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หนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล ครัง้ที่ 1/2560 

 

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั ครัง้ที่ 1/2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“กองทุนฯ”) 

เอกสารแนบ 1 สารสนเทศการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการได้มาซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

2 ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

3 สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินค่าอิสระ และตารางสรุปสมมติฐานของ 
ผู้ประเมินคา่อิสระส าหรับทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

4 ข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติซึ่งสะท้อนการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ส าหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

5 สารสนเทศเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ที่เป็นการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

6 ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

7 สรุปรายงานประเมินคา่ทรัพย์สนิของผู้ประเมินคา่อิสระ และตารางสรุปสมมติฐานของผู้ประเมิน
คา่อิสระส าหรับทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

8 ข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติซึ่งสะท้อนการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ส าหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 
มิถนุายน พ.ศ. 2562 

9 สรุปหลกัการในการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 

10 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่ส าคัญที่ เ ก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมของกองทนุฯ  

11 สารสนเทศการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญากับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั 

12 สรุปประเด็นส าคญัในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างโครงการจดัการกองทนุฯ เพื่อเพิ่มเติมข้อมลูเก่ียวกบั
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเก่ียวกับ
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนัรวมทัง้ปรับปรุงข้อมลูตา่ง ๆ ใน
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบนั ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

13 สรุปประเด็นส าคญัในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างโครงการจดัการกองทนุฯ เพื่อเพิ่มเติมข้อมลูเก่ียวกบั
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเก่ียวกบัทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนัและการเพิ่มทนุของกองทนุฯ 

14 แบบรายงานการเพิ่มทนุ 

15 แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

16 วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 

17 หนงัสอืมอบฉนัทะ  

 

ด้วยคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน (“คณะกรรมการลงทนุ”) ได้
พิจารณาค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุของกองทนุฯ เก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติม ประกอบกับแนวโน้มและโอกาสในการขยายตวัของธุรกิจโทรคมนาคมและ
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยแล้วเห็นวา่ การเข้าลงทนุเพิ่มเตมิในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคม
ที่มีศกัยภาพและคณุภาพที่ดีจะเพิ่มโอกาสในการเติบโตและการเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนฯ จึง
ได้มีมติเมื่อวนัที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เห็นควรเสนอให้กองทุนฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมจากบริษัทย่อยในกลุม่ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ทรู”) และเห็นควรให้มีการประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2560 ในวนัที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน เวลา 8.00 น.) ณ 
ห้องบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เอ 1 ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 
1 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 บริษัทจดัการจึงขอเชิญผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ เข้าร่วมการประชมุตามวนั เวลา 
และสถานท่ีดงักลา่ว เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้ 

ที่มาและเหตุผล 

การจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมในครัง้นีเ้กิดขึน้เนื่องมาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนฯ เล็งเห็นถึง
แนวโน้มและโอกาสในการขยายตวัของธุรกิจโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย รวมถึงช่องทางในการเพิ่ม
โอกาสในการเติบโตและการเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุฯ อนัจะเกิดขึน้จากการเข้าลงทนุเพิ่มเติม
ในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมที่มีศกัยภาพและคณุภาพที่ดี ในการนี ้คณะกรรมการลงทนุ
ของกองทนุฯ ได้พิจารณาข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติม 
รวมทัง้รูปแบบการจดัหาแหลง่เงินทนุรวมถึงระยะเวลาและต้นทนุส าหรับแหลง่เงินทนุประเภทตา่ง ๆ สภาพตลาดและ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนโอกาสในการเติบโตและการเพิ่มความมัน่คงของผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของ
กองทนุฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้กองทุนฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมดงักลา่วเป็นสองคราวเพื่อให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีเหมาะสม  

1. รายการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในครัง้นี ้(“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2”) ประกอบด้วย 
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(ก) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมและโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้อง (หากมี) ของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
(“AWC”) จ านวนรวมประมาณ 149 เสา และกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมดงักล่าวเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีจะได้
ก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

(ข) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
(“TUC”) ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานจ านวนรวม 350 เสา  

(ค) กรรมสิทธ์ิในใยแก้วน าแสง (fiber optic cable หรือ FOC) ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดัระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) 
จาก TUC 

(ง) กรรมสิทธ์ิในใยแก้วน ำแสงหลกั (core fiber optic cable หรือ FOC หลกั) ซึ่งในปัจจุบนัใช้ใน
ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทางประมาณ 542 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) จากบริษัท ทรู มฟู จ ากดั (“TMV”) 

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx  

ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง
ประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) จาก บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(“TICC”) โดยกองทนุฯ มีสิทธิในการซือ้ FOC ดงักลา่วเมื่อครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาวเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขที่
จะได้ก าหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีรำคำในกำรใช้สิทธิ (Exercise Price) เพ่ือซือ้กรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สนิดงักลำ่วเท่ำกบั 200 ล้ำนบำท  

ทัง้นี ้ในการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 นี ้กองทนุฯ จะด าเนินการกู้ยืมเงินจาก
กลุ่มธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงินเพื่อน าเงินมาลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าว โดยจะมีมูลค่าการลงทุนรวมทัง้สิน้
เท่ากบั 12,898 ล้านบาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดงักลา่ว อาทิ ค่าที่ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่า
ภาษีอากร ฯลฯ) และเมื่อด าเนินการเข้าลงทนุแล้วเสร็จ กองทนุฯ จะน าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 
2 ดงักล่าวออกให้ TUC และ TICC เช่ากลบัและเช่าช่วงกลบั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และ 2 

2. รายการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในครัง้นี ้(“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3”) ประกอบด้วย  

(ก) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ TUC จ านวนรวมประมาณ 2,589 เสา โดยจะได้รับการสง่
มอบเมื่อเสาโทรคมนาคมดงักลา่วก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานครบจ านวน ภายในปี 2561  

(ข) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั
รวมระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) จาก TUC 

(ค) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลกั ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) 
จาก TMV 
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(ง) กรรมสทิธ์ิใน FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เนต็
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั รวมระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 
คอร์กิโลเมตร) จาก TMV  

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 

ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง
ประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) จาก TICC โดยกองทุนฯ มีสิทธิในการซือ้ FOC 
ดงักลา่วเมื่อครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาวเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขที่จะได้ก าหนดในสญัญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว 
โดยมีรำคำในกำรใช้สทิธิ (Exercise Price) เพ่ือซือ้กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิดงักลำ่วเทำ่กบั 1,300 ล้ำนบำท 

ทัง้นี ้มลูค่าการลงทนุส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 นีจ้ะมีมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่
เกิน 58,000 ล้านบาท (รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สินดงักลา่ว อาทิ ค่าที่ปรึกษาทางวิชาชีพตา่ง ๆ ค่าภาษี
อากร ฯลฯ) โดยในเบือ้งต้นคาดวา่แหลง่เงินทนุท่ีจะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมในครัง้นี ้อาจมาจากการเพิ่มทนุ
ของกองทนุฯ ทัง้จ านวน หรืออาจมีสว่นหนึง่มาจากการกู้ยมืเงินจากกลุม่ธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงิน ทัง้นี ้มลูคา่
สดุท้ายของการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 จะขึน้กับราคาเสนอขายสดุท้ายส าหรับ
หน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ซึ่งจะก าหนดโดยการส ารวจความต้องการซือ้หลกัทรัพย์ของนกัลงทุนสถาบนั (Book 
Building) และราคาสดุท้ายยงัขึน้กบัปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทนุในช่วงที่มีการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ และอตัราผลตอบแทนของตลาดที่นกัลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานในลกัษณะเดียวกนัในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่  โดยเมื่อด าเนินการเข้า
ลงทนุแล้วเสร็จ กองทนุฯ จะน าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ดงักลา่วออกให้ TUC และ TICC เช่า
กลบัและเช่าช่วงกลบั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 และ 6 

 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

วาระท่ี 1.1 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ 
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

สืบเนื่องจากรายละเอียดเบือ้งต้นที่ระบใุนที่มาและเหตผุลข้างต้น บริษัทจดัการพิจารณา
เห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ พิจารณาอนุมตัิให้กองทุนฯ ลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

กองทุนฯ จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ในราคารวม
ทัง้สิน้เท่ากับ 12,898 ล้านบาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดงักล่าว อาทิ 
คา่ที่ปรึกษาทางวิชาชีพตา่ง ๆ  คา่ภาษีอากร ฯลฯ) โดยกองทนุฯ ได้แตง่ตัง้ผู้ประเมินอิสระ 2 
ราย เพื่อท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ได้แก่ 
บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั และบริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั โดย ณ วนัท่ี 19 
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กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ได้ท าการประเมินคา่ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธี
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วงราคาประเมนิ
เท่ากับ 11,995.04 ล้านบาท ถึง 12,975.83 ล้านบาท และ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 
2560 บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด ได้ท าการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึง่ได้แก่ วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ
ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วงราคาประเมินเทา่กบั 12,144.90 
ล้านบาท ถึง 13,173.57 ล้านบาท ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายงาน
การประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ของผู้ประเมินคา่อิสระทัง้
สองรายดงักล่าวตามเอกสารแนบ 3 โดยในเบือ้งต้นคาดว่ากองทุนฯ จะเข้าลงทุนแล้ว
เสร็จภายในปี 2560 อย่างไรก็ดี หากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ไม่เกิดขึน้ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที่ผู้ประเมินค่าอิสระได้ท าการ
ประเมินค่าทรัพย์สินดงักลา่ว กองทนุฯ จะจดัหาผู้ประเมินค่าอิสระซึ่งอาจเป็นรายเดิมหรือ
รายใหม่จ านวนสองรายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินดงักล่าวอีกครัง้ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ลงวนัที่ 10 
มกราคม พ.ศ. 2554 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ ทน. 1/2554”) 

ในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 นี ้กองทนุฯ จะเข้าท า
ธุรกรรมกับ AWC TUC TMV และ TICC ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องของกองทุนฯ ตาม
ความหมายที่ก าหนดในบทนิยามของค าดงักลา่วในประกาศฯ ทน. 1/2554 และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 เร่ือง 
ข้อก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ลง
วนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ สธ. 14/2558”) 
(ซึ่งในกรณีนีค้ือ บคุคลที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุฯ อนั
หมายถึงผู้ที่ถือหนว่ยลงทนุเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุฯ) เนื่องจาก AWC TUC TMV และ TICC เป็นบริษัทย่อยของทรู โดย ณ วนัที่ 
15 กันยายน พ.ศ. 2560 ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในสดัส่วนร้อยละ 
100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.70 และร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของทัง้สี่บริษัทดงักลา่ว ตามล าดบั และทรูเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของ
กองทนุฯ โดย ณ วนัที่ 18 ตลุาคม พ.ศ. 2560 ทรูถือหน่วยลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 28.11 
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ 

ด้วยเหตนุี ้การลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมดงักลา่วจึงเป็นการเข้า
ท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน โดยขนาดของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 
จะมีมลูค่าร้อยละ 14.29 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ ซึ่งมีมลูค่ามากกวา่ร้อยละ 
3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 มูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุฯ มีมลูคา่เทา่กบั 90,234.60 ล้านบาท ท าให้รายการดงักลา่วต้อง
ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554  
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นอกจากนี ้บริษัทจดัการยงัได้จดัให้มีการจดัท าข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
ซึ่งสะท้อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ส าหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตาม
เอกสารแนบ 4 เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

แหลง่เงินทนุท่ีกองทนุฯ จะน ามาใช้ลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้
ที่ 2 นี ้จะมาจากการกู้ ยืมเงินทัง้จ านวนในจ านวนทัง้สิน้ 12,898 ล้านบาท จากกลุ่ม
ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน ซึ่งในเบือ้งต้นประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) และ/หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) (“ธนาคารไทยพาณิชย์”) ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัผลการอนมุตัิภายในของธนาคาร และ/
หรือ สถาบนัการเงินดงักลา่ว โดย ณ ปัจจบุนั ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นของบริษัทจดัการ
เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจัดการ โดยถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจดัการ ซึ่งท าให้
ธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องของกองทุนฯ ตามนัยแห่งประกาศฯ ทน. 
1/2554 และ ประกาศฯ สธ. 14/2558  

อนึง่ เง่ือนไขของการกู้ยืมเงินท่ีกองทนุฯ จะตกลงกบักลุม่ธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงิน
ดังกล่าว จะเป็นเง่ือนไขที่ใกล้เคียงกับเง่ือนไขการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าชัน้ดีของธนาคาร
พาณิชย์สว่นใหญ่ในประเทศ และสอดคล้องกบัข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่
วิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length terms) โดย
การกู้ยืมเงินของกองทนุฯ ครัง้นี ้จะไมท่ าให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (Debt to Equity Ratio) 
ของกองทนุฯ เกินกว่า 3 เท่า ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการกู้ยืมเงินที่ระบไุว้ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนฯ และความรับผิดของกองทุนฯ ตามสัญญาสินเช่ือระหว่าง  
กองทนุฯ และกลุม่ผู้ ให้สินเช่ือจะไม่เกินกว่ามลูค่าทรัพย์สินของกองทนุฯ โดยเง่ือนไขหลกั
บางประการของสญัญาสนิเช่ือดงักลา่วมีรายละเอียดในเบือ้งต้นดงันี ้

 วงเงินกู้ จ านวนรวมทัง้สิน้ 12,898 ล้านบาท โดยมีก าหนดการช าระคืนเงินกู้ ครัง้
เดียว (bullet payment) คือ 5 ปีนบัจากวนัเบิกถอนเงินกู้  โดยกองทุนฯ มีหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ได้ระบุในสญัญากู้ ยืมเงิน (กล่าวคือการรักษาเง่ือนไข
ทางการเงินท่ีก าหนด) ซึง่หากการด าเนินการเพิ่มทนุและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม่
ของกองทนุฯ ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 
3 ประสบผลส าเร็จ เง่ือนไขทางการเงินดงักลา่วจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน
สญัญากู้ ยืมเงิน อย่างไรก็ดี หากการเพิ่มทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของ
กองทนุฯ ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ไม่
ประสบผลส าเร็จ กองทนุฯ จะใช้ความพยายามในการด าเนินการอื่นเพื่อปฏิบตัติาม
เง่ือนไขที่ระบใุนสญัญากู้ยืมเงิน เช่น กองทนุฯ อาจด าเนินการเพิ่มทนุและเสนอขาย
หนว่ยลงทนุใหมข่องกองทนุฯ เป็นบางสว่น (ไมเ่ต็มตามจ านวนท่ีขอพิจารณาอนมุตัิ
ไว้) และ/หรือ ทยอยผ่อนช าระเงินต้นของเงินกู้ ยืม และ/หรือ เจรจาปรับเปลี่ยน
เง่ือนไขทางการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดจากการด าเนินงานและ
โครงสร้างเงินทนุของกองทนุฯ  
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 การช าระเงินกู้คืนก่อนครบก าหนด กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
สินเช่ือ เช่น กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลให้ผู้ ให้กู้ ไม่สามารถให้
เงินกู้กบักองทนุฯ ต่อไปได้ กรณีที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนฯ 
เสยีหายทัง้หมดหรือในสว่นท่ีส าคญั เป็นต้น 

 ข้อตกลงว่าจะกระท าการ เช่น การจัดส่งข้อมูลและเอกสาร การจัดท าประกนัภยั 
การปฏิบตัิตามกฎหมายและสญัญาที่เก่ียวข้อง การกนัส ารองเพื่อช าระหนีเ้งินกู้ยืม
หรือภาระผูกพนั การด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามที่ก าหนดในสญัญาสินเช่ือ 
เป็นต้น 

 ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ระบใุนสญัญาสินเช่ือ เช่น 
ข้อตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผกูพนับนทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติม ข้อตกลงจะไม่ก่อหนีเ้พิ่มเติม ข้อตกลงจะไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรือสละสทิธิภายใต้เอกสารสญัญาเก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมและสญัญาเช่าที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 ข้อจ ากดัและเง่ือนไขที่เก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล หรือการลดทนุของกองทนุฯ และ 

 เหตผิุดนดั เช่น การผิดนดัช าระเงิน การผิดค ายืนยนั การไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงวา่
จะกระท าการ หรือข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ การถูกฟ้องร้องด าเนินคดี การมี
หนีส้ินล้นพ้นตัว การล้มละลาย การผิดนัดในหนีอ้ื่นของกองทุนฯ กรณีเกิด
เหตกุารณ์ที่เป็นการเปลีย่นแปลงในทางลบอยา่งมีนยัส าคญั เป็นต้น 

โดยก่อนจะครบก าหนดช าระหนีเ้งินกู้คืนในปีที่ 5 นบัจากวนัเบิกถอนเงินกู้  กองทนุฯ จะ
เตรียมการจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีเหมาะสมที่สดุมาเพื่อช าระหนีด้งักลา่ว เพื่อจดัโครงสร้าง
เงินทนุท่ีเหมาะสมกบักองทนุฯ ในขณะนัน้ กลา่วคือ บริษัทจดัการอาจพจิารณาใช้แหลง่
เงินทนุจากแหลง่ใดแหลง่หนึง่หรือจากหลายแหลง่รวมกนั เช่น การกู้ยมืเงินจากธนาคาร
พาณิชย์ การออกตราสารหนี ้ (ยงัไมส่ามารถกระท าได้ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ปัจจบุนั) 

และ/หรือการเพิ่มทนุ ในกรณีที่แหลง่เงินทนุดงักลา่วข้างต้นไมเ่พยีงพอตอ่การช าระหนีเ้งินกู้  
และ/หรือ กองทนุฯ ไมส่ามารถหาแหลง่เงินทนุตา่ง ๆ เพื่อน ามาใช้ช าระหนเีงินกู้ ได้ครบถ้วน 

บริษัทจดัการอาจน ากระแสเงินสดที่ได้จากการด าเนินงานมาช าระหนีเ้งินกู้  ซึง่อาจสง่ผล
กระทบในเชิงลบตอ่เงินปันผลที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับในช่วงเวลาที่ต้องจา่ยคืนหนี ้

เงื่อนไขการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

การที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 นีจ้ะ
ขึน้อยูก่บัความส าเร็จของเง่ือนไขตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 การได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ 

 การเจรจาตกลงกับคู่สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องส าหรับการเข้าท าสญัญาเก่ียวกบั
การเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว 
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 การเจรจาตกลงกับกลุ่มธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินเก่ียวกับเงินกู้ ยืมเพื่อ
น ามาลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

