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PROSPECT_F 2565/034  
  วนัที ่30 มถิุนายน 2565 
 
เร่ือง  ขอเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล  
ครัง้ที ่1/2565 

เรียน  ท่านผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์พรอสเพค โลจสิตกิสแ์ละอนิดสัเทรยีล 

   
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1.  รายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2565 
 2.  ขอ้มลูเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต ์PROSPECT จะลงทนุเพิม่เตมิครัง้ที ่2 
 3.  สรปุรายงานประเมนิคา่ทรพัยส์นิของผูป้ระเมนิราคาอสิระ 
 4.  สารสนเทศการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของกองทรสัต์และการท ารายการที่เกีย่วโยงกนั

ระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
 5.  แบบรายงานการเพิม่ทนุ 
 6.  รายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็และงบประกอบรายละเอยีดรายได้

สทุธติามสมมตฐิาน ส าหรบัชว่งเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2566 
– วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

 7.  รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่ทรพัย์สนิ
หลกัเพิม่เตมิของกองทรสัต์และการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 8.  ความเหน็ของทรสัต ี
 9.  วธิกีารลงทะเบยีน การเขา้ประชมุและการมอบฉนัทะ 
 10.  หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 11.  ขอ้มลูของกรรมการอสิระของบรษิทั พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั ประกอบการ

มอบฉนัทะของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
 12.  ใบแจง้รายชือ่ผูถ้อืหน่วย 
 13.  มาตรการและขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ครัง้ที ่1/2565 

ภายใตก้ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคดั
กรองโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 14.  แผนทีข่องสถานทีจ่ดัการประชมุ 
 15.  หนงัสอืแจง้การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบัการประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 
ตามที่ปัจจุบนั ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ พรอสเพค  

โลจิสติกส์และอนิดสัเทรยีล (“กองทรสัต์” หรอื “กองทรสัต์ PROSPECT”) มหีน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัย์จด
ทะเบียนจ านวน 245,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 หน่วยละ 9.6672 บาท รวม 
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2,368,464,000.00 บาท ไดม้กีารลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยใ์นการลงทนุครัง้แรก 
และการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เพิม่เตมิครัง้ที ่1 รวมจ านวน 186 ยูนิต ใน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ
บางกอกฟรเีทรดโซน 1 (บางนา-ตราด กม. 23) และ (2) โครงการเอก็ซ ์44 (บางนา-ตราด กม. 18) นัน้ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้กองทรสัต์ PROSPECT ในการระดมเงนิทุนเพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว และ
เพือ่กอ่ใหเ้กดิรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรสัต ์PROSPECT และผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์PROSPECT 
บรษิทั พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั (“ผู้จดัการกองทรสัต์” หรอื “บริษทัฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง
กองทรสัต ์PROSPECT เหน็ควรใหก้องทรสัต ์PROSPECT ลงทนุในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิครัง้ที ่2 เพิม่ทุน
ของกองทรสัต์ PROSPECT ครัง้แรก และกู้ยมืเงนิเพื่อการลงทุนในทรพัย์สนิเพิม่เติม เพื่อเพิม่แหล่งที่มาของ
รายไดแ้ละสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  

ครัง้ที ่1/2565 ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมสุรศกัดิ ์2 - 3 ชัน้ 11 โรงแรมอสีตนิ 
แกรนด์ สาทร เลขที ่33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ 
ตามวาระการประชมุจ านวน 8 วาระ ดงัต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 

 
การประชุมสามญัประจ าปี 2565 ของกองทรสัต์ PROSPECT เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2565 เริม่การ

ประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ใน
กฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ มผีูถ้อืหน่วยทรสัต์เขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและรบัมอบฉันทะทัง้หมด 140 ราย นับจ านวนหน่วยทรสัต์ได้ 94,140,100 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 38.42 
ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของกองทรสัต์ รายละเอยีดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุ
สามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

 
วาระท่ี 2, วาระท่ี 3 และวาระท่ี 5 (โปรดพิจารณาเงื่อนไขในวาระท่ี 4 และวาระท่ี 5) ท่ีจะน าเสนอเพ่ือขอ
อนุมติัในท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2565 น้ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องและเป็น
เงื่อนไขของกนัและกนั หากเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามวาระท่ี 2, วาระท่ี 3 และวาระท่ี 5 (โปรดพิจารณา
เงื่อนไขในวาระท่ี 4 และวาระท่ี 5) ไม่ได้รบัการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต์ ครัง้ท่ี 1/2565 น้ีให้ถือว่าวาระท่ีได้รบัการอนุมติัโดยท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2565 ไปก่อนหน้านัน้ได้ถกูยกเลิกและจะไม่มีการน าเสนอวาระอ่ืนดงักล่าวเพ่ือให้ท่ี
ประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2565 พิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ ท่ี  2 ของกองทรัสต์ 
PROSPECT 

 
บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์พิจารณาอนุมตัิให้กองทรสัต์ PROSPECT 

ลงทุนในทรพัย์สนิเพิม่เตมิครัง้ที ่2 โดยการ (ก) เช่าช่วงทีด่นิและรบัโอนกรรมสทิธิส์ ิง่ปลูกสรา้งบางส่วนของ
อาคารโรงงาน คลงัสนิคา้ ส านักงาน และสิง่ปลูกสรา้งอื่น ๆ ทีต่ ัง้อยู่บนทีด่นินัน้ พรอ้มส่วนควบของทีด่นิและ
อาคาร ส าหรบัโครงการบางกอกฟรเีทรดโซน 2 (ถนนเทพารกัษ์) เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 28 ปีนับจากวนัเริม่ตน้
ระยะเวลาการเช่า และ (ข) รบัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบางส่วน ของอาคารโรงงาน คลงัสนิคา้ 
ส านักงาน และสิง่ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ พร้อมส่วนควบของที่ดนิและอาคาร ส าหรบัโครงการ
บางกอกฟรเีทรดโซน 3 (บางนา-ตราด กม. 19) และ(ค) ซื้อสงัหารมิทรพัย์ซึ่งใชใ้นการด าเนินกจิการภายใน
ทรพัย์สนิโครงการบางกอกฟรเีทรดโซน 2 (ถนนเทพารกัษ์) และ โครงการบางกอกฟรเีทรดโซน 3 (บางนา-
ตราด กม. 19) ("ทรพัย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม") จากบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (“บริษัท
เจ้าของทรพัยสิ์น” หรอื “พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์”)  

 
รายละเอียดทรพัย์สินท่ี
จะลงทุนเพ่ิมเติม 

กรรมสิทธิใ์นที่ดินและสทิธิการเช่าช่วงบางส่วนในที่ดิน รวมถึงกรรมสิทธิใ์น
อาคารคลงัสนิคา้และ/หรอืโรงงานและ/หรอืส านกังาน ดงันี้ 
1. สทิธกิารเช่าช่วงบางส่วนในทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน คลงัสนิคา้ 

และส านกังาน ดงันี้  
1.1. สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและส่วนควบของที่ดินบางส่วน ในโครงการ

บางกอกฟรเีทรดโซน 2 (ถนนเทพารกัษ์) เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 28 ปี
นับจากวนัเริม่ต้นระยะเวลาการเช่า โดยมพีื้นที่ที่ดนิประมาณ 23 ไร่ 
95.25 ตารางวา 

1.2. กรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน คลงัสนิคา้ และส านกังาน และสิง่ปลกูสรา้ง
อื่น ๆ พร้อมส่วนควบอาคาร บางส่วน ในโครงการบางกอกฟรเีทรด
โซน 2 (ถนนเทพารักษ์) โดยมีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 20,996  
ตารางเมตร  

2. กรรมสิทธิใ์นที่ดินโรงงาน คลังสินค้า และส านักงาน และสิ่งปลูกสร้าง 
อื่น ๆ พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารบางส่วน ในโครงการบางกอก 
ฟรีเทรดโซน 3 (บางนา-ตราด กม. 19) โดยมีพื้นที่ที่ดินประมาณ 53 ไร่  
3 งาน 91.2 ตารางวา พืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 49,133 ตารางเมตร 

3. กรรมสิทธิใ์นสงัหาริมทรัพย์ซึ่งใช้ในการด าเนินกิจการภายในทรพัย์สิน
โครงการบางกอกฟรเีทรดโซน 2 (ถนนเทพารกัษ์) และ โครงการบางกอก
ฟรเีทรดโซน 3 (บางนา-ตราด กม. 19) 

หมายเหต:ุ 
(1) กองทรสัต์ PROSPECT จะขอให้บรษิทัเจ้าของทรพัย์สนิรบัประกนัค่าเช่าส าหรบัทรพัย์สนิที่จะลงทุน

เพิม่เตมิครัง้ที ่2 ทีไ่ม่มผีูเ้ช่า ณ วนัทีก่องทรสัต์ PROSPECT เขา้ลงทุน (“ทรพัยสิ์นท่ีไม่มีผู้เช่า”) เป็น
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ระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัที่กองทรสัต์ PROSPECT เขา้ลงทุน โดยชดเชยค่าเช่าส่วนขาดจากค่าเช่า
รบัประกนั ส าหรบัทรพัยส์นิทีไ่ม่มผีูเ้ช่าใหแ้ก่กองทรสัต์ PROSPECT ในกรณีทีก่องทรสัต์ PROSPECT 
จดัหาคา่เชา่ไดต้ ่ากว่าคา่เชา่รบัประกนั  
 
โดยค่าเช่ารบัประกนัจะค านวณจากพื้นทีว่่างทัง้หมดในแต่ละโครงการ ณ วนัทีก่องทรสัต์ PROSPECT 
เข้าลงทุน คูณด้วยอัตราค่าเช่าขัน้ต ่าที่กองทรัสต์ PROSPECT คาดว่าจะได้ร ับ ตามรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้  

 
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2  

(ถนนเทพารกัษ์) 
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3  

(บางนา-ตราด กม. 19)   
160 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดอืน 170 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดอืน 

 
ทัง้นี้ เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรสัต์ PROSPECT จะเขา้ท ากบับรษิทั
เจา้ของทรพัยส์นิต่อไป  

