใจต่อนกัลงทุน โดยบรษิทัฯ คาดว่าจะสง่เสรมิใหเ้กดิ

สภาพคล่องในตลาดรอง อีกทัง้กองทรัสต์ PROSPECT จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยไ์ดเ้พิม่ขึน้จากอสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทรสัต ์PROSPECT จดัหาผลประโยชน์
อยู่ในปัจจุบนั 
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8.  รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพื่อใช้ในการประกอบการตดัสินใจในการอนุมติั
การเพ่ิมทุน/ จดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติม 

 
- ไม่ม ี– 
 

9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการเพ่ิมทุน และจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติม 
 
 9.1  ก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรสัต์ 

PROSPECT ครัง้ที ่1/2565 ในวนัที ่15 มถุินายน 2565 ซึง่เป็นวนัใหส้ทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัต ์(Record 
Date)  

 
 9.2 ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ PROSPECT ครัง้ที่ 1/2565 ในวันที่  

15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. เพื่อมมีตเิกีย่วกบัการเพิม่ทุนของกองทรสัต ์PROSPECT การ
จดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิ และเรื่องอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคตดิเชือ้ ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทฯ อยู่
ระหว่างการพิจารณาสถานที่ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุม และจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ราบต่อไป 

 
 
บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 
 
 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 นางสาวอรอนงค ์ชยัธง 
 ผูม้อี านาจลงนาม 
 บรษิทั พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั 
 ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 

 