กองทนุฯ จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ในราคารวมไม่
เกิน 58,000 ล้านบาท (รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว อาทิ คา่ที่ปรึกษา
ทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษีอากร ฯลฯ) โดยกองทุนฯ ได้แต่งตัง้ผู้ประเมินอิสระ 2 รายที่
กองทนุฯ แตง่ตัง้เพื่อท าหน้าที่ประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 
ได้แก่ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด และบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด โดย ณ 
วันที่ 19 กันยายน 2560 บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ได้ท าการประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่ง
ได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วง
ราคาประเมินเท่ากับ 54,141.65 ล้านบาท ถึง 58,906.93 ล้านบาท และ ณ วันที่ 19 
กันยายน 2560 บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด ได้ท าการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมลูค่า
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วงราคาประเมิน
เท่ากับ 54,369.99 ล้านบาท ถึง 59,014.79 ล้านบาท  ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในสรุปรายงานประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 ของผู้
ประเมินคา่อิสระทัง้สองรายดงักลา่วตามเอกสารแนบ 7 อยา่งไรก็ดี หากการเข้าลงทนุใน
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ไมเ่กิดขึน้ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจาก
วนัท่ีผู้ประเมินคา่อิสระได้ท าการประเมินคา่ทรัพย์สินดงักลา่ว กองทนุฯ จะจดัหาผู้ประเมิน
ค่าอิสระรายเดิมหรือรายใหม่จ านวนสองรายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวอีกครัง้ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ ทน. 1/2554  

ในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 นี ้กองทนุฯ จะเข้าท า
ธุรกรรมกับ  TUC TMV และ TICC ซึ่ง ถือเ ป็นบุคคลที่ เ ก่ียวข้องของกองทุนฯ ตาม
รายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ด้วยเหตุนี ้การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมดังกล่าวจึงเป็นการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการได้มา
เพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน โดยขนาดของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 จะมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 64.28 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนฯ ซึ่ง ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ มีมูลค่า
เท่ากบั 90,234.60 ล้านบาท ท าให้รายการดงักลา่วต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554  

นอกจากนี ้บริษัทจดัการยงัได้จดัให้มีการจดัท าข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
ซึ่งสะท้อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ส าหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ตามเอกสารแนบ 8 เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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ในสว่นของแหลง่เงินทนุส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 3 นี ้สว่นหนึ่งจะมาจากการกู้ยืมเงินจากกลุม่ธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงินและ
อีกส่วนหนึ่งจะมาจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ โดย
บริษัทจัดการจะด าเนินการกู้ ยืมเงินในนามกองทุนฯ จ านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จาก
กลุ่มธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงิน และด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน (Registered 
Capital) ของกองทุนฯ ในจ านวนรวมไม่เกิน 43,000 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
58,080 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 
101,080 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในจ านวนไม่เกิน 4,300 
ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
กลุม่ซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิม (Preferential Public Offering) และ/หรือ ให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ ตอ่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) โดยจะแบง่
การจัดสรรดงักล่าวให้แก่ผู้จองซือ้พิเศษ และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง 
(Cornerstone Investor) และ/หรือ ให้แก่ผู้ รับซือ้หลกัทรัพย์เบือ้งต้นในตา่งประเทศ (Initial 
Purchaser) และ/หรือ ต่อนกัลงทุนประเภทอื่นใด ทัง้ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 
โดยอาจแบ่งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าวให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่ง
ได้แก่ทรูด้วย ตามรายละเอียดที่จะได้กลา่วโดยละเอียดตอ่ไปในวาระท่ี 1.6 และ 2 

ส าหรับรายละเอียดของการกู้ ยืมเงินนัน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการกู้ ยืมเงินในนาม 
กองทนุฯ ในจ านวนไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท จากกลุม่ธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงิน ซึง่
ในเบือ้งต้นอาจประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับผลการอนมุตัิภายในของ
ธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงินดังกล่าว รวมตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความผนัผวนและระดบัของ
อตัราดอกเบีย้ในขณะระดมทนุ ต้นทนุทางการเงินของการระดมทนุในรูปแบบตา่ง ๆ รวมถึง
ความสามารถของกองทุนฯ ในการช าระคืนเงินกู้  ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า
เหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ อนึ่ง ณ ปัจจุบนั 
ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นของบริษัทจดัการเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทจดัการ โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจดัการ ซึง่ท าให้ธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของ
กองทนุฯ ตามนยัแห่งประกาศฯ ทน. 1/2554 และ ประกาศฯ สธ. 14/2558 อีกทัง้ ณ วนัที่ 
18 ตลุาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารไทยพาณิชย์ยงัถือหน่วยลงทนุในกองทนุฯ ในสดัสว่นร้อย
ละ 4.25 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ  

อย่างไรก็ดี หากกองทุนฯ มีการกู้ ยืมเงินจากกลุ่มธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงิน
ดงักล่าว เง่ือนไขของการกู้ยืมเงินที่กองทุนฯ จะตกลงกบักลุ่มธนาคาร และ/หรือ สถาบนั
การเงิน จะเป็นเง่ือนไขที่ใกล้เคียงกับเง่ือนไขการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าชัน้ดีของธนาคาร
พาณิชย์สว่นใหญ่ในประเทศ และสอดคล้องกบัข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่
วิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length terms) 
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เงื่อนไขการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

การที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 นีจ้ะ
ขึน้อยูก่บัความส าเร็จของเง่ือนไขตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 การได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ 

 การเจรจาตกลงกับคู่สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องส าหรับการเข้าท าสญัญาเก่ียวกบั
การเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว 

 การเจรจาตกลงกับกลุ่มธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินเก่ียวกับเงินกู้ ยืมเพื่อ
น ามาลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

 การด าเนินการเพิ่มทนุและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหมข่องกองทนุฯ ประสบผลส าเร็จ 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาเข้าลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 
2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 นี ้บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ให้
ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องของกองทุนฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
เพื่อให้ค าแนะน าในการเลือกทรัพย์สินที่จะลงทนุ การจดัโครงสร้างการลงทนุ และการสรร
หาแหลง่เงินทนุท่ีเหมาะสม โดยในการด าเนินการแตง่ตัง้ดงักลา่ว บริษัทจดัการได้พิจารณา
ถึงประสบการณ์และความเช่ียวชาญของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในที่ปรึกษา
ทางการเงินชัน้น าของประเทศ มีความเช่ียวชาญในการให้ค าปรึกษาทางการเงินท่ีเก่ียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื น้ฐาน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แ ละทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่กองทนุโครงสร้าง
พืน้ฐานประเภทโทรคมนาคม อีกทัง้ ได้พิจารณาแล้วว่าธนาคารไทยพาณิชย์มิได้รับงาน
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กบัลกูค้ารายอื่นที่มีโอกาสมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
กองทนุฯ และอตัราค่าธรรมเนียมการให้ค าปรึกษาที่ธนาคารเรียกเก็บกบักองทนุฯ ก็อยู่ใน
อตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม สามารถอ้างอิงได้และเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทาง
การค้าที่ใช้กับธุรกรรมประเภทนี ้ รวมถึงสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length 
terms) 

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สนิกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ซึ่งเป็นการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องตามที่
เสนอทกุประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทจดัการเป็นผู้มีอ านาจในการ 

(1) ก าหนดรายละเอียด ลกัษณะ และราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และรายละเอียด
รวมถึงเง่ือนไขอื่นใดที่เก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

(2) เจรจา จัดท า ก าหนดหลกัเกณฑ์และข้อตกลง ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไข
สญัญาเช่าระยะยาว และ/หรือสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิและสิทธิในการรับประโยชน์
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จากรายได้ และ/หรือสญัญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทนุใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 นี ้ 

(3) ด าเนินการติดต่อกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ และรับรองข้อความหรือเอกสารใด ๆ 
เพื่อให้การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ส าเร็จลลุว่ง 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องทุกประการ ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ส าเร็จลลุว่ง  

(5) แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการตาม (1) ถึง (4) 
ข้างต้น  

ความเห็นของบริษัทจัดการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 เนื่องจากบริษัท
จดัการคาดว่าการลงทนุดงักลา่วจะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทนุท่ีดีในระยะยาวจากการท่ีกองทนุฯ ลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ี
คณุภาพดี และยงัเป็นการเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้ของกองทนุฯ ตลอดจนการเพิ่มโอกาส
การเติบโตของกองทนุฯ ผ่านการขยายการลงทนุ (Inorganic Growth) ซึ่งเป็นการเพิ่มทัง้
รายได้ค่าเช่าจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 บางสว่นออกให้เช่า และเพิ่มโอกาสในการเติบโต
ของรายได้ผ่านทางโอกาสในการให้ผู้ เช่ารายอื่นเพื่อเช่าใช้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ที่กองทนุฯ 
จะลงทนุ โดยข้อก าหนดและเง่ือนไขการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเตมิ
ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 เป็นข้อก าหนดและเง่ือนไข
ที่เป็นธรรมและเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) 
ทัง้นี  ้บริษัทจัดการได้ก าหนดเง่ือนไขในการลงทุนคือ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 จะสง่ผลให้ประมาณการเงินปันสว่นแบ่งก าไรต่อหนว่ย
ของกองทุนฯ (cash distribution per unit) หรือ DPU เพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า 0.03 บาทต่อ
หน่วย (อ้างอิงจากข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติส าหรับช่วงเวลาประมาณการ
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ปรากฏในเอกสาร
แนบ 4) เมื่อเทียบกบัประมาณการเงินปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ยของกองทนุฯ ที่คาดวา่จะ
ได้ในกรณีที่กองทนุฯ มิได้ท าการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 
2 และหลังจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ
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ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 จะส่งผลให้ประมาณการเงินปันส่วน
แบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ (cash distribution per unit) หรือ DPU ซึ่งผู้ ถือหน่วย
ลงทุนจะได้รับ เพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า 0.06 บาทต่อหน่วย เมื่อเทียบกับประมาณการเงินปัน
สว่นแบ่งก าไรตอ่หนว่ยของกองทนุฯ ที่คาดวา่จะได้ในกรณีที่กองทนุฯ มิได้ท าการลงทนุใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 3  