(2) การลงทนุในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมินี้ กองทรสัต ์PROSPECT จะเขา้ลงทนุโดยการเขา้ท าสญัญา 
2.1. สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งกบับรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ  
2.2. สญัญาเชา่ชว่งทีด่นิกบับรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ 
2.3. สญัญาจะซือ้จะขายอาคารโรงงาน คลงัสนิคา้ และส านกังานกบับรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ  
2.4. สญัญาซื้อขายสงัหารมิทรพัย์กบับรษิทัเจา้ของทรพัย์สนิ ซึ่งเป็นเจ้าของทรพัย์สนิอื่นในโครงการ

ดงักล่าว  
2.5. สญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์สญัญาเช่าช่วงทีด่นิถนนใน

โครงการ สญัญาก่อตัง้ภาระจ ายอมทีด่นิถนนในโครงการ สญัญาใหบ้รกิารสาธาณูปโภคและทีด่นิ
ถนนในโครงการ เป็นตน้  

 
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิมรีายละเอยีดพืน้ทีโ่ดยสรปุดงัต่อไปนี้ 
เนื้อทีท่ีด่นิรวมตามทีร่ะบุในโฉนดทีด่นิ (กรรมสทิธิ)์ ประมาณ 53 ไร ่3 งาน 91.20 ตารางวา 
เนื้อทีท่ีด่นิรวมตามทีร่ะบุในโฉนดทีด่นิ (สทิธกิารเชา่) ประมาณ 23 ไร ่95.25 ตารางวา 
(สว่นทีก่องทรสัต ์PROSPECT จะลงทนุ)  
พืน้ทีอ่าคารทัง้หมดในสว่นทีก่องทรสัต ์PROSPECT จะลงทนุ  70,129 ตารางเมตร 
รายละเอยีดปรากฏตามตารางสรปุขอ้มลูทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิ 
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ตารางสรปุข้อมลูทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม   
 

ประเภททรพัยสิ์น โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2 
(ถนนเทพารกัษ์) 

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 
(บางนา-ตราด กม. 19) 

ลกัษณะการได้มา
ซ่ึงทรพัยสิ์นของ

กองทรสัต ์
PROSPECT 

สทิธกิารเชา่ชว่งทีด่นิบางสว่น เป็น
ระยะเวลาไมเ่กนิ 28 ปีนบัจากวนั

เริม่ตน้ระยะเวลาเชา่  
กรรมสทิธิใ์นอาคารบางสว่น  

และสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วเนื่อง 

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ  
อาคารบางสว่นของโครงการ 
และสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วเนื่อง 

ท่ีดิน เนื้อทีร่วมประมาณ 23 ไร ่95.25 
ตารางวา 

เนื้อทีร่วมประมาณ 53 ไร ่3 งาน 
91.2 ตารางวา 

อาคาร กรรมสทิธิใ์นอาคาร 7 หลงั  
พืน้ทีอ่าคารรวม  

ประมาณ 20,996 ตร.ม. 

กรรมสทิธิใ์นอาคาร 6 หลงั  
พืน้ทีอ่าคารรวม  

ประมาณ 49,133 ตร.ม./3 
อายอุาคารเฉล่ีย/2 1.2 ปี 0.5 ปี 

 
 
 
 

หมายเหตุ 
 /1ขอ้มลู ณ วนัที ่25 พฤษภาคม 2565 
/2 อายุอาคารเฉลีย่ ณ วนัทีก่องทรสัต์ PROSPECT คาดว่าจะเขา้ลงทุนภายในวนัที ่1 มกราคม 2566 
/3 อาคารอยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง ซึง่จะด าเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็กอ่นวนัทีก่องทรสัต์ PROSPECT จะเขา้ลงทุน โดยคาดว่าจะเขา้ลงทุน
ภายในวนัที ่1 มกราคม 2566 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 และใหถ้อืเอารายละเอยีดทรพัยส์นิทีป่รากฏในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรสัต์เพื่อการเพิม่ทุนของ
กองทรสัต ์PROSPECT ในครัง้แรกนี้ เป็นรายละเอยีดทรพัยส์นิทีก่องทรสัต ์PROSPECT จะลงทนุเพิม่เตมิ 

 
ก่อนการลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ บรษิทัฯ ได้จดัใหม้ผีูป้ระเมนิราคาอสิระจ านวน 2 ราย 

คอื บรษิัท กรุงสยามประเมนิค่าทรพัย์สนิ จ ากดั และบรษิัท 15 ที่ปรกึษาธุรกจิ จ ากดั ซึ่งได้ประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

ทรพัยสิ์น 

ราคาประเมิน (บาท) 
บริษทั กรงุสยาม

ประเมินค่า
ทรพัยสิ์น จ ากดั/1 

บริษทั 15 ท่ีปรึกษา
ธรุกิจ จ ากดั/2 

มลูค่าทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 1,768,550,000 1,747,100,000 

มลูค่าของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์จะเข้าลงทุนไม่เกิน 1,800,000,000 
สงูกว่าราคาประเมินต า่สดุ (ร้อยละ) 3.03 
/1ราคาประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทั กรุงสยามประเมนิค่าทรพัยส์นิ จ ากดั ตามรายงานการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์ 
ฉบบัลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 (ราคา ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 2565) 
/2ราคาประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั 15 ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั ตามรายงานการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่
31 พฤษภาคม 2565 (ราคา ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 2565) 

 
หมายเหตุ:  รายละเอียดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม ปรากฏตาม 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
 
การลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่2 นี้ กองทรสัต์ PROSPECT จะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะ

ลงทุนเพิม่เตมิในราคาไม่เกนิ 1,800 ล้านบาท (ช าระในวนัทีก่องทรสัต์ PROSPECT ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะ
ลงทนุเพิม่เตมิครัง้ที ่2) ซึง่ประกอบไปดว้ย (ก) คา่เชา่ชว่งทีด่นิและคา่ซือ้กรรมสทิธิใ์นอาคารบางสว่น พรอ้มทัง้
สว่นควบของทีด่นิและอาคาร ส าหรบัโครงการบางกอกฟรเีทรดโซน 2 (ถนนเทพารกัษ์) (ทัง้นี้ ไมร่วมคา่เชา่ชว่ง
ทีด่นิในสว่นทีก่องทรสัต ์PROSPECT มหีน้าทีจ่ะตอ้งช าระเป็นรายปีใหแ้กบ่รษิทัเจ้าของทรพัยส์นิภายหลงัจาก
วนัทีก่องทรสัต์ PROSPECT เขา้ลงทุนตามทีก่ าหนดในสญัญาเช่าช่วงทีด่นิกบับรษิทัเจ้าของทรพัย์สนิ ซึ่งมี
จ านวนรวมไม่เกนิ 106 ลา้นบาท) และ (ข) ค่าซื้อกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารบางส่วน พรอ้มทัง้ส่วนควบของ
ทีด่นิและอาคาร ส าหรบัโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 (บางนา-ตราด กม.19) และ (ค) ค่าซื้อสงัหารมิทรพัย์
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องซึ่งใชใ้นการด าเนินกจิการภายในโครงการบางกอกฟรเีทรดโซน 2 (ถนนเทพารกัษ์) และ 
โครงการบางกอกฟรเีทรดโซน 3 (บางนา-ตราด กม. 19) และ (ง) ค่าเช่าช่วงทีด่นิถนนในโครงการบางกอกฟรี
เทรดโซน 2 (ถนนเทพารกัษ์) (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และค่าธรรมเนียมการโอน 
รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีก่องทรสัต ์PROSPECT จะเป็นผูร้บัผดิชอบ) 
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ทัง้นี้ เงนิทุนทีก่องทรสัต์ PROSPECT จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ นัน้จะมาจาก 
(1) เงนิจากการเพิ่มทุนของกองทรสัต์ PROSPECT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติม และ  
(2) เงนิกูร้ะยะยาวจากการกูย้มืเงนิ ส่วนใดสว่นหนึ่ง หรอื ทัง้สองส่วนประกอบกนั โดยโครงสรา้งเงนิทุนทีจ่ะใช้
ในการลงทนุในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิของกองทรสัต ์PROSPECT นัน้จะพจิารณาจากความเหมาะสมของ
อตัราสว่นหนี้สนิ และเงนิทนุของกองทรสัต ์PROSPECT สภาวะของตลาดทนุ และตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบนั 

 
นอกจากนี้ บรษิัทฯ มคีวามประสงค์ที่จะแต่งตัง้พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ รวมทัง้เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หก้บัทรพัยส์นิซึง่กองทรสัต์ PROSPECT ลงทุนอยูใ่น
ปัจจุบนั ใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิในครัง้นี้ เงือ่นไขเป็นไปตามสญัญา
แต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ที่กองทรสัต์ PROSPECT จะเขา้ท ากบั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ต่อไป 
เนื่องจาก พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ มปีระสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจดัการทรพัย์สินที่
กองทรสัต์ PROSPECT จะลงทุนเพิม่เตมิ ซึง่จะสามารถดูแลและใหบ้รกิารแก่ผูเ้ช่าเดมิ รวมทัง้บรหิารจดัการ
ทรพัยส์นิใหก้บักองทรสัต ์PROSPECT ไดอ้ยา่งต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพต่อไป  

 
ในการนี้ บรษิัทฯ มคีวามประสงค์จะให้กองทรสัต์ PROSPECT เขา้ท าสญัญาตกลงกระท าการกบั 

พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์ในฐานะบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ
ในครัง้นี้ เพื่อการจดัหาประโยชน์ในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ รวมถงึการแกไ้ขสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ในส่วนที่
สอดคลอ้งกบัการลงทนุในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิในครัง้นี้ 

 
ทัง้นี้ การลงทุนของกองทรสัต์ PROSPECT ในทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข

ดงัต่อไปนี้  
 
(1) บรษิทัเจ้าของทรพัยส์นิไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ของบรษิัท (ถ้าจ าเป็น) ให้เช่าช่วงทรพัย์สนิ และ/หรอื ขายทรพัย์สนิ (แล้วแต่กรณี) ให้แก่
กองทรสัต์ และไดด้ าเนินการใด ๆ เพื่อใหท้รพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิดงักล่าวพรอ้มส าหรบั
การลงทนุโดยกองทรสัต ์PROSPECT แลว้ 

(2) ไม่มปีระเดน็ทีย่งัคงคา้งจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมปีระเดน็ทางกฎหมาย
คงคา้ง บรษิทัฯ จะเปิดเผยความเสีย่งดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์และด าเนินการตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

(3) ไดร้บัการเหน็ชอบจากทรสัตวี่าการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิเป็นไปตามสญัญา
กอ่ตัง้ทรสัต ์รวมถงึกฎหมาย กฎ และระเบยีบอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ 

(4) กองทรสัต ์PROSPECT ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อการลงทนุในทรพัยส์นิ
ทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิ 

 
ในการนี้ บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์อนุมตัิการลงทุนในทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

ครัง้ที่ 2 ของกองทรสัต์ PROSPECT โดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอ รวมถึงมอบหมายให้บรษิัทฯ และ/หรอื  
ทรสัต ีมอี านาจในการด าเนินการดงันี้ 
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1) ก าหนดรูปแบบการเข้าลงทุนเพิ่มเติมของกองทรสัต์ PROSPECT รายละเอียดทรพัย์สนิ 
วิธีการประเมนิราคาทรพัย์สนิ รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุน
เพิม่เติมในครัง้นี้ และการแต่งตัง้พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์
ส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิ 

2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรอื แกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ผกูพนัทีแ่สดงถงึสทิธทิีจ่ะซือ้ หรอื
เช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) และเขา้ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ สญัญาจะซื้อจะขายทรพัยส์นิ และ/
หรอื สญัญาเช่าช่วงทรพัย์สนิ และ/หรอื สญัญาซื้อขายทรพัย์สนิ และ/หรอื สญัญาแต่งตัง้
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื สญัญาตกลงกระท าการ และ/หรอื สญัญาอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการลงทนุในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิในครัง้นี้ เชน่ สญัญาเชา่ชว่งทีด่นิถนนในโครงการ 
สญัญาก่อตัง้ภาระจ ายอมทีด่นิถนนในโครงการ สญัญาใหบ้รกิารสาธาณูปโภคและทีด่นิถนน
ในโครงการ เป็นตน้ การจดัหาประโยชน์ส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิในครัง้นี้ และ/หรอื 
สญัญา และ/หรอื เอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เมื่อกองทรสัต์ PROSPECT ไดร้บัอนุมตัจิากผู้
ถือหน่วยทรัสต์  และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ใหล้งทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้ รวมทัง้ ด าเนินการ
ตดิต่อกบัส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรอืองคก์ร
ของรฐั หรอืบุคคลใด ๆ เพือ่การดงักล่าว เป็นตน้ 

3) ใชดุ้ลพนิิจในการทีจ่ะเขา้ลงทนุในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิในครัง้นี้บางโครงการหรอืไม่เขา้
ลงทนุในบางโครงการบางสว่นหรอืทัง้หมดของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้ และ/หรอื 
ก าหนด เปลี่ยนแปลงวธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเขา้ลงทุน หากเหน็ว่าเงื่อนไข
หรอืผลแหง่การเจรจาต่อรองกบับรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ หรอืผลจากการตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมาย แสดงใหเ้หน็ว่าการเขา้ลงทุนของกองทรสัต์ PROSPECT ในทรพัย์สนิดงักล่าวไม่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์โดยรวมแก่กองทรสัต์ PROSPECT และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอือาจ
ก่อภาระผกูพนัใหแ้ก่กองทรสัต์ PROSPECT เกนิสมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทรสัต์ 
PROSPECT และผู้ถือหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั  นอกจากนี้ ให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรสัตี มี
ดุลพนิิจที่จะพจิารณาให้ กองทรสัต์ลงทุนหรอืไม่เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิบางโครงการ หรอื
ลงทนุหรอืไมเ่ขา้ลงทนุในทรพัยส์นิบางโครงการ บางสว่นหรอืทัง้หมดของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึปัจจยัในการลงทุนต่าง ๆ อาท ิมูลค่าการประเมนิ
ของทรพัยส์นิแต่ละแห่ง ประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย และเงนิลดทุนต่อ
หน่วย ทีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัหลงัจากทีล่งทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ หรอื
จ านวนเงนิเพิม่ทุนทีไ่ดจ้ากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ และ เงนิกู้ยมื เป็นตน้ 
และ 

4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกบัการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถงึการแต่งตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจ
ชว่งในการด าเนินการดงักล่าว ขา้งตน้ เพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
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ความเหน็ของบริษทัฯ 
 
ตามทีก่องทรสัต์ PROSPECT มนีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัประเภทอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิ

การเช่าอสงัหารมิทรพัย์ (รวมถงึสทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย์) และทรพัย์สนิอนัเป็นส่วนควบหรอืเครื่อง
อุปกรณ์ของอสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าว ประเภททรพัย์สนิที่กองทรสัต์ PROSPECT จะลงทุน ได้แก่ อาคาร
คลงัสนิคา้ส าเรจ็รปู อาคารโรงงานส าเรจ็รปู อาคารโรงงานส าเรจ็รปูขนาดเลก็ และอาคาร Built-to-Suit ทีอ่ยู่ใน 
เขตปลอดอากร หรอืเขตประกอบการอุตสาหกรรมทัว่ไป เขา้ลงทุน และ/หรอื พฒันา โดยพรอสเพค ดเีวลลอป
เมนท ์บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้แลว้ เหน็ว่าเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของ
กองทรสัต ์PROSPECT 

 
ในดา้นของรายได ้บรษิทัฯ คาดว่าการลงทนุเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิครัง้ที ่2 นี้เป็นการ

ลงทุนในทรพัยส์นิทีม่ศีกัยภาพในการสรา้งรายได ้ซึง่จะเพิม่ผลประโยชน์ใหก้บักองทรสัต์ PROSPECT โดยมี
โอกาสจะท าใหร้ายไดค้า่เชา่และผลประกอบการของกองทรสัต ์PROSPECT มคีวามมัน่คงเพิม่ขึน้  

 
ในด้านการกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์ บริษัทฯ เห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมใน

ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้นี้เป็นการเพิม่ความหลากหลายของผูเ้ช่าอนัเป็นแหล่งทีม่าของรายได ้อนัเป็น
การลดการพึง่พารายไดจ้ากผูเ้ชา่รายเดมิ 

 
ในด้านการก าหนดราคาที่กองทรสัต์ PROSPECT จะลงทุนไว้ไม่เกนิ 1,800 ล้านบาท (ช าระในวนัที่

กองทรสัต์ PROSPECT ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่2) (ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมการโอน รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
กองทรสัต ์PROSPECT จะเป็นผูร้บัผดิชอบ ตลอดจนคา่เชา่ชว่งทีด่นิในสว่นทีก่องทรสัต ์PROSPECT มหีน้าที่
จะตอ้งช าระเป็นรายปีใหแ้ก่บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิภายหลงัจากวนัทีก่องทรสัต์ PROSPECT เขา้ลงทุนตามที่
ก าหนดในสญัญาเชา่ชว่งทีด่นิกบับรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิซึง่มจี านวนรวมไมเ่กนิ 106 ลา้นบาท) นัน้ เป็นราคาที่
สงูกว่าราคาทีไ่ดจ้ากรายงานการประเมนิค่าต ่าสุดของอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่จดัท าโดยบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ
ประมาณร้อยละ 3.03 ประกอบกับตามรายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบ
รายละเอยีดรายไดสุ้ทธติามสมมตฐิาน ส าหรบัช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2566 – วนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6) แสดงประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทนุ ทีค่าด
ว่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัหลงัจากทีก่องทรสัต์ PROSPECT ได้เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิซึง่
เทา่กบั 0.86 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นอตัราทีส่งูกว่าประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทนุ ทีค่าด
ว่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัในกรณีทีก่องทรสัต์ PROSPECT มไิดท้ าการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ
ซึ่งเท่ากบั 0.84 บาทต่อหน่วย ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ว่าราคาทีก่องทรสัต์ PROSPECT จะลงทุนเป็นราคาที่
สมเหตุสมผล และอยูใ่นอตัราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม 

 
ในดา้นการแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิในครัง้นี้ บรษิทัฯ เหน็ควรให้

แต่งตัง้ พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท์ เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ส าหรับทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้ 
เนื่องจาก พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท์ มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการบรหิารอาคารคลงัสนิคา้และ
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โรงงาน ประกอบกบัในปัจจุบนั พรอสเพค ดเีวลลอปเมนทด์ าเนินการบรหิารทรพัยส์นิทีก่องทรสัต ์PROSPECT 
ลงทุนในโครงการบางกอกฟรเีทรดโซน 1 (บางนา-ตราด กม. 23) และโครงการเอก็ซ์ 44 (บางนา-ตราด กม. 
18) อยู ่ซึง่พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์จะสามารถดแูลและใหบ้รกิารแกผู่เ้ชา่เดมิ รวมทัง้บรหิารจดัการทรพัยส์นิ
ใหก้บักองทรสัต ์PROSPECT ไดอ้ยา่งต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพต่อไป  

 
ในด้านค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์นัน้ บรษิทัฯ ได้พจิารณาความสมเหตุผลของโครงสรา้ง

และอตัราค่าธรรมเนียมผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ที่พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์  จะเรียกเก็บจากกองทรสัต์ 
PROSPECT พบว่าโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ทีพ่รอสเพค ดีเวลลอปเมนทจ์ะ
เรยีกเกบ็จากกองทรสัต์ PROSPECT เป็นอตัราทีเ่ทยีบเคยีงได้กบัโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย์ (Property Management Fee) ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ และทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์อื่นที่มีขอบเขตการให้บริการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ใกล้เคียงกันกับกองทรัสต์ 
PROSPECT และใกลเ้คยีงกบัอตัราเดมิกบัทีพ่รอสเพค ดเีวลลอปเมนท์ เรยีกเกบ็จากกองทรสัต์ PROSPECT 
ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ PROSPECT ลงทุนครัง้แรก และทรพัย์สินที่กองทรสัต์ PROSPECT ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ที ่1 ดงันัน้จงึเหน็ว่าโครงสรา้งและอตัราดงักล่าวมคีวามเป็นธรรมและสมเหตุสมผล  