ในสว่นของแหลง่เงินทนุส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 2 และ/หรือ ครัง้ที่ 3 กองทนุฯ จะมีการกู้ยืมเงินจากกลุม่ธนาคาร และ/หรือ สถาบนั
การเงิน ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยได้รับประโยชน์จากการจดัโครงสร้างเงินทนุ
ที่เหมาะสมผ่านการกู้ยืมเงินซึ่งมีต้นทุนทางการเงินที่ต ่ากว่าต้นทุนของเงินทุน (Gearing 
Benefit) ซึง่จะท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในระยะยาว
ที่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต นอกจากนัน้ การกู้ยืมเงินดงักลา่วจะต้องค านึงถึงการบริหารความ
เสีย่งด้านสภาพคลอ่งทางการเงินของกองทนุฯ ซึง่กองทนุฯ ได้น ามาร่วมพิจารณาแล้ว กอง
ทนุฯ จะกู้ยืมเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 14,898 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม การกู้ยืมตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุฯ อาจมีความเสี่ยง และ/หรือผลกระทบ
ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ เนื่องจากปัจจยัตา่ง ๆ  เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ และ
ความสามารถในการช าระหนีห้รือค่าเช่าของคู่สญัญาที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของกองทุนฯ ท าให้กองทุนฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ และอาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถของกองทนุฯ ในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ให้แก่กลุ่มผู้ ให้
สินเช่ือ และ/หรือการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยที่ลดลง นอกจากนัน้ กองทนุฯ อาจมี
ความเสี่ยงในเร่ืองความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนใหม่เพื่อน ามาช าระภาระหนีข้อง
กองทุนฯ ด้วยต้นทุนทางการเ งินและเ ง่ือนไขการกู้ ยืมที่ ใกล้เคียงกันหรือดี กว่า 
(Refinancing Risk) และความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะใช้
ความพยายามในการด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว อาทิเช่น การป้องกันความ
เสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ด้วยการพิจารณาเข้าท าสญัญาแลกเปลีย่นอตัรา
ดอกเบีย้ ( Interest Rate Swap Agreement) ตามที่ เห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยการด าเนินการใด ๆ ดงักล่าว ของกองทุนฯ จะด าเนินการโดย
ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั  

ทัง้นี ้รายละเอียดของสรุปหลักการในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 เพื่อประกอบการพิจารณา 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ธุรกรรมการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมระหว่างบริษัทย่อย
ของทรูกับกองทุนฯ และการที่กองทุนฯ ได้รับรายได้ที่ซือ้ขายสิทธิการเช่า และสิทธิอื่น ๆ 
ภายใต้ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจากบริษัท
ย่อยของทรู เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับ
คู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล
ของบุคคลที่เก่ียวข้อง โดยเหตุเพราะมูลค่าที่คาดว่าจะตกลงเข้าท าธุรกรรมการลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดงักลา่วได้สะท้อนถึงโครงสร้างการจดัหา
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ผลประโยชน์ของกองทุนฯ กล่าวคือ เป็นมูลค่าการลงทุนที่ค านวณจากรายได้และสิทธิที่
กองทนุฯ จะได้รับภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สิน สิทธิรายได้และสิทธิการเช่าจากบริษัท
ย่อยของทรู และจากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจากบริษัทยอ่ยของทรู โดยการน าออกให้เช่าภายใต้
สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการท่ีกองทนุฯ จะได้เข้าท ากบัผู้ เช่า ซึง่มลูคา่ดงักลา่ว
ใกล้เคียงกบัมลูคา่ที่ได้จากการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิและรายได้ภายใต้ธุรกรรมการลงทนุ
ในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมจากบริษัทย่อยของทรู  โดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
อิสระที่กองทนุฯ ได้จดัให้มีเพื่อท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินเพิ่มเติม นอกจากนี ้เง่ือนไข
การเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น เป็นเง่ือนไขที่ได้ค านึงถึงความเหมาะสมระหว่าง
คู่สญัญา โดยเป็นเง่ือนไขที่เกิดขึน้จากการเจรจาต่อรองระหวา่ง ผู้ซือ้และผู้ขาย และผู้ เช่า
และผู้ ให้เช่า อันเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับ
คู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล
ของบุคคลที่เก่ียวข้องและค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนฯ เป็นส าคญั อนึ่ง  การตดัสินใจ
ลงคะแนนเสียงอนมุตัิการท ารายการในครัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
ส าคญั ซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรจะศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมในเอกสารตา่ง ๆ ที่แนบมาพร้อมกบั 
หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนในครัง้นีด้้วย เพื่อใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจ
ประกอบการพิจารณาในการตดัสนิใจเพื่อลงมติได้อยา่งเหมาะสม 

วาระท่ี 1.2 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสญัญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

ตามที่บริษัทจดัการเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
ในวาระก่อนหน้า บริษัทจดัการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณา
อนุมัติให้กองทุนฯ เข้าท าสัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

ภายหลงัจากที่กองทนุฯ ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 
แล้ว กองทุนฯ จะน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่  2 ไปจัดหา
ผลประโยชน์โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามคูก่รณีที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

1. TUC 

กองทนุฯ จะน าทรัพย์สนิท่ีได้ลงทนุดงัตอ่ไปนีอ้อกให้เช่า/ให้เช่ากลบัแก่ TUC ตามเง่ือนไขที่
กองทนุฯ และ TUC จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

(ก) พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ได้รับโอนมาจาก TUC จ านวนประมาณ 350 
เสา คิดเป็นพืน้ที่รวมประมาณ 700 พืน้ที่ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี 
และอตัราคา่เช่ารวมมลูคา่ประมาณ 1,800 ล้านบาท  

(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่
ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
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62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ได้รับโอนมาจาก TUC โดยมีระยะเวลาการเช่าไมเ่กิน 16 
ปี และอัตราค่าเช่ารวมมูลค่าประมาณ 3,200 ล้านบาท ทัง้นี ้TUC และ/หรือ 
บริษัทในกลุม่ทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าตอ่ไปไม่เกิน 10 ปีภายหลงัจากหมด
ระยะเวลาการเช่าครัง้แรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า) หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนด และ 

(ค) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC หลัก ซึ่ งในปัจจุบันใช้ในธุร กิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทาง
ประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ได้รับโอนมา
จาก TMV โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และอัตราค่าเช่ารวมมูลค่า
ประมาณ 6,200 ล้านบาท ทัง้นี  ้TUC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูอาจขยาย
ระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปี ภายหลงัจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก 
หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะสัน้กวา่) หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด  

2. TICC 

กองทุนฯ จะน าประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ที่
ได้เช่ามาจาก TICC ออกให้ TICC เช่ากลบัตามเง่ือนไขที่กองทนุฯ และ TICC จะได้ตกลง
กนัต่อไป โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และอตัราค่าเช่ารวมมลูค่าประมาณ 4,200 
ล้านบาท ทัง้นี ้TICC และ/หรือ บริษัทในกลุม่ทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 
10 ปี ภายหลังจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า) หากเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด  

ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่  2 นี  ้ 
กองทุนฯ จะเข้าท าธุรกรรมกับ TUC และ TICC ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องของกองทนุฯ 
ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นแล้ว ด้วยเหตุนี ้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดงักลา่ว จึงเป็นการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง โดยมลูค่ารวมของผลตอบแทนที่
กองทุนฯ จะได้รับจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื น้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 จะมีมลูคา่รวมประมาณ 15,400 ล้านบาท โดยบริษัทจดัการคาดวา่ อตัรา
ค่าเช่าส าหรับการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ออกให้ TUC และ 
TICC เช่ากลบัและเช่าช่วงกลบั จะมีมูลค่าประมาณ 11,200 ล้านบาท และ 4,200 ล้าน
บาท ตามล าดบั โดยขนาดของรายการจะมีมูลค่าร้อยละ 17.07 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนฯ โดย ณ วนัที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2560 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ มีมูลค่าเท่ากับ 90,234.60 ล้าน
บาท ท าให้รายการดงักลา่วต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ตามประกาศฯ 
ทน. 1/2554  
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ในการนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง
ที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และสรุปสาระส าคญั
ของร่างสญัญาที่ส าคัญที่เก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของ
กองทนุฯ ในเอกสารแนบ 1 และ 10 ตามล าดบั  

การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

ภายหลงัจากที่กองทนุฯ ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
แล้ว กองทุนฯ จะน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่  3 ไปจัดหา
ผลประโยชน์โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามคูก่รณีที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

1. TUC 

กองทนุฯ จะน าทรัพย์สนิท่ีได้ลงทนุดงัตอ่ไปนีอ้อกให้เช่า/ให้เช่ากลบัแก่ TUC ตามเง่ือนไขที่
กองทนุฯ และ TUC จะได้ตกลงกนัตอ่ไป   