 
นอกจากนี้ ส าหรบัรายการทีก่องทรสัต์ PROSPECT จะขอใหบ้รษิทัเจา้ของทรพัยส์นิรบัประกนัคา่เชา่

ส าหรบัทรพัยส์นิทีไ่ม่มผีูเ้ช่า ณ วนัทีก่องทรสัต์ PROSPECT เขา้ลงทุน โดยชดเชยค่าเช่าส่วนขาดจากค่าเช่า
รบัประกนัเป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัที่กองทรสัต์ PROSPECT เขา้ลงทุน มคีวามสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์  

 
จากที่กล่าวมานี้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์ควรอนุมตัิให้กองทรสัต์ PROSPECT เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะ

ลงทนุเพิม่เตมิตามรายละเอยีดขา้งตน้ และ ใหบ้รษิทัฯ และ/หรอื ทรสัต ีมอี านาจด าเนินการตามทีเ่สนอขา้งตน้ 
 
การลงมติ 

 
การเขา้ท ารายการดงักล่าวของกองทรสัต์ PROSPECT เป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการ

กองทรสัต์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึ่งมีมูลค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรอืเกนิกว่า
รอ้ยละ 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกว่า ท าใหก้ารเขา้ท ารายการดงักล่าวของ
กองทรสัต์ PROSPECT จะต้องได้รบัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
ทัง้นี้ การนับคะแนนเสยีงของผูท้ีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดดงักล่าว บรษิทัฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสยีง

ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สี่วนไดเ้สยีในการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรัพย์ หรอืผูท้ีเ่ป็นเจ้าของ ผูใ้หเ้ช่า 
หรือผู้ให้สิทธิในอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทรสัต์ PROSPECT จะลงทุนเพิม่เติมและกลุ่มบุคคลเดียวกนัในมติ
ดงักล่าว 
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ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ (ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์(Record Date) วนัที ่15 มถิุนายน 2565) เป็นไปตามใบแจง้รายชือ่ผูถ้อืหน่วย ปรากฏตามสิง่ทีส่่ง
มาดว้ย 12 

 
เนื่องจากพรอสเพค ดเีวลลอปเมนท์เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ และเป็นบรษิทัเจา้ของทรพัย์สนิที่

กองทรสัต์ PROSPECT จะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่2 การลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิกองทรสัต์ PROSPECT จงึ
เป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึได้แนบสารสนเทศการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องกองทรสัต์และการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของกองทรสัต์ PROSPECT กบับรษิทัเจา้ของ
ทรพัย์สนิ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบับรษิทัฯ ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 4 และ รายงานความเห็นของที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งทรพัย์สนิหลกัเพิม่เติมของกองทรสัต์และการท าธุรกรรม
ระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 เพื่อประกอบการ
พจิารณา  

 
เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

 
การลงมตใินวาระที ่2 นี้เป็นวาระทีเ่กีย่วเนื่องกบัวาระที ่3 และวาระที ่5 (โปรดพจิารณาเงือ่นไขในวาระ

ที ่4 และวาระที ่5) ในกรณีทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์อนุมตักิารเขา้ท ารายการในวาระนี้ บรษิทัฯ จะเขา้ท า
รายการในวาระนี้กต็่อเมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์อนุมตักิารเขา้ท ารายการในวาระที่ 3 และวาระที ่5 (โปรด
พจิารณาเงือ่นไขในวาระที ่4 และวาระที ่5) ทกุรายการเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนของกองทรสัต์ PROSPECT ครัง้แรกโดยการออกและเสนอ

ขายหน่วยทรสัตใ์หม่ 
 
ปัจจุบนั กองทรสัต ์PROSPECT มหีน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนจ านวน 245,000,000 หน่วย 

มูลค่าทีต่ราไว้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 หน่วยละ 9.6672 บาท รวม 2,368,464,000.00 บาท บรษิทัฯ มมีติ
เหน็ควรใหก้องทรสัต์ PROSPECT เพิม่ทุนครัง้แรก โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ ในจ านวน
ไม่เกนิ 180,000,000 หน่วย เพื่อน าเงนิจากการเพิม่ทุนดงักล่าวไป (1) ใชล้งทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
และใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าว ตามรายละเอยีดในวาระท่ี 2 ขา้งต้น และ (2) ใชเ้ป็น
เงนิทนุหมนุเวยีนของกองทรสัต ์PROSPECT ทัง้นี้ หากมเีงนิจากการเพิม่ทนุเหลอืจากการลงทนุในทรพัยส์นิที่
จะลงทนุเพิม่เตมิ กองทรสัต ์PROSPECT จะน าไปใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของกองทรสัต ์PROSPECT ต่อไป  

 
ทัง้นี้  วิธีการเสนอขายหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ PROSPECT ในครัง้นี้จะเป็นการเสนอขายผ่าน

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และ/หรอื ผูจ้ดัจ าหน่าย ส าหรบัราคาหน่วยทรสัต์ทีจ่ะเสนอขายในครัง้นี้จะก าหนดโดย
อา้งองิจากราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิอสิระทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่(1) ภาวะตลาดเงนิ
ตลาดทุนในชว่งทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์(2) อตัราผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมทีน่กัลงทุนจะไดร้บั (3) 
ศกัยภาพในเชงิพาณิชยข์องทรพัยส์นิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่
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จะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอื่น ๆ และ (6) ผล
การส ารวจความตอ้งการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 

 
เมื่อรวมหน่วยทรสัต์จากการเพิม่ทุนครัง้แรกของกองทรสัต์ PROSPECT โดยการออกและเสนอขาย

หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิจ านวนไมเ่กนิ 180,000,000 หน่วย กบัหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์PROSPECT ในปัจจุบนั
จ านวน 245,000,000 หน่วย จะท าใหก้องทรสัต ์PROSPECT มหีน่วยทรสัตจ์ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 425,000,000 
หน่วย  

 
ทัง้นี้ ใหถ้อืเอาขอ้มลูทีป่รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และ/หรอื หนังสอื 

ชีช้วนส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการเพิม่ทนุครัง้แรกของกองทรสัต ์PROSPECT เป็นจ านวนเงนิทุน 
และจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จะเพิม่ส าหรบัหน่วยทรสัต์ที่จะออกและเสนอขายเพิม่เติมในครัง้นี้ของกองทรสัต์ 
PROSPECT 

 
ทัง้นี้ การเพิม่ทนุของกองทรสัต ์PROSPECT ครัง้แรกจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 
 
(1) ทรสัตไีดร้บัรองว่ากระบวนการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ PROSPECT เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ 

ทรสัต ์รวมถงึกฎหมาย กฎ และระเบยีบอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ 
(2) กองทรสัต ์PROSPECT ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และ ส านกังาน ก.ล.ต. ให้

ด าเนินการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ PROSPECT และด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อลงทนุใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นส าเรจ็ 

 
ในการนี้ บรษิทัฯ จงึเสนอขอใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์อนุมตักิารเพิม่ทุนของกองทรสัต์ PROSPECT ครัง้

แรกโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิของกองทรสัต์ PROSPECT จ านวนไม่เกนิ 180,000,000 
หน่วย โดยมวีธิกีารก าหนดราคาหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ตามทีก่ล่าวขา้งต้น  รวมถงึ
มอบหมายใหบ้รษิทัฯ และ/หรอื ทรสัต ีมอี านาจในการด าเนินการดงันี้ 

 
1) ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ PROSPECT โดยการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม รวมถึงก าหนดจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขาย และราคา
หน่วยทรสัต์ทีจ่ะเสนอขาย เพื่อมาใชเ้ป็นเงนิทุนในการลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
โดยใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 

2) ด าเนินการตดิต่อกบัส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ 
องค์กรของรฐั หรอืบุคคลใด ๆ เพื่อการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ 

3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกบัการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถงึการแต่งตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจ
ชว่งในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
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รายละเอยีดแบบรายงานการเพิม่ทนุ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 เพือ่ประกอบการพจิารณา 
 

ความเหน็ของบริษทัฯ 
 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ PROSPECT ตามที่น าเสนอทุก

ประการ เพื่อจะน าเงนิทีไ่ด้รบัจากการเพิม่ทุนไปลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิดงักล่าว เพื่อก่อใหเ้กดิ
โอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนเพิม่เตมิในอตัราที่เหมาะสม และยัง่ยนืในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ PROSPECT และเป็นการเพิม่ความหลากหลายของผู้เช่าอนัเป็นแหล่งที่มาของ
รายได ้รวมตลอดถงึการใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน เพือ่ด าเนินกจิการของกองทรสัต ์PROSPECT ต่อไปได ้ 

 
การลงมติ 

 
การเขา้ท ารายการดงักล่าวของกองทรสัต์ PROSPECT เขา้ขา่ยเป็นการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ ทีม่ไิด้

ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ท าให้การเขา้ท ารายการดงักล่าวของกองทรสัต์ PROSPECT 
จะตอ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี้ ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สี่วนได้
เสยีเป็นพเิศษ  

 
เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

 
การลงมตใินวาระที ่3 นี้เป็นวาระทีเ่กีย่วเนื่องกบัวาระที ่2 และวาระที ่5 (โปรดพจิารณาเงือ่นไขในวาระ

ที ่4 และวาระที ่5) ในกรณีทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์อนุมตักิารเขา้ท ารายการในวาระนี้ บรษิทัฯ จะเขา้ท า
รายการในวาระนี้กต็่อเมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์อนุมตักิารเขา้ท ารายการในวาระที ่ 2 และวาระที ่5 (โปรด
พจิารณาเงือ่นไขในวาระที ่4 และวาระที ่5) ทกุรายการเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

 
วาระท่ี 4, วาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 5.2 ท่ีจะน าเสนอเพ่ือขออนุมติัในท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2565 น้ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องและเป็นเงื่อนไขของกนัและกนั  
 
หากวาระท่ี 4 ได้รบัการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ครัง้ท่ี 1/2565 น้ี 
บริษัทฯ จะน าเสนอวาระท่ี 5.1 ให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ครัง้ท่ี 1/2565 
พิจารณา โดยจะไม่มีการน าเสนอวาระท่ี 5.2 เพ่ือให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ 
ครัง้ท่ี 1/2565 พิจารณาอีกต่อไป 
 
อย่างไรกดี็ หากวาระท่ี 4 ไม่ได้รบัการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ครัง้
ท่ี 1/2565 น้ี บริษัทฯ จะไม่มีการน าเสนอวาระท่ี 5.1 เพ่ือให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ
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กองทรสัต์ ครัง้ท่ี 1/2565 พิจารณา แต่จะน าเสนอวาระท่ี 5.2 ให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2565 พิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่  

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั 
(มหาชน) และ/หรือ พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกับบุคคล
ดงักล่าว 

 
บรษิทัฯ จะเสนอขายหน่วยทรสัต์ในการเพิม่ทุนครัง้นี้เป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ บรษิทั เอฟเอน็เอส 

โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื พรอสเพค ดเีวลลอป
เมนท์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกับบุคคลดังกล่าว  จ านวนไม่เกินร้อยละ 35 ของหน่วยทรัสต์ที่จะม ี
การออกและเสนอขาย ส าหรบัวธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการ
เพิม่ทุนครัง้แรกและการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยจะเป็นไปตามทีจ่ะไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาในวาระท่ี 5 ต่อไป  

 
ในการนี้ บรษิทัฯ จงึเสนอขอใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์อนุมตัวิธิกีารเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ บรษิัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั 
(มหาชน) และ/หรอื พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคลดงักล่าว  

 
ความเหน็ของบริษทัฯ 

 
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ควรพจิารณาอนุมตักิารเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ 

บรษิัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื  
พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคลดงักล่าว เนื่องจากการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์น
ส่วนนี้เป็นการสร้างความมัน่ใจในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์อื่ น ตลอดจนเพื่อรกัษาสดัส่วนการถือ
หน่วยทรสัตข์อง บรษิทั เอฟเอน็เอส โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
และ/หรอื พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดียวกบับุคคลดงักล่าว ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
อาจจะก าหนดในสญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคาร และ/หรอื สญัญาตกลงกระท าการ  

 
การลงมติ 

การเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ บรษิทั เอฟเอน็เอส โฮลดิ้งส์ จ ากดั 
(มหาชน) และ/หรอื บรษิทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท์ และ/หรอื 
กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคลดงักล่าว เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต ์กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ ซึง่
เมือ่นบัรวมกบัขนาดของรายการการลงทนุในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิ จะมมีลูคา่ตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้
ไป หรอืเกนิรอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ ท าใหก้ารเขา้ท ารายการดงักล่าวของกองทรสัต์ 
PROSPECT จะตอ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์



 

15 
 

ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และเป็นการเสนอขายหน่วยทรสัต์
เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์บางราย ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัรายการและ
ขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ก าหนดว่าจะต้องไม่มเีสยีงคดัคา้น
รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงคดัคา้น
การเพิม่ทนุ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งนี้จะไมม่สีทิธอิอกเสยีง  

 
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้  (ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ (Record Date) วันที่ 15 มิถุนายน 2565) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วย ปรากฏตาม 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 12  

 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดแ้นบสารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องกองทรสัต์ และการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั

ระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ รายงาน
ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิของกองทรสัต์และการ
ท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 7 เพื่อ
ประกอบการพจิารณา 

 
เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การลงมตใินวาระที ่4 นี้เป็นวาระทีเ่กีย่วเนื่องกบัวาระที ่2 วาระที ่3 และวาระที ่5 ในกรณีทีท่ีป่ระชมุผู้
ถอืหน่วยทรสัต์อนุมตักิารเขา้ท ารายการในวาระนี้ บรษิทัฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนี้กต็่อเมื่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัตอ์นุมตักิารเขา้ท ารายการในวาระที ่2 วาระที ่3 และวาระที ่5 ทกุรายการเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

 
ทัง้นี้ หากมกีารคดัคา้นรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่า

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงคดัคา้นการเพิม่ทุน ต่อการเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจง
ใหแ้ก ่บรษิทั เอฟเอน็เอส โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื 
พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคลดงักล่าว ในวาระนี้จะไมก่ระทบกบัการอนุมตัใิน
วาระที ่2 และวาระที ่3 แต่อยา่งใด 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขาย

เพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้แรก และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ PROSPECT และการเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วน

เป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ บรษิทั เอฟเอน็เอส โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทั มัน่คงเคหะการ 
จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคลดงักล่าว ตามทีร่ะบุไว้
ในวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 ใหแ้บ่งวธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ออกเป็น 2 แบบเพือ่เสนอแก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัตใ์นการพจิารณา โดยใหพ้จิารณาดงันี้  
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 หากวาระท่ี 4 ได้รบัการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ครัง้ท่ี 

1/2565 น้ี บริษัทฯ จะน าเสนอวาระท่ี 5.1 ให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ 
ครัง้ท่ี 1/2565 พิจารณา โดยจะไม่มีการน าเสนอวาระท่ี 5.2 เพ่ือให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2565 พิจารณาอีกต่อไป 

 
 แต่หากมีการพิจารณาวาระท่ี 5.1 แล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ครัง้ท่ี 1/2565 น้ี บริษัทฯ จะถือว่าวาระท่ี 4 ท่ีพิจาณาไปแล้วนัน้ 
ไม่ได้รบัการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2565 น้ีเช่นกนั 
และจะน าเสนอวาระท่ี 5.2 ให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ครัง้ท่ี 1/2565 
พิจารณาต่อไป 

 

 อย่างไรก็ดี หากวาระท่ี 4 ไม่ได้รบัการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2565 น้ี บริษทัฯ จะไม่มีการน าเสนอวาระท่ี 5.1 เพ่ือให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ครัง้ท่ี 1/2565 พิจารณา แต่จะน าเสนอวาระท่ี 5.2 ให้ท่ีประชุม
วิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2565 พิจารณาต่อไป  
 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

วาระท่ี 5.1 แบบท่ี 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมใน
การเพ่ิมทุนครัง้แรก และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท  
มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ และ/หรือ กลุ่ม
บคุคลเดียวกบับคุคลดงักล่าว  

 
ส่วนท่ี 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี้  ไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 50 ของ

หน่วยทรสัต์ที่จะมกีารออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้นี้ เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สีทิธใินการจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ (Record Date) ตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีจ่ะท าให้
กองทรสัต์ PROSPECT ต้องมภีาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิม่เติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้
กฎหมายไทย โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะซื้อหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้
ตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอื น้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่
จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด ้ 
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บรษิัทฯ จะประกาศรายชื่อสญัชาติของผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่ไม่ใช่สญัชาติไทยที่บรษิทัฯ จะน ามา
พจิารณาว่าอาจจะไมเ่สนอขายหน่วยทรสัต์ใหต้ามหลกัเกณฑข์า้งตน้ ผา่นเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทยกอ่นวนัจองซือ้หน่วยทรสัต์  

 
ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ในส่วนที่ 1 นี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิตามสทิธิทีไ่ด้รบั

จดัสรร บรษิัทฯ จะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติมที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่แสดงความจ านงที่จะซื้อ
หน่วยทรสัตเ์กนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พรอ้มกบัหรอืหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส์ว่นที ่3 
หรอืไม่ก็ได้ และในกรณีการจดัสรรสทิธิตามอตัราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มสีิทธิจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ได้รบัสทิธิจองซื้อหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิม่เติมเป็นจ านวนที่มเีศษหน่วยทรสัต์ที่ไม่สามารถ
จดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยที่ใกลเ้คยีงทีส่ดุ 

 
ส่วนท่ี 2 จดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ บรษิัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทั 

มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคล
ดงักล่าว โดยจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ บรษิทั เอฟเอน็เอส โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทั 
มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคล
ดงักล่าว เมือ่รวมกบัสว่นที ่1 แลว้จะมจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ของหน่วยทรสัต์ทีจ่ะมกีารออกและเสนอขายใน
การเพิม่ทนุครัง้นี้  

 
ส่วนท่ี 3 จดัสรรหน่วยทรสัตส์ว่นทีเ่หลอืจากการเสนอขายในสว่นที ่1 และสว่นที ่2 ใหแ้ก ่(1) บุคคลใน

วงจ ากดั และ/หรอื (2) ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ตามทีเ่หน็สมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ 
ทธ.27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในราคาเสนอขายเดยีวกนักบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิสว่นที ่1 และ สว่นที ่2 

 
หากมหีน่วยทรสัต์เหลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั และ/หรอืใหแ้ก่ประชาชนทัว่ ไปแลว้ 

บรษิทัฯ สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่หลอืจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทีม่สีทิธจิองซื้อใน
ส่วนที ่1 ทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะซื้อหน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธิที่ได้รบัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรอื
ภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที ่3 แลว้หรอืไมก่ไ็ด ้

 
ทัง้นี้ ใหถ้อืเอาขอ้มลูทีป่รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และ/หรอืหนังสอื  

ชี้ชวน ส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพื่อการเพิม่ทุนครัง้แรกของกองทรสัต์ PROSPECT เป็นจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีจ่ะจดัสรรและวธิกีารจดัสรรใหผู้ล้งทนุแต่ละประเภท 

 
อย่างไรกด็ ีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ขา้งต้น จะไม่ท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์รายใด หรอืกลุ่มบุคคลใดเป็น  

ผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ PROSPECT เกนิกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทรสัต์ PROSPECT และบรษิทัฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เพื่อขอให้พจิารณารบัหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เตมิของกองทรสัต์ PROSPECT เป็นหลกัทรพัย ์
จดทะเบยีนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 
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ในการนี้ บรษิทัฯ จงึเสนอขอใหผู้้ถือหน่วยทรสัต์พจิารณาอนุมตัวิธิีการเสนอขายและวธิีการจดัสรร

หน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วน 
เป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ บรษิทั เอฟเอน็เอส โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทั มัน่คงเคหะการ 
จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคลดงักล่าว รวมถึง
มอบหมายใหบ้รษิทัฯ และ/หรอื ทรสัต ีมอี านาจในการด าเนินการดงันี้ 