(ก) พืน้ท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ได้รับโอนมาจาก TUC จ านวนประมาณ 2,589 
เสา คิดเป็นพืน้ที่รวมประมาณ 5,178 พืน้ที่ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี 
และอตัราคา่เช่ารวมมลูคา่ประมาณ 13,300 ล้านบาท  

(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่
ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่ได้รับโอนมาจาก TUC โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 
16 ปี และอตัราค่าเช่ารวมมลูคา่ประมาณ 12,100 ล้านบาท ทัง้นี ้TUC และ/หรือ 
บริษัทในกลุม่ทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าตอ่ไปไม่เกิน 10 ปีภายหลงัจากหมด
ระยะเวลาการเช่าครัง้แรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า) หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนด และ 

(ค) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC หลัก ซึ่ งในปัจจุบันใช้ในธุร กิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทาง
ประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่ได้รับโอนมา
จาก TMV โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และอัตราค่าเช่ารวมมูลค่า
ประมาณ 6,200 ล้านบาท ทัง้นี  ้TUC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูอาจขยาย
ระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลงัจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก 
หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะสัน้กวา่) หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

2. TICC 

กองทนุฯ จะน าทรัพย์สินท่ีได้ลงทนุดงัต่อไปนีอ้อกให้เช่า/ให้เช่ากลบัแก่ TICC ตามเง่ือนไข
ที่กองทนุฯ และ TICC จะได้ตกลงกนัตอ่ไป   
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(ก) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวัด
ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่
ได้รับโอนมาจาก TMV โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และอตัราค่าเช่ารวม
มูลค่าประมาณ 10,800  ล้านบาท ทัง้นี ้TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูอาจ
ขยายระยะเวลาการเช่าตอ่ไปไมเ่กิน 10 ปีภายหลงัจากหมดระยะเวลาการเชา่ครัง้
แรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ 
(แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะสัน้กวา่) หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด และ 

(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986  
คอร์กิโลเมตร) ที่ได้เช่ามาจาก TICC โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และ
อตัราคา่เช่ารวมมลูคา่ประมาณ 31,100 ล้านบาท ทัง้นี ้TICC และ/หรือ บริษัทใน
กลุ่มทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลังจากหมด
ระยะเวลาการเช่าครัง้แรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า) หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนด 

ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่  3 นี  ้ 
กองทุนฯ จะเข้าท าธุรกรรมกบั TUC และ TICC ซึ่งถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุฯ 
ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นแล้ว ด้วยเหตุนี ้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดงักลา่ว จึงเป็นการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง โดยมลูค่ารวมของผลตอบแทนที่
กองทนุฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ไปจดัหา
ผลประโยชน์จะมีมลูคา่รวมประมาณ 73,500 ล้านบาท โดยบริษัทจดัการคาดวา่ อตัราคา่
เช่าส าหรับการเข้าท าธุรกรรมกับ TUC และ TICC เก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 จะมีมลูค่าประมาณ 31,600 ล้านบาท 
และ 41,900 ล้านบาท ตามล าดบั โดยขนาดของรายการจะมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 81.45 
ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุฯ โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ มีมลูค่า
เท่ากบั 90,234.60 ล้านบาท ท าให้รายการดงักลา่วต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554  

ในการนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง
ที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และสรุปสาระส าคญั
ของร่างสญัญาที่ส าคัญที่เก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของ
กองทนุฯ ในเอกสารแนบ 5 และ 10 ตามล าดบั  

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติการเข้าท าสญัญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
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พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ซึง่เป็นการ
เข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัท
จดัการเป็นผู้มีอ านาจในการ 

(1) ก าหนดรายละเอียด ลกัษณะ จ านวนทรัพย์สินที่จะน าออกให้เช่า และอตัราคา่เช่า 
ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมและ
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นใดที่เก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมดงักลา่ว 

(2) เจรจา จัดท า ก าหนดหลกัเกณฑ์และข้อตกลง ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไข
สญัญาเช่า สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลกั และ/
หรือสญัญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

(3) ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงาน
ราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ และรับรองข้อความหรือเอกสารใด ๆ 
เพื่อให้การเข้าท าธุรกรรมเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 3 ส าเร็จลลุว่ง 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องทุกประการ ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เก่ียวเนื่อง เพื่อให้การเข้าท า
ธุรกรรมเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 ส าเร็จลลุว่ง  

(5) แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วตาม (1) 
ถึง (4) ข้างต้น  

ความเห็นของบริษัทจัดการ: 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรพิจารณาอนมุตัิการเข้าท าสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 เนื่องจากจะท าให้กองทุนฯ มีรายได้เพิ่มขึน้จากค่าเช่าตามสญัญาเช่า
ระยะยาว โดยอตัราค่าเช่าที่ TUC และ TICC จะตกลงเช่าจากกองทนุฯ อยู่ในอตัราที่เป็น
ธรรมและเหมาะสม และข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ที่กองทนุฯ จะเข้าท ากบั TUC และ TICC ก็สอดคล้องกบัข้อตกลง
ทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์
เดียวกนั (arm’s length terms) นอกจากนี ้ผู้ เช่าทัง้สองบริษัทเป็นบริษัทในกลุม่ทรู ซึ่งเป็น
หนึ่งในผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยและมีฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่ง 
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ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์: 

ประโยชน์ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ จะได้รับจากการเข้าท าธุรกรรม
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติมกับบริษัทย่อยของทรู 

การเข้าท าธุรกรรมเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเพิ่มเติมกับบริษัทย่อยของทรูดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน 
เนื่องจากกองทนุฯ จะได้รับรายได้ตัง้แตว่นัแรกที่กองทนุฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ นอกจากนี ้
ลกัษณะของสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเป็นสญัญาเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการระยะยาว ซึง่จะลดความเสีย่งจากความไมแ่นน่อนในการหาผู้ เช่าและบริหาร
จดัการ และช่วยเพิ่มความสม ่าเสมอของกระแสรายได้ของกองทนุฯ   

ผลกระทบที่ กองทุนฯ อาจได้รับจากการเข้าท าธุรกรรมเกี่ ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมกับบริษัทย่อย
ของทรู 

กองทนุฯ จะต้องพึง่พาบริษัทยอ่ยของทรู ซึง่จะเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัในทรัพย์สนิ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเตมิที่กองทนุฯ จะลงทนุ เป็นผู้ขายรายได้จากการให้เชา่
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมบางสว่นให้แก่กองทนุฯ และเป็นผู้ ให้เช่า
สิทธิการเช่าระยะยาว แล้วแต่กรณี ดงันัน้ ผลการด าเนินงานของกองทนุฯ จะขึน้อยู่กบัผล
การด าเนินการและอปุสงค์ของธุรกิจโทรคมนาคมของบริษัทยอ่ยของทรู 

วาระท่ี 1.3 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาที่เก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทนุฯ ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั 

ในปัจจุบัน กองทุนฯ มีสญัญาที่เก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนฯ 
ลงทนุอยู่ในปัจจุบนักบัคู่สญัญาต่าง ๆ โดยสญัญาเหลา่นัน้บางสว่นจ าเป็นต้องได้รับการ
แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

ทัง้นี ้เมื่อมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาที่เก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบันเพื่อสะท้อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว 
บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อสญัญาบางประการในสญัญา
ดังกล่าวเพื่อให้ข้อตกลงต่าง ๆ ในทางธุรกิจสอดคล้องกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงแนวโน้มและทิศทางการเติบโตของธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต โดยจะเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุฯ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในการนี ้โปรดพิจารณารายละเอียด
ตามสารสนเทศการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญากับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบนัในเอกสารแนบ 11 โดยในการแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาที่เก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในครัง้นี ้กองทุนฯ จะเข้าท า
ธุรกรรมกับ TUC และ TICC ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องของกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่ได้
กลา่วไว้ในวาระก่อนหน้านี ้

ด้วยเหตนุี ้การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วจงึ
เป็นการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการเข้าท าสญัญาที่เก่ียวกับทรัพย์สิน
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กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมูลค่าของสญัญาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุฯ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ตามประกาศฯ 
ทน. 1/2554  

อนึ่ง การแก้ไขสญัญาที่เก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ใน
ปัจจุบนัดงักลา่วจะเกิดขึน้ต่อเมื่อกองทนุฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และเข้าท าสญัญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมแล้วเสร็จ  

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาที่เก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนฯ 
ลงทนุอยู่ในปัจจุบนั ซึ่งเป็นการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องตามที่เสนอทกุประการ 
รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทจดัการเป็นผู้มีอ านาจในการ 

(1) เจรจา จดัท า แก้ไข เพิ่มเติม ก าหนดหลกัเกณฑ์และข้อตกลง ลงนาม และ/หรือ สง่
มอบสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ/หรือสิทธิรายได้ สญัญาเช่า สญัญาเช่าช่วง 
ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั และ/หรือสญัญา และ/หรือเอกสาร
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯ ลงทนุในปัจจบุนั 

(2) ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงาน
ราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ และรับรองข้อความหรือเอกสารใด ๆ 
เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาที่เก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทนุฯ ลงทนุในปัจจบุนัส าเร็จลลุว่ง 

(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องทุกประการ ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไข
เปลีย่นแปลงเง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เก่ียวเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติม
สญัญาทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุอยูใ่นปัจจุบนั
ส าเร็จลลุว่ง  

(4) แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วตาม (1) 
ถึง (3) ข้างต้น  

ความเห็นของบริษัทจัดการ: 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาที่เก่ียวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั ทัง้นี ้เพื่อสะท้อนการเข้าลงทนุเพิ่มเติมใน
ทรัพย์สินกิจการพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และ
เพื่อให้ข้อตกลงต่าง ๆ ในทางธุรกิจสอดคล้องกับภาวะตลาดในปัจจุบัน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่กองทนุฯ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยข้อสญัญาที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมก็
สอดคล้องกบัข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length terms) 
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ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์: 

 เนื่องจากเร่ืองที่บริษัทจดัการเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาในวาระที่ 1.1 และ วาระท่ี 
1.2 มีผลกระทบต่อสญัญาที่เก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนฯ จะ
ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั และมีความเก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้ หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณาอนมุตัิ
วาระท่ี 1.1 และ วาระท่ี 1.2 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญา
ที่เ ก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้
ข้อตกลงต่าง ๆ ในทางธุรกิจสอดคล้องกับภาวะตลาดในปัจจุบนั เพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่กองทนุฯ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่บริษัทจดัการเสนอ 

วาระท่ี 1.4 พิจารณาอนุมตัิการขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภท
โทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ ภายหลงัจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 เสร็จสมบรูณ์ 

ภายหลงัจากการเจรจาต่อรองกับกลุ่มทรู กลุ่มทรูได้แจ้งเง่ือนไขให้บริษัทจัดการว่า หาก
กองทนุฯ สามารถเข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ 3 ได้
ส าเร็จ กลุม่ทรูตกลงที่จะขยายระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทนุฯ ลงทนุและที่กลุม่ทรูเช่าอยู่ในปัจจุบนั จากที่จะสิน้สดุลงในช่วงปี พ.ศ. 2568 ถึง 
2570 ให้ไปสิน้สุดในช่วงเวลาเดียวกันกับการสิน้สุดระยะเวลาการเช่าส าหรับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม
ครัง้ที่  3 ซึ่งจะสิน้สุดลงประมาณปี พ.ศ. 2576 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาสิน้สุดระยะเวลา
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ซึ่งเป็น
ใบอนญุาตที่มีระยะเวลายาวที่สดุของกลุม่ทรู ณ วนัท่ีเจรจาตกลงท าสญัญา โดยการขยาย
ระยะเวลาดงักล่าว จะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทุนในสว่นที่เก่ียวกบัความ
แน่นอนในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฯ ในปัจจุบนั ในการนี ้โปรด
พิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากับบุคคลที่เก่ียวข้องที่
เ ก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื น้ฐานที่ก องทุนฯ ลงทุนอยู่ ในปัจจุบัน ใน 
เอกสารแนบ 11  

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนมุตัิการขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคม
ที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ ภายหลงัจากการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทจดัการเป็นผู้มี
อ านาจในการ 

(1) เจรจา จดัท า แก้ไข เพิ่มเติม ก าหนดหลกัเกณฑ์และข้อตกลง ลงนาม และ/หรือ สง่
มอบสัญญาเช่า สัญญาเช่าช่วง และ/หรือสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง  ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภท
โทรคมนาคมที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ 

(2) ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงาน
ราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด  ๆ และรับรองข้อความหรือเอกสารใด  ๆ 
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เพื่อให้การขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภท
โทรคมนาคมที่กองทนุฯ ลงทนุอยู ่ส าเร็จลลุว่ง 

(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องทุกประการ ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เ ก่ียวเนื่อง เพื่อให้การขยาย
ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมที่ 
กองทนุฯ ลงทนุอยู ่ส าเร็จลลุว่ง  

(4) แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วตาม (1) 
ถึง (3) ข้างต้น  

ความเห็นของบริษัทจัดการ: 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรพิจารณาอนมุตัิการขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ออกไป เนื่องจากการแก้ไขข้อสญัญา
ดงักลา่วจะท าให้กองทนุฯ มีกระแสรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทนุฯ ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนัยาวนานมากขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์แก่กองทนุฯ และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบัความแนน่อนในการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทนุฯ 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์: 

 การพิจารณาอนมุตัิการขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภท
โทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนและที่ทรูเช่าและบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบนั จะช่วยลด
ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการหาผู้ เช่าและบริหารจัดการ และช่วยเพิ่มความ
สม ่าเสมอของกระแสรายได้ของกองทนุฯ 

วาระท่ี 1.5 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุฯ เพื่อเพิ่มเติมข้อมลู
เก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจุบนัรวมทัง้ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ 
ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

ตามที่บริษัทจดัการเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
และการเข้าท าสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่วตลอดจนการ
แก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ที่กองทนุฯ ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนัในวาระก่อนหน้า บริษัทจดัการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอ
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและปรับปรุงข้อมลูตา่ง ๆ 
ในโครงการจดัการกองทนุฯ เพื่อเพิ่มเติมข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และเพื่อสะท้อน
การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
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พืน้ฐานที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจุบัน ทัง้นี ้เพื่อให้โครงการจดัการกองทนุฯ เป็นปัจจุบนั 
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณาร่างโครงการจัดการกองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติมข้อมูล
เก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง
เก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจุบนัรวมทัง้ปรับปรุง
ข้อมลูต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุฯ ให้เป็นปัจจบุนั ครบถ้วน และเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดซึง่
ได้น าสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาในรูปแบบซีดีรอมที่บริษัทจดัการได้ด าเนินการจดัสง่
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจพิจารณาร่างโครงการจัดการ
กองทนุฯ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมควบคูก่บัสรุปประเด็นส าคญัในการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 12 และโปรดพิจารณาร่างโครงการจดัการกองทนุฯ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มเติมข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการเพิ่ม
ทนุของกองทนุฯ ซึ่งได้น าสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาในรูปแบบซีดีรอม โดยผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุอาจพิจารณาร่างโครงการจดัการกองทนุฯ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมควบคูก่บัสรุปประเด็น
ส าคญัในการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 13  

อย่างไรก็ดี ร่างโครงการจดัการกองทนุฯ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่วอาจมีการปรับเปลีย่น
ได้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตาม และ/หรือ สอดคล้องกบัเง่ือนไขสดุท้าย
ของการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่ว การ
แก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจุบนั รวมถึงการเพิ่มทนุและการเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่ของ
กองทนุฯ และ/หรือ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

อนึ่ง ร่างโครงการจดัการกองทนุฯ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติมข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเก่ียวกบัทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบนัรวมทัง้ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ใน
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุฯ ให้เป็นปัจจุบนั ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด จะเร่ิมมีผลใช้บังคับภายหลังจากกองทุนฯ เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 รวมถึงเข้าท าสญัญาเก่ียวกบัการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม และแก้ไขเพิ่มเติมสญัญา
เก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่
ในปัจจุบัน แล้วเสร็จ และร่างโครงการจัดการกองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติม
ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการเพิ่มทุนของ
กองทนุฯ จะเร่ิมมีผลใช้บงัคบัภายหลงัจากกองทนุฯ เข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 รวมถึงเข้าท าสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม แล้วเสร็จ 
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ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติให้บริษัทจัดการสามารถด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ 
กองทนุฯ ตามที่เสนอทกุประการ และให้มีอ านาจด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมค าหรือข้อความในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุฯ 
ตามที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง และเพื่อให้สอดคล้องกับเง่ือนไขการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าว การ
แก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเก่ียวกับการเข้าลงทุนในและการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนฯ ลงทนุอยู่ในปัจจุบนั รวมถึงการเพิ่ม
ทุนและการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ตามความเป็นจริง รวมทัง้
ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงาน
ราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว 

(2) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างต้นทกุประการเพื่อให้
การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ  

(3) แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วตาม (1) 
ถึง (2) ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ: 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ 
กองทุนฯ และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อให้
โครงการจัดการกองทุนฯ เป็นปัจจุบนั ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนด  

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์: 

เนื่องจากเร่ืองที่บริษัทจดัการเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาในวาระที่ 1.1 วาระที่ 1.2 
วาระท่ี 1.3 และวาระท่ี 1.4 เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ที่กองทนุจะลงทนุเพิ่มเติม และการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเก่ียวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมที่กองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจุบนั มีความเก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้
หากผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิวาระที่ 1.1 วาระที่ 1.2 วาระที่ 1.3 และวาระที่ 1.4 ผู้
ถือหน่วยลงทนุควรพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุฯ 
และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เก่ียวกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ให้เป็นปัจจุบนั ครบถ้วนตามที่บริษัทจดัการเสนอ 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังาน 
ก.ล.ต. ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุฯ ภายใน 15 วนั นบั
แต่วันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุฯ ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุคนเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือผา่น



 

24 

ระบบการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และประกาศในหนงัสอืพิมพ์
ท้องถ่ินรายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม 

วาระท่ี 1.6 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนของกองทุนฯ ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