 
1) พจิารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และ/หรอื วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

เพือ่ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัตท์ีจ่ะเสนอขาย โดยวธิกีารเสนอขาย
แกผู่ถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ 

2) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดอืน่ ๆ เกีย่วกบัการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต ์ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดั
เพยีงจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสดุทา้ย ระยะเวลาการจองซือ้ 
วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ วธิกีารเสนอขาย อตัราส่วนการใชส้ทิธจิองซื้อ สดัส่วนการเสนอขาย ราคา
เสนอขาย เงื่อนไขและวธิกีารจองซื้อ รวมถงึเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย 
และการจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายเพิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิของกองทรสัต์ 
PROSPECT และวธิกีารจดัสรร กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิจองซื้อหน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บั
การจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต์ในสว่นทีเ่หลอื จากการเสนอขายแก่ประชาชน
ทัว่ไปใหแ้ก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมสีทิธใิชดุ้ลพนิิจในการพจิารณาปฏเิสธไม่เสนอขายหรอืไม่จดัสรร
หน่วยทรสัต์ทีเ่พิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืผูล้งทุนรายใด หากเป็นผลใหก้องทรสัต์ PROSPECT มี
หน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ หรอืเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ และด าเนินการในการ
ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้จิารณารบัหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขาย
เพิม่เตมิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

4) เจรจาต่อรอง เขา้ท า จดัเตรยีม แกไ้ขเพิม่เตมิ และลงนามในสญัญาและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอ
ขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายเพิม่เตมิ รวมถงึการแต่งตัง้ทีผู่จ้ดัการการจดั
จ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายเพือ่ด าเนินการดงักล่าว 

5) จดัเตรยีม ลงนาม และยื่นค าขอรบัความเหน็ชอบ หรอืการผ่อนผนั รวมถงึเอกสารอื่นใดทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ การจดัสรรหน่วยทรสัต์ และการน าหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและ
เสนอขายเพิม่เตมิเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยต่อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และกระท าการอื่นใดที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้ส าเรจ็ครบถว้น และ 

6) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรอืเกี่ยวเนื่องกบัการดงักล่าวขา้งต้นทุกประการเพื่อให้การด าเนินการ
ดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถงึการแต่งตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้ เพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
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ความเหน็ของบริษทัฯ 
 
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ควรพจิารณาอนุมตัวิธิกีารเสนอขาย และวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอ

ขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเพื่อใหส้อดคล้องกบัวาระที ่4 รวมถงึใหบ้รษิทัฯ และ/หรอื ทรสัต ีมอี านาจด าเนินการตามที่
เสนอขา้งตน้  

 
การลงมติ 

 
การจดัสรรหน่วยทรสัต์ในส่วนที ่2 เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั

บรษิทัฯ ซึง่มมีลูคา่ตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต์ 
ท าให้การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ PROSPECT จะต้องได้ร ับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตไ์มน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน และเป็นการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้กผู่ล้งทนุเฉพาะเจาะจงซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตบ์างราย 
ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที ่สร. 26/2555 เรื่อง ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัรายการและขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรพัย์ ก าหนดว่าจะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงคดัคา้นการเพิม่ทุน โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษ
ในเรือ่งนี้จะไมม่สีทิธอิอกเสยีง  

 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้  (ณ วันก าหนดสิทธ ิ

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (Record Date) วนัที ่15 มถิุนายน 2565) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผูถ้อืหน่วย ปรากฏตาม 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 12 

 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดแ้นบสารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องกองทรสัต์ PROSPECT และการท ารายการ

ทีเ่กีย่วโยงกนัระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 4 และ 
รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิของกองทรสัต์
และการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 
เพือ่ประกอบการพจิารณา 

 
เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

 
การลงมติในวาระที่ 5.1 นี้ เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่ องกับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4  ในกรณีที ่

ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์อนุมตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี้ บรษิัทฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนี้ก็ต่อเมื่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการเข้าท ารายการในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ทุกรายการ 
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
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วาระท่ี 5.2 แบบท่ี 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมใน
การเพ่ิมทุนครัง้แรก และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีไม่มีการเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็น
การเฉพาะเจาะจงให้แก่ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท 
มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ และ/หรือ กลุ่ม
บคุคลเดียวกบับคุคลดงักล่าว  

 
ส่วนท่ี 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี้  ไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 50 ของ

หน่วยทรสัต์ที่จะมกีารออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้นี้ เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่มสีทิธใินการจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ (Record Date) ตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีจ่ะท าให้
กองทรสัต์ PROSPECT ต้องมภีาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิม่เติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้
กฎหมายไทย โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะซื้อหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้
ตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอื น้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่
จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด ้ 

 
บรษิัทฯ จะประกาศรายชื่อสญัชาติของผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่ไม่ใช่สญัชาตไิทยที่บรษิัทฯ จะน ามา

พจิารณาว่าอาจจะไมเ่สนอขายหน่วยทรสัต์ใหต้ามหลกัเกณฑข์า้งตน้ ผา่นเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทยกอ่นวนัจองซือ้หน่วยทรสัต์  

 
ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ในส่วนที่ 1 นี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิตามสทิธิทีไ่ด้รบั

จดัสรร บรษิัทฯ จะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติมที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่แสดงความจ านงที่จะซื้อ
หน่วยทรสัตเ์กนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พร้อมกบัหรอืหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส์ว่นที ่2 
หรอืไม่ก็ได้ และในกรณีการจดัสรรสทิธิตามอตัราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มสีิทธิจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ได้รบัสทิธิจองซื้อหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิม่เติมเป็นจ านวนที่มเีศษหน่วยทรสัต์ที่ไม่สามารถ
จดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

 
ส่วนท่ี 2 จดัสรรหน่วยทรสัตส์ว่นทีเ่หลอืจากการเสนอขายในสว่นที ่1 ใหแ้ก ่(1) บุคคลในวงจ ากดั และ/

หรอื (2) ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ตามทีเ่หน็สมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ในราคาเสนอ
ขายเดยีวกนักบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิสว่นที ่1  

 
หากมหีน่วยทรสัต์เหลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั และ/หรอื ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปแลว้ 

บรษิัทฯ สงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่เหลอืจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้จองซื้อที่มสีทิธจิองซื้อ 
ในส่วนที ่1 ทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะซื้อหน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พรอ้มกบัหรอื
ภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที ่2 แลว้หรอืไมก่ไ็ด ้
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ทัง้นี้ ใหถ้อืเอาขอ้มลูทีป่รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และ/หรอืหนังสอื  

ชี้ชวนส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพื่อการเพิ่มทุนครัง้แรกของกองทรสัต์ PROSPECT เป็นจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีจ่ะจดัสรรและวธิกีารจดัสรรใหผู้ล้งทนุแต่ละประเภท 

 
อย่างไรกด็ ีการจดัสรรหน่วยทรสัตด์งักล่าวขา้งตน้ จะไม่ท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์รายใด หรอืกลุ่มบุคคล

ใดเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ PROSPECT เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทรสัต์ PROSPECT และบรษิทัฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพือ่ขอใหพ้จิารณารบัหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิของกองทรสัต ์PROSPECT เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

 
บรษิทัฯ จงึเสนอขอใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาอนุมตัวิธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่

ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้แรกและการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วน 
เป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ บรษิทั เอฟเอน็เอส โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทั มัน่คงเคหะการ 
จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคลดงักล่าว รวมถึง
มอบหมายใหบ้รษิทัฯ และ/หรอื ทรสัต ีมอี านาจในการด าเนินการดงันี้ 

 
1) พจิารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และ/หรอื วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

เพือ่ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัตท์ีจ่ะเสนอขาย โดยวธิกีารเสนอขาย
แกผู่ถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ 

2) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดอืน่ ๆ เกีย่วกบัการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต ์ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดั
เพยีงจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสดุทา้ย ระยะเวลาการจองซือ้ 
วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ วธิกีารเสนอขาย อตัราส่วนการใชส้ทิธจิองซื้อ สดัส่วนการเสนอขาย ราคา
เสนอขาย เงื่อนไขและวธิกีารจองซื้อ รวมถงึเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย 
และการจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายเพิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิของกองทรสัต์ 
PROSPECT และวธิกีารจดัสรร กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิจองซื้อหน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บั
การจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต์ในสว่นทีเ่หลอื จากการเสนอขายแก่ประชาชน
ทัว่ไปใหแ้ก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมสีทิธใิชดุ้ลพนิิจในการพจิารณาปฏเิสธไม่เสนอขายหรอืไม่จัดสรร
หน่วยทรสัต์ทีเ่พิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืผูล้งทุนรายใด หากเป็นผลใหก้องทรสัต์ PROSPECT มี
หน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ หรอืเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ และด าเนินการในการ
ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้จิารณารบัหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขาย
เพิม่เตมิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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4) เจรจาต่อรองเขา้ท าจดัเตรยีมแกไ้ขเพิม่เตมิ และลงนามในสญัญา และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอ
ขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายเพิม่เตมิ รวมถงึการแต่งตัง้ทีผู่จ้ดัการการจดั
จ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายเพือ่ด าเนินการดงักล่าว  

5) จดัเตรยีม ลงนาม และยื่นค าขอรบัความเหน็ชอบ หรือการผ่อนผนั รวมถงึเอกสารอื่นใดทีจ่ าเป็น และ
เกีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ การจดัสรรหน่วยทรสัต์ และการน าหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและ
เสนอขายเพิม่เตมิเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยต่อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และกระท าการอื่นใดที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้ส าเรจ็ครบถว้น และ 

6) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรอืเกี่ยวเนื่องกบัการดงักล่าวขา้งต้นทุกประการเพื่อให้การด าเนินการ
ดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถงึการแต่งตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้ เพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

 
ความเหน็ของบริษทัฯ 

 
ผูถ้อืหน่วยทรสัตค์วรพจิารณาอนุมตัวิธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขาย

เพิม่เติมในการเพิม่ทุนครัง้แรกและการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ไม่มกีารเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่  
บรษิัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื  
พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคลดงักล่าว รวมถงึมอบอ านาจใหบ้รษิทัฯ และ/หรอื 
ทรสัต ีมอี านาจด าเนินการตามทีเ่สนอขา้งตน้  

 
การลงมติ 

 
การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรสัต์ PROSPECT จะต้องได้รบัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้รว่ม
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

 
การลงมติในวาระที่ 5.2 นี้เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกบัวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์อนุมตัิการเขา้ท ารายการในวาระนี้ บรษิัทฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนี้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตอ์นุมตักิารเขา้ท ารายการในวาระที ่2 และวาระที ่3 ทกุรายการเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ือการลงทุนในทรพัยสิ์น

หลกัเพ่ิมเติมของกองทรสัต ์PROSPECT  
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ตามที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
PROSPECT ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่ตัง้กองทรัสต์  PROSPECT บริษัทฯ พบว่าค่าใช้จ่ าย 
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าจา้งทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นต่าง ๆ เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถเริม่ด าเนินการเกีย่วกบั
การลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมของกองทรัสต์ PROSPECT ตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ 
PROSPECT ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยอ้อม) โดยมุ่งเน้นที่
ทรพัยส์นิซึง่มคีวามพรอ้มในการจดัหาประโยชน์ หรอืมศีกัยภาพในการจดัหาประโยชน์ไดใ้นลกัษณะทีใ่กลเ้คยีง
กบัทรพัย์สนิหลกัในปัจจุบนัของกองทรสัต์ PROSPECT ไม่ว่าทรพัย์สนินัน้จะตัง้อยู่ในประเทศไทยหรือใน
ต่างประเทศนัน้ ก่อใหเ้กดิภาระค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้กองทรสัต์ฯ การเพิม่
ทนุ หรอืไดม้า หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ภายใตส้ญัญากอ่ตัง้ทรสัต ์ขอ้ 15) ของเอกสารแนบ 6 คา่ธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ก าหนดใหก้องทรสัต์ PROSPECT สามารถก่อภาระ
ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียมหรอืค่าจา้งทีป่รกึษา ผูเ้ชีย่วชาญดา้นต่าง ๆ หรอืด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ได้มาซึ่งทรพัย์สนิหลกัเพิม่เตมิตามทีบ่รษิทัฯ พจิารณาเหน็สมควร (เพื่อความชดัเจน ใหร้วมถงึการลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่2 นี้ดว้ย) ทัง้นี้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินการจรงิ บรษิทัฯ ไดเ้หน็ควร
ใหเ้สนอแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ระหว่างทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิทีต่ ัง้อยูภ่ายในประเทศและต่างประเทศ ดงันี้ 

 
1. กรณีที่ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมเป็นทรพัย์สินที่ตัง้อยู่ภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจริง

ส าหรบัธุรกรรมการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิแต่ละธุรกรรมจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของมลูคา่รวม
ของทรพัย์สนิหลกัเพิม่เติมที่กองทรสัต์ PROSPECT จะเขา้ลงทุนในธุรกรรมนัน้ ตามที่บรษิัทฯ ได้
ประเมนิไว ้และมจี านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิแผนงบประมาณประจ าปีของกองทรสัต์ PROSPECT โดย
กองทรสัต์ PROSPECT เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว ไม่ว่ากองทรสัต์ PROSPECT จะได้เขา้
ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัเพิม่เตมิดงักล่าวส าเรจ็หรอืไม่ ทัง้นี้ ไม่รวมจ านวนเงนิทีบ่รษิทัฯ ได้ก่อภาระ
ค่าใชจ้่าย หรอืใชจ้่ายไปแล้วในนามของกองทรสัต์ PROSPECT ส าหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิหลกั
เพิม่เตมิทีส่ าเรจ็ลงในรอบปีบญัชนีัน้ ๆ 

 
2. กรณีทีท่รพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิ่มเตมิเป็นทรพัยส์นิทีต่ ัง้อยู่ต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จรงิส าหรบั

ธุรกรรมการได้มาซึ่งทรพัย์สนิหลกัเพิม่เตมิแต่ละธุรกรรมจะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 2 ของมูลค่ารวมของ
ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิทีก่องทรสัต ์PROSPECT จะเขา้ลงทนุในธุรกรรมนัน้ ตามทีบ่รษิทัฯ ไดป้ระเมนิ
ไว ้และมจี านวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิแผนงบประมาณประจ าปีของกองทรสัต ์PROSPECT โดยกองทรสัต์ 
PROSPECT เป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว ไม่ว่ากองทรสัต์ PROSPECT จะได้เข้าลงทุนใน
ทรพัย์สนิหลกัเพิม่เตมิดงักล่าวส าเรจ็หรอืไม่ ทัง้นี้ ไม่รวมจ านวนเงนิทีบ่รษิทัฯ ได้ก่อภาระค่าใชจ้่าย 
หรอืใชจ้่ายไปแล้วในนามของกองทรสัต์ PROSPECT ส าหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัเพิม่เติมที่
ส าเรจ็ลงในรอบปีบญัชนีัน้ ๆ 

 
ในการนี้ บรษิทัฯ จงึเสนอขอใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์อนุมตักิารก่อใหเ้กดิภาระค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ

เพื่อการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัเพิม่เติมของกองทรสัต์ PROSPECT โดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอ รวมถึง
มอบหมายใหบ้รษิทัฯ และ/หรอื ทรสัต ีมอี านาจในการด าเนินการดงันี้ 
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(1) ก าหนดรายละเอยีดหลกัเกณฑห์รอืเงือ่นไขอื่น ๆ ในการจดัจา้งทีป่รกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ต่าง ๆ หรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม  โดยให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรอื แกไ้ขสญัญาเพื่อจดัจ้างทีป่รกึษา ผูเ้ชีย่วชาญด้าน 
ต่าง ๆ หรอืด าเนินการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ  

(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกบัการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถงึการแต่งตัง้ และ/หรอืถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจใน
การด าเนินการดงักล่าวตาม ขอ้ (1) และขอ้ (2) ขา้งตน้ เพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบ
ผลส าเรจ็ 

 
ความเหน็ของบริษทัฯ 

 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์พจิารณาและเหน็สมควรว่าค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายทีส่มเหตุสมผล  ไม่ว่า

กองทรสัต ์PROSPECT จะไดเ้ขา้ลงทนุในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิดงักล่าวหรอืไม่ ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ควรพจิารณาอนุมตักิารก่อใหเ้กดิภาระค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิของ
กองทรสัต ์PROSPECT โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ และพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญากอ่ตัง้ทรสัต์
ของกองทรสัต ์PROSPECT ตามทีจ่ะไดเ้สนอในวาระที ่7 ต่อไป 

 
การลงมติ 

 
การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรสัต์ PROSPECT จะต้องได้รบัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้รว่ม
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี้ ในวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 
เงื่อนไขการเข้าท ารายการ  

 
การลงมตใินวาระที ่6 นี้ เป็นวาระทีเ่กีย่วเนื่องกบัวาระที ่7 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์อนุมตัิ

การเขา้ท ารายการในวาระนี้ บรษิทัฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนี้กต็่อเมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์อนุมตัิการ
เขา้ท ารายการในวาระที ่7 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 
อย่างไรกด็ ีการลงมตใินวาระที ่6 นี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการในวาระที ่2 ถงึวาระที ่5 

ตามทีเ่สนอขา้งตน้ (หากวาระที ่6 นี้ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ จะไม่กระทบกบั
การอนุมตัใินวาระที ่2 ถงึวาระที ่5 แต่อยา่งใด) 

 



 

25 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของกองทรสัต ์PROSPECT (เพ่ือการ
ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ือการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมของ
กองทรสัต ์PROSPECT) 

 
สบืเนื่องจากวาระที ่6 (การก่อใหเ้กดิภาระค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั

เพิม่เตมิของกองทรสัต์ PROSPECT) กองทรสัต์ PROSPECT อาจด าเนินการก่อใหเ้กดิภาระค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการเพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิของกองทรสัต ์PROSPECT ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดัตัง้กองทรสัต ์การเพิม่ทนุ หรอืไดม้า หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ภายใตส้ญัญากอ่ตัง้ทรสัต ์ขอ้ 15) ของ
เอกสารแนบ 6 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถ
ด าเนินการเกีย่วกบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิของกองทรสัต์ PROSPECT ทีจ่ าเป็นตามนโยบายการ
ลงทุนของกองทรสัต์ PROSPECT ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ อย่างไรก็ตาม สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของ
กองทรสัต ์PROSPECT ในปัจจุบนัซึง่ประกอบไปดว้ย 

 
(1) สญัญากอ่ตัง้ทรสัตส์ าหรบักองทรสัต ์PROSPECT ลงวนัที ่14 สงิหาคม 2563  
(2) สัญญาแก้ไขเพิ่ม เติมสัญญาก่อตั ้งทรัสต์  ครัง้ที่  1 ส าหรับกองทรัสต์  PROSPECT  

ลงวนัที ่29 มกราคม 2564  
(3) สัญญาแก้ไขเพิ่ม เติมสัญญาก่อตั ้งทรัสต์  ครัง้ที่  2 ส าหรับกองทรัสต์  PROSPECT  

ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2564 และ 
(4) สัญญาแก้ไขเพิ่ม เติมสัญญาก่อตั ้งทรัสต์  ครัง้ที่  3 ส าหรับกองทรัสต์  PROSPECT  

ลงวนัที ่21 มนีาคม 2565 
 
รวมเรยีกว่า (“สญัญาก่อตัง้ทรสัตปั์จจบุนั”) 
 
ได้ระบุค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากกองทรสัต์  PROSPECT ที่ไม่สะท้อนถึงการ

ด าเนินงานจรงิ  บรษิทัฯ จงึเหน็ควรขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พือ่พจิารณาและอนุมตัใิหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต์ปัจจุบนัเพื่อความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานจรงิในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อใหเ้กดิ
ภาระคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการเพือ่การลงทนุในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิของกองทรสัต ์PROSPECT (เพือ่ความ
ชดัเจน ใหร้วมถงึการลงทนุในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิครัง้ที ่2 นี้ดว้ย) 
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ในการนี้ บรษิทัฯ จงึเหน็ควรทีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิ
สญัญากอ่ตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์PROSPECT เพือ่รองรบัการด าเนินการดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ปัจจบุนั 