วาระท่ี 1.6.1 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุของกองทนุฯ 

ตามที่บริษัทจดัการเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตัิการลงทนุ
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ในวาระก่อนหน้า 
ทัง้นี  ้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการระดมเงินทุนเพื่อน ามาลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ดังกล่าว บริษัท
จดัการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียน (Registered Capital) ของกองทุนฯ ในจ านวน
รวมไม่เกิน 43,000 ล้านบาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 58,080 ล้านบาท 
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 
101,080 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหมใ่นจ านวน
ไม่เกิน 4,300 ล้านหน่วย ทัง้นี ้การก าหนดจ านวนหน่วยลงทนุใหม่และ
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและก าหนดโดย
บริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ที่จัดท าโดยบริษัท
ประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทัง้สองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจัย 
ต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทนุในช่วงที่มี
การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่
เหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติม อตัราดอกเบีย้ทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
และผลการส ารวจความต้องการซือ้หลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน 
(Book Building) เป็นต้น ในการนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดตาม
สารสนเทศเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของกองทุนฯ เพื่อการลงทุน
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ที่
เป็นการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องในเอกสารแนบ 5 ซึง่ระบขุ้อมลู
เก่ียวกบัรายละเอียดการเพิ่มทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ การเสนอขาย
และการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือ
กองทุนฯ อนัเกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ การกู้ยืมเงิน
และผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศฯ ทน. 1/2554 และรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ
ในเอกสารแนบ 14 
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ด้วยรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจึงเห็นควรให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนของกองทุนฯ ตามที่เสนอทุกประการ 
รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทจดัการเป็นผู้มีอ านาจในการ 

(1) พิจารณา ก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง จ านวนเงินเพิ่ม
ทุน รูปแบบ เง่ือนไข และ/หรือ วิธีการในการเพิ่มทุน จ านวน
หน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคาหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขาย 
รวมทัง้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน และ/หรือ การ
ออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม 

(2) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไข เปลีย่นแปลง 
ในเอกสาร และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มทุน 
และ/หรือ การออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม รวมถึงการ
แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ
ตวัแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้ด าเนินการเจรจา และ/หรือ 
ติดต่อกับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการ
ดงักลา่ว  

(3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องทุกประการ ตลอดจน
ก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่
เก่ียวเนื่องเพื่อให้การเพิ่มทนุของกองทนุฯ ส าเร็จลลุว่ง  

(4) แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักลา่วตาม (1) ถึง (3) ข้างต้น  

ความเห็นของบริษัทจัดการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนของกองทุนฯ เนื่องจาก 
การเพิ่มทนุนอกจากจะเป็นการระดมทนุของกองทนุฯ เพื่อน ามาลงทนุใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 แล้ว ยงัเป็นการช่วย
เพิ่มหน่วยลงทนุซึง่จะเป็นการสนบัสนนุสภาพคลอ่งของการซือ้ขายหนว่ย
ลงทุนในตลาดรองและเป็นการเพิ่มขนาดของทรัพย์สินรวมของกองทนุฯ 
อีกทัง้ยงัเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมจะได้เพิ่มขนาดการลงทนุใน
กองทนุฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทนุเพิ่มเติมของ
กองทุนฯ และยงัเป็นการเพิ่มกลุ่มผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหม่ของกองทนุฯ 
อีกด้วย 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

เนื่องจากเร่ืองที่บริษัทจดัการเสนอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณาอนมุตัิการ
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ในวาระก่อน
หน้ากับการเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของ
กองทุนฯ มีความเก่ียวเนื่องกัน ดังนัน้ หากผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
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อนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ใน
วาระก่อนหน้าแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุของ
กองทุนฯ เพื่อน ามาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการระดมทุนตามที่บริษัทจดัการเสนอ 
ทัง้นี ้การก าหนดจ านวนหน่วยลงทนุใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุน
ใหมจ่ะได้รับการพิจารณาและก าหนดโดยบริษัทจดัการก่อนการเสนอขาย
ด้วยปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง รวมถึงผลการส ารวจความต้องการ
ซือ้หลกัทรัพย์ของนกัลงทนุสถาบนั ซึง่ราคาเสนอขายสดุท้ายส าหรับหนว่ย
ลงทนุใหมจ่ะได้รับการก าหนดจากความต้องการของนกัลงทนุในช่วงเวลา
ที่ท าการเสนอขายหน่วยลงทุน (Book Building) ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง
มูลค่ายุติธรรมที่นักลงทุนมีความประสงค์จะเข้าลงทุน (Fair  Market 
Value) 

วาระท่ี 1.6.2 พิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุของกองทนุฯ ตามรายละเอียดที่เสนอตอ่
ผู้ ถือหน่วยลงทุนในวาระก่อนหน้า บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควร
เสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ใน
จ านวนไมเ่กิน 4,300 ล้านหนว่ย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุใหม่ทัง้หมดเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลง
ทนุเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่ไมใ่ช่
บุคคลอเมริกัน (US Person)  ตามนิยามของค าดังกล่าวใน
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามสดัสว่น
การถือหนว่ยลงทนุ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชน
ทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดมิ (Preferential Public 
Offering) ที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม
สดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ (ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่มีสทิธิได้รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่ว่าการเสนอ
ขายจะเป็นในกรณีใดก็ตามเรียกว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ มี
สิทธิ”) โดยอาจจะเป็นการเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวน หรือ
อาจจะแบ่งการเสนอขายออกเป็นหลายครัง้ก็ได้ ในการนี ้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยลงทนุ
ใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือ
น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วย
ลงทนุใหมใ่นครัง้นีก็้ได้  

โดยภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลง
ทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว กองทุนฯ อาจจะจัดสรรหน่วย
ลงทนุใหม่ที่เหลือจากการจองซือ้โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสทิธิ
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ดงักล่าว ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจ านงที่
จะจองซือ้หน่วยลงทนุใหมเ่กินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามสดัสว่น
อย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด หรือน าไปจัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือ ต่อประชาชน
ทั่วไป (Public Offering) โดยจะแบ่งการจัดสรรดังกล่าวให้แก่ผู้
จองซือ้พิเศษ และ/หรือ ให้แก่ผู้ ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง 
(Cornerstone Investor)  และ/หรือ ให้แก่ผู้ รับซื อ้หลักทรัพย์
เบือ้งต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ ตอ่นกัลงทนุ
ประเภทอื่นใดตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่การจัดสรรหน่วย
ลงทนุใหม่ข้างต้นท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับสิทธิใน
การจองซือ้หน่วยลงทนุใหมเ่ป็นจ านวนที่มีเศษของหนว่ยลงทนุซึง่
ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ กองทนุฯ จะปัดเศษ
ลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ  

อนึ่ง กองทนุฯ อาจจะพิจารณาไม่จดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเดิมที่มีสทิธิรายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้ หรือ
อาจส่งผลให้เป็นการกระท าการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใด ๆ 
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการ
ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่เป็นไป
ตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนดในการจดัสรร  

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวในการที่จะ
พิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มี
สิทธิบางส่วนซึ่งเป็นบุคคลอเมริกนั (US Person) ตามนิยามของ
ค าดังกล่า ว ในพระราชบัญญัติ หลักท รัพ ย์ของประ เทศ
สหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขบางประการ และโดย
อาศัย ข้อยก เ ว้นจากการจดทะ เบี ยนหลักท รัพ ย์ภาย ใ ต้
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้บังคับ
กับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มิใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(2) จดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ในสว่นที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยลงทนุ
ใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิตามข้อ (1) ข้างต้น ให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั ซึง่ไมใ่ช่บคุคลอเมริกนั (US Person) ตามนิยาม
ของค าดังกล่าวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Private Placement) และ/หรือ ต่อประชาชนทัว่ไป 
(Public Offering) โดยจะแบ่งการจัดสรรดงักล่าวให้แก่ผู้จองซือ้
พิ เ ศษ  และ /ห รือ  ใ ห้แก่ ผู้ ล งทุนหลัก โดย เฉพาะเจาะจง 
(Cornerstone Investor)  และ/หรือ ให้แก่ผู้ รับซื อ้หลักทรัพย์
เบือ้งต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ ตอ่นกัลงทนุ
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ประเภทอื่นใด ทัง้ในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ โดยอาจมีการ
แบ่งการจัดสรรให้แก่บุคคลแต่ละประเภทดังกล่าวเป็นจ านวน
เท่าใดก็ได้ หรืออาจจะแบ่งการเสนอขายออกเป็นหลายครัง้ โดย
ในแต่ละครัง้จะมีการแบ่งการจัดสรรให้แก่บุคคลแต่ละประเภท
ดงักลา่วเป็นจ านวนเท่าใดก็ได้ ในการนี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ และ/
หรือ หนงัสือชีช้วนเป็นเกณฑ์ในการจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ให้แก่
นกัลงทนุแตล่ะประเภท 

อยา่งไรก็ดี กองทนุฯ จะจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมใ่ห้แก่บคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนฯ ตามที่ก าหนดในประกาศฯ 
ทน. 1/2554 

ทัง้นี ้หากมีหนว่ยลงทนุใหมเ่หลอืจากการออกและเสนอขายให้แก่
บุคคลข้างต้น กองทุนฯ อาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือ
ดงักล่าว ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจ านงที่
จะจองซือ้หน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรและยงัคง
ได้รับจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้ภายใต้วิธีการตามข้อ (1) 
ข้างต้น ตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยลงทุน
ใหม่ข้างต้นท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับสิทธิในการ
จองซือ้หน่วยลงทุนใหม่เป็นจ านวนที่มีเศษของหน่วยลงทนุซึ่งไม่
สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ กองทนุฯ จะปัดเศษลง
เป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