ขอ้ 15) ของเอกสารแนบ 6 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ 

ค่าธรรมเนียมและ 
ค่าใช้จ่าย ของ
กองทรสัตฯ์ 

เพดานร้อยละ ของ NAV ณ 
วนัท่ีกองทรสัต ์เข้าลงทุนใน
ทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรก หรือ 
NAV ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้า
ลงทุนในทรพัยสิ์น หลกัครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์น หลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ 
วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทุน 
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) (ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

รอบและ 
ระยะเวลา
ท่ี เรียก
เกบ็ 

15) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ซึ่ง เกีย่วขอ้งกบัการ 
จัดตั ้งกองทรัสต์ฯ 
กา ร เพิ่ม ทุ น  หรือ 
ได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึง่ ทรพัยส์นิ 

   

 

 
  



 

27 
 

 
ร่างท่ีเสนอแก้ไขเปล่ียนแปลง 

ขอ้ 15) ของเอกสารแนบ 6 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ 

ค่าธรรมเนียม
และ ค่าใช้จ่าย 
ของกองทรสัต์ฯ 

เพดานร้อยละ ของ NAV 
ณ วนัท่ีกองทรสัต ์เข้า
ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกั
ครัง้แรก หรือ NAV ณ 

วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทุน
ในทรพัยสิ์น หลกัครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรพัยสิ์น หลกัส่วนเพ่ิม
ทุน ณ วนัท่ีกองทรสัต์

เข้าลงทุน เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)  

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

รอบและ 
ระยะเวลา
ท่ี เรียก
เกบ็ 

15) ค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ซึง่ เกีย่วขอ้งกบั
ก า ร  จั ด ตั ้ ง
กองทรัสต์ฯ  การ
เพิม่ทนุ หรอื ไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ 
ทรพัยส์นิ 

  กรณีทีท่รพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ
เป็นทรพัยส์นิทีต่ ัง้อยูภ่ายในประเทศ 

- ตามทีจ่่ายจรงิ ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 
1 ของมูลค่ารวมของทรัพย์สินหลัก
เพิม่เติมทีก่องทรัสต์จะเข้าลงทุนใน
ธุรกรรมนัน้ ตามทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ฯ 
ได้ประเมนิไว้ และมจี านวนรวมทัง้สิ้น
ไม่เกินแผนงบประมาณประจ าปีของ
กองทรสัต์ ส าหรบัการศึกษาเพือ่การ
ลงทนุในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

28 
 

ค่าธรรมเนียม
และ ค่าใช้จ่าย 
ของกองทรสัต์ฯ 

เพดานร้อยละ ของ NAV 
ณ วนัท่ีกองทรสัต ์เข้า
ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกั
ครัง้แรก หรือ NAV ณ 

วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทุน
ในทรพัยสิ์น หลกัครัง้
แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรพัยสิ์น หลกัส่วนเพ่ิม
ทุน ณ วนัท่ีกองทรสัต์
เข้าลงทุน เพ่ิมเติม(ถ้ามี) 
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)  

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

รอบและ 
ระยะเวลา
ท่ี เรียก
เกบ็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กรณีทีท่รพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ
เป็นทรพัยส์นิทีต่ ัง้อยูต่่างประเทศ 

- ตามทีจ่่ายจรงิ ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 
2  ของมูลค่ารวมของทรัพย์สินหลัก
เพิม่เติมทีก่องทรัสต์จะเข้าลงทุนใน
ธุรกรรมนัน้ ตามทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ฯ 
ได้ประเมนิไว้ และมจี านวนรวมทัง้สิ้น
ไม่เกิน แผนงบประมาณประจ าปีของ
กองทรัสต์ส าหรับการศึกษาเพือ่การ
ลงทนุในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ 

ส าหรบัทัง้สองกรณีขา้งต้น กองทรัสต์
จะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายดงักล่าวไม่
ว่ า กองทรัสต์  จ ะ ได้ เ ข้า ล งทุน ใ น
ทรพัย์สินหลักเพิม่เติมดงักล่าวส าเร็จ
หรอืไม ่ 

ทัง้นี้ จ านวนเงนิทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ฯ 
ไดก้อ่ภาระคา่ใชจ้่าย หรอืใชจ้่ายไปแลว้
ในนามของกองทรสัต ์ส าหรบัการลงทนุ
ในทรพัย์สนิหลกัเพิม่เตมิทีส่ าเรจ็ลงใน
รอบปีบญัชนีัน้ ๆ จะไม่รวมอยู่ในแผน
งบประมาณประจ าปีของกองทรัสต์
ส าหรับการศึกษาเพือ่การลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิดงักล่าว 
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บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ ทรสัต์ของ
กองทรสัต์ PROSPECT ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงมอบหมายให้บรษิัทฯ และ/หรอื ทรสัตี มอี านาจในการ
ด าเนินการดงันี้ 

 
1) พจิารณา ก าหนด รูปแบบการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ รวมถงึการเขา้ท า ตลอดจนสญัญา  

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพื่อการลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิของกองทรสัต์ PROSPECT 

2) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรอื แกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ รวมถงึการเขา้ท า และ/หรอื 
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเพือ่การลงทนุในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิของกองทรสัต์ PROSPECT 

3) ด าเนินการตดิต่อกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรอืเกีย่วเนื่องกบัการ
ดงักล่าวขา้งตน้ทกุประการเพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถงึการแต่งตัง้ และ/หรอื
ถอดถอนผู้ร ับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าว  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวประสบ
ผลส าเรจ็ 

 
ความเหน็ของบริษทัฯ 

 
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ควรพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ

ด าเนินงานจรงิในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อใหเ้กดิภาระค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเพื่อการลงทุนในทรพัย์สนิ
หลกัเพิม่เตมิของกองทรสัต์ PROSPECT ตามทีเ่สนอในวาระที ่6 และวาระที ่7 ดงักล่าว รวมถงึมอบหมายให้
บรษิทัฯ และ/หรอื ทรสัต ีมอี านาจในการด าเนินการตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

 
การลงมติ 

 
การเขา้ท ารายการดงักล่าวของกองทรสัต์จะต้องได้รบัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี้ ในวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

 
เงื่อนไขการเข้าท ารายการ  

 
การลงมตใินวาระที ่7 นี้เป็นวาระทีเ่กีย่วเนื่องกบัวาระที ่6 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์อนุมตัิ

การเขา้ท ารายการในวาระนี้ บรษิทัฯ จะเขา้ท ารายการในวาระนี้กต็่อเมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์อนุมตัิการ
เขา้ท ารายการในวาระที ่6 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 
อย่างไรกด็ ีการลงมตใินวาระที ่7 นี้ไม่ไดเ้ป็นเงือ่นไขในการเขา้ท ารายการวาระที ่1 ถงึวาระที ่5 (หาก

วาระที ่7 นี้ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ จะไม่กระทบกบัการอนุมตัใินวาระที ่2 ถงึ
วาระที ่5 แต่อยา่งใด) 
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วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ PROSPECT เข้าร่วมวิสามัญผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ PROSPECT ครัง้ที ่1/2565 ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง
ประชุมสุรศักดิ ์2 - 3 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถศกึษาวธิกีารลงทะเบยีน การเขา้ประชุมและการมอบ
ฉนัทะ ดงัมรีายละเอยีด ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9  

 
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ออก

มาตรการและขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการประชมุวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ครัง้ที ่1/2565 ภายใตก้ารแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคดักรองโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่คีวามประสงค์ทีจ่ะเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ครัง้ที ่1/2565 นี้ โปรด
ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการและขอ้ปฏบิตัดิงักล่าวตามรายละเอยีดที่ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 13  

 
แต่อย่างไรกต็าม เนื่องจากบรษิทัฯ ไดต้ดิตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชดิและมคีวามห่วงใยถึง

ความปลอดภยัในสุขภาพของผู้ถือหน่วยทรสัต์เป็นอย่างยิง่ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์โปรด
พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนนตามประสงค์ของผู้ถือ
หน่วยทรสัตแ์ทนการเขา้ประชมุดว้ยตนเอง  

 
ทัง้นี้ ในกรณีทีท่่านประสงคท์ีจ่ะหลกีเลีย่งความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั โคโรนา 

2019 (COVID-19) หรอืท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมคีวามประสงค์จะมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระซึง่เป็นผูท้ีไ่ม่มสี่วนได้เสยีใด ๆ กบัทุกวาระการประชุม ในครัง้นี้เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนแทน รายละเอยีดขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ปรากฏ
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 หรอืหากทา่นไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตัง้ตวัแทนเขา้
ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี้ โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบ
ฉันทะ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 10 โดยขอใหศ้กึษาค าชี้แจงวธิกีารมอบฉันทะการลงทะเบยีน และการเขา้
ประชุมดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 9 ทัง้นี้ โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบ
ฉันทะทีส่่งมาดว้ย โดยท่านสามารถส่งกลบัพรอ้มเอกสารหรอืหลกัฐานเพือ่แสดงตนและเอกสารประกอบตามที่
ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มายงับริษัทฯ (บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั เลขที่ 345 อาคาร 345  
สุรวงศ ์ชัน้ 5 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุรวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500) ก่อนวนัประชุมล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วนัท าการหรอืภายในวนัที ่11 กรกฎาคม 2565  

 
ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองและประสงค์ทีจ่ะส่งตวัแทนเขา้ร่วมประชุมและ

เพื่ อความสะดวกรวดเร็ว ในการลงทะ เบียน เพื่อ เข้า ร่วมประชุม  บริษัทฯ  ใคร่ขอความร่วมมือ 
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ทา่นผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ปรดน าเอกสารหลกัฐานการมอบฉนัทะมามอบใหแ้กเ่จา้หน้าทีร่บัลงทะเบยีนในวนัประชุม
ดงักล่าวดว้ย  

 
 
 
 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 (นางสาวอรอนงค ์ชยัธง) 
 ผูม้อี านาจลงนาม 
 บรษิทั พรอสเพค รที แมเนจเมนท ์จ ากดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
 