หน่วยลงทนุใหม่ดงัรายละเอียดตามวาระนีห้รือตามเอกสารแนบ 5 จะไม่ได้รับ
การจดทะเบียนภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
กฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่ได้รับการเสนอขายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเข้าข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนหลกัทรัพย์ภายใต้
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายที่ใช้บงัคบัของ
รัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา กองทนุฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะด าเนินการจด
ทะเบียนหน่วยลงทนุใหมใ่ด ๆ  ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือด าเนินการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ตอ่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในการนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเก่ียวกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของกองทนุฯ เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม
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ครัง้ที่  3 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ที่เป็นการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องในเอกสารแนบ 5 

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
พิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหน่วยลงทนุใหมข่องกองทนุฯ ตามที่เสนอทกุ
ประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทจดัการเป็นผู้มีอ านาจในการ 

(1) พิจารณา ก าหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ รวมทัง้การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง จ านวนหน่วยลงทนุใหม่ โครงสร้างการออกและ
เสนอขาย จ านวนครัง้ของการเสนอขาย จ านวนรอบที่จะจัดสรรหน่วย
ลงทนุใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่มีสทิธิ ลกัษณะและประเภทของนกั
ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรร ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจัดสรร วิธีการ
เสนอขาย วิธีการจองซือ้ วิธีการช าระค่าจองซือ้ อตัราส่วนการใช้สิทธิใน
การจองซือ้ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนมีสทิธิใช้ดลุยพินิจในการพิจารณา
การจัดสรร หรือการปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุหรือผู้ลงทนุรายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้ หรืออาจสง่ผลให้
เ ป็นการกระท าการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของ
ต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้อง
ด าเนินการตามกฎระเบียบที่ เ ก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือไมเ่ป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และ
เง่ือนไขที่ก าหนดในการจดัสรร 

(2) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการจองซือ้
หน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยให้แจ้งวนัก าหนดการดงักลา่วและ
รายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื่อให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบตอ่ไป 

(3) เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ใน
เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/
หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ รวมทัง้
ด าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรือ ยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ 
และหลักฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว 
และการน าหน่วยลงทุนใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น 

(4) เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ใน
สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ การแต่งตัง้ที่
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ปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับจองซือ้
หลกัทรัพย์ 

(5) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องทุกประการ ตลอดจนก าหนด
หรือแก้ไขเปลีย่นแปลงเง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ  ท่ีเก่ียวเนื่องเพือ่ให้
การออกและจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมข่องกองทนุฯ ส าเร็จลลุว่ง 

(6) แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่ว
ตาม (1) ถึง (5) ข้างต้น 

ความเห็นของบริษัทจัดการ : 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม่ดงักลา่ว
ข้างต้นเนื่องจาก การเพิ่มหนว่ยลงทนุจะเป็นการสนบัสนนุสภาพคลอ่งของการซือ้
ขายหน่วยลงทุนในตลาดรองและเป็นการเพิ่มขนาดของทรัพย์สินรวมของ  
กองทนุฯ อีกทัง้ยงัเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมจะได้เพิ่มขนาดการลงทนุ
ในกองทุนฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของ
กองทนุฯ 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

เนื่องจากเร่ืองที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาในวาระที่ 1.6.1
เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการพิจารณาอนุมตัิการออกและจัดสรรหน่วยลงทนุใหม่ 
ซึง่มีความเก่ียวเนื่องกนั ดงันัน้ หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณาอนมุตัิวาระที่ 1.6.1 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหน่วยลงทนุใหม ่เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุของกองทนุฯ ตามที่บริษัทจดัการเสนอ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

การลงมติ: 

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 สว่นหนึ่งประกอบด้วยการเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องตามรายละเอียด
ที่ ไ ด้กล่าวข้างต้น วาระนี จ้ึ ง ต้องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียง 
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
โดยจะไม่นบัรวมจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษกบัการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 นีใ้นการลงคะแนนเสยีงเพื่อขอมติดงักลา่ว 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 2 และ ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ณ วนัท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ. 2560 ได้แก่ 
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ชื่อ จ านวนหน่วย 
สัดส่วนการลงทุนต่อหน่วย

ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทุนฯ (ร้อยละ) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

1,632,790,800 28.11 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและจัดสรรใหม่ตามวาระที่  1.6.2 ข้างต้น ให้แก่ 
ทรูตามการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

เนื่องด้วยบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่ หากมีการเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่ให้แก่ทรูผ่านการเสนอ
ขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) นอกเหนือไปจากการจดัสรรให้แก่ทรูตามสดัสว่นการ
ถือหน่วยลงทนุ (Rights Offering) จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากทรูยงัคง
ด ารงสดัส่วนในการถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในสดัส่วนที่สูงอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจัดการจึง
พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิการแบ่งการจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ตาม
วาระที่ 1.6.2 ข้อ (2) ข้างต้นให้แก่ทรูในจ านวนไม่เกิน 1,736,542,533 หน่วย ซึ่งเป็นจ านวนที่ท าให้
สดัส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ของทรูทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทุนของกองทุนฯ (กล่าวคือ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีทรูถืออยูใ่นปัจจบุนัรวมกบัจ านวนหนว่ยลงทนุใหมท่ี่จะได้รับจดัสรรผา่นการจดัสรร
ทกุรูปแบบ (ซึง่รวมถึงการจดัสรรให้แกผู่้ ถือหนว่ยลงทุนเดิมที่มีสทิธิตามสดัสว่นตามวาระท่ี 1.6.2 ข้อ (1) 
ข้างต้นและการจัดสรรในข้อนี)้) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุฯ ภายหลงัการเพิ่มทนุ (กลา่วคือ ไมเ่กิน 3,369,333,333 หนว่ย) โดยราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุ
ใหม่ให้แก่ทรูตามการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะเป็นราคาเดียวกนักับ
ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม่ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ (Rights Offering) และ/หรือ ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหมผ่า่น
การจดัสรรให้กบัประชาชน (Public Offering) 

ในการนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ เพื่อ
การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ที่เป็นการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องในเอกสารแนบ 5 

ด้วยรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจึงเห็นควรให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณาอนมุตัิการจัดสรร
หน่วยลงทุนใหม่ตามวาระ 1.6.2 ข้างต้น ให้แก่ทรูตามการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ตามที่เสนอทกุประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทจดัการเป็นผู้มีอ านาจในการ 

(1) พิจารณา ก าหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่
ให้แก่ทรูตามการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดั
เพียง จ านวนหน่วยลงทนุใหม ่จ านวนครัง้ของการเสนอขาย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจอง
ซือ้ วิธีการช าระคา่จองซือ้ ราคาเสนอขาย รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

(2) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไข เปลีย่นแปลง ในเอกสารค าขออนญุาต ค า
ขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ดงักลา่ว ซึง่
รวมถึงเอกสาร และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ รวมทัง้
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ด าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรือ ยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลกัฐานที่
จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการ
ดงักลา่ว และการน าหน่วยลงทนุใหมเ่ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น
ต้น 

(3) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไข เปลีย่นแปลง ในสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม่ดงักลา่ว  

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องทกุประการ ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องเพื่อให้การจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม่ดงักลา่วส าเร็จ
ลลุว่ง 

(5) แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (4) 
ข้างต้น 

ความเห็นของบริษัทจัดการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและจัดสรรใหม่ตามวาระที่ 1.6.2 
ข้างต้น ให้แก่ทรูตามการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) เนื่องจากจะช่วยสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ เนื่องจากทรูยงัคงด ารงสดัสว่นในการถือหน่วยลงทนุของกองทนุฯ 
ในสดัสว่นท่ีสงูอยา่งมีนยัส าคญั 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

การพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหนว่ยลงทนุท่ีออกและจดัสรรใหม ่ให้แก่ทรูตามการเสนอขายให้แก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) มีความสมเหตสุมผล เนื่องจากสดัสว่นที่จดัสรรไม่ท าให้ทรูถือหน่วย
ลงทุนในลกัษณะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ควบคุมคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
และไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ ภายหลงัการเพิ่มทนุ 
ตามประกาศ ทน.1/2554 โดยการจดัสรรหน่วยลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วเป็นการท าให้กองทนุฯ สามารถ
ก าหนดผู้จองซือ้หน่วยลงทุนที่เฉพาะเจาะจงได้แน่นอน อีกทัง้  หลกัเกณฑ์การก าหนดราคาเสนอขาย
หน่วยลงทนุเป็นหลกัเกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ก าหนดราคาที่เสนอขายผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมและตอ่ประชาชน
ทัว่ไป 

เงื่อนไขการลงมติ : 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมต่ามวาระท่ี 1.6.2 ข้างต้น ให้แก่ทรูตามการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะไม่นับรวม
จ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษกบัการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม่ดงักลา่ว 
ทัง้นี ้มติที่ประชุมจะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุฯ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกบัการจดัสรรหน่วยลงทุนใหม่ดงักล่าว ณ วนัที่ 18 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 ได้แก่ 
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ชื่อ จ านวนหน่วย 
สัดส่วนการลงทุนต่อหน่วย

ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทุนฯ (ร้อยละ) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

1,632,790,800 28.11 

 

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วข้างต้น (แผนที่
สถานที่ประชมุ ปรากฏตามเอกสารแนบ 15) และกรุณาศกึษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 16 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะ
แตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะตามเอกสารแนบ 17 

ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทจัดการ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย  
2 วนัท าการ โดยสง่เอกสารถึง ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล มายงั บริษัทหลกัทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน้ 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
จตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือน ามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชมุด้วย 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายสมิทธ์ พนมยงค์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 


