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สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สนิกจิการ 
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ที่เป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง1 

ด้วยคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ซึ่งจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  
(“กองทุนฯ”) ได้พิจารณาค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุของกองทนุฯ เก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ตามรายละเอียดที่จะกลา่วตอ่ไป (“ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม ครัง้ที่  4”) และได้มีมติเมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เห็นควรให้มีการเสนอต่อ 

ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่วโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

ภายหลงัจากได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการเข้าท ารายการ รวมทัง้การเจรจาและตกลงกบัเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ิมเติม
ครัง้ที่ 4 ตลอดจนการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ และการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุที่ออกใหม่เพื่ อการ
เข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วแล้วเสร็จ ซึ่งในเบือ้งต้นคาดวา่การเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นีจ้ะแล้วเสร็จภายในเดือน 
สงิหาคม พ.ศ. 2562 

2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับกองทุนฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ประกอบด้วยรายการการเข้าท าธุรกรรม
กบับคุคลที่เก่ียวข้อง 2 ประเภท กลา่วคือ การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเตมิครัง้ที่ 4 และการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยมีรายละเอียดและขอบเขตความสมัพนัธ์ของ
คูก่รณีส าหรับแตล่ะรายการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

(ก) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (“TUC”) ในฐานะผู้ โอนขายกรรมสิทธ์ิใน 
เสาโทรคมนาคม และโครงสร้างพื น้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่ เ ก่ียวข้อง  
และใยแก้วน าแสง (fiber optic cable หรือ FOC) ซึง่ในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่
ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ให้แก่กองทนุฯ  

                                                      
1 เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมลูเท่านัน้ และมิได้ถือเป็นการเสนอขายหรือชีช้วนให้ซือ้หลกัทรัพย์ใด ๆ และ

มิได้ถือเป็นการขายหรือการซือ้หลกัทรัพย์ในประเทศใด ๆ ซึ่งการเสนอขาย การชีช้วน หรือการขายหลกัทรัพย์ใด ๆ หากมิได้มีการ  
จดทะเบียนหลกัทรัพย์หรือเข้าคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศนัน้ ๆ แล้วถือเป็นความผิด หลกัทรัพย์
ที่ปรากฏตามเอกสารนีจ้ะไมไ่ด้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายของรัฐใด ๆ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไมไ่ด้รับการเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเข้าข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนหลกัทรัพย์ภายใต้
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายที่ใช้บงัคบัของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา กองทนุฯ ไมมี่ความ
ประสงค์ที่จะด าเนินการจดทะเบียนหน่วยลงทนุใหมใ่ด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือด าเนินการเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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(ข) บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด (“RMV”) ในฐานะผู้ โอนขายกรรมสิทธ์ิ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ fiber to the x หรือ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ให้แก่กองทนุฯ  

(ค) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“TICC”) ในฐานะผู้ โอนขายกรรมสิทธ์ิ FOC ซึ่ง 
ในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ให้แก่กองทนุฯ  

โดย TUC RMV และ TICC ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุฯ ตามความหมายที่ก าหนดในบทนิยามของ
ค าดงักลา่วในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 38/2562 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และ
จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2562 (“ประกาศฯ ทน. 38/2562”) และประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 เร่ือง ข้อก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกับการ
ป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศฯ สธ. 14/ 2558”) (ซึ่งในกรณีนีค้ือ บคุคลที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุฯ 
อนัหมายถึงผู้ที่ถือหนว่ยลงทนุเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ)  เนื่องจาก 
TUC RMV และ TICC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (“ทรู”) โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.74 และร้อยละ 100.00 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทัง้สามบริษัทดงักลา่วตามล าดบั โดยทรู และ RMV เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุฯ โดย ณ วนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรูถือหน่วยลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 25.79 และ RMV ถือหนว่ย
ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 4.21 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ ตามล าดบั 

2.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

(ก) TUC ในฐานะผู้ เช่าพืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม และผู้ เช่า FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั จากกองทนุฯ 

(ข) TICC ในฐานะผู้ เช่า FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทัง้ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเขต
พืน้ท่ีตา่งจงัหวดัจากกองทนุฯ  

โดยทัง้ TUC และ TICC ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุฯ ตามรายละเอียดที่กลา่วข้างต้นแล้ว 

ด้วยเหตนุี ้ทัง้การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่  4 และการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดงักล่าว จึงเป็นการเข้าท าธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ
ดงักลา่วข้างต้นจะเป็นธุรกรรมที่มีราคา ค่าใช้จ่าย และมลูค่าผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม อีกทัง้มีเง่ือนไขที่
สอดคล้องกบัข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 
(arm’s length terms) โดยบคุคลที่มีสว่นได้เสยีกบัการท ารายการดงักลา่วไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจเข้าท าธุรกรรม
ของกองทนุฯ 

3 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

3.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

เมื่อได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ในการด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้า
ท ารายการ และการเจรจาและตกลงกับเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4 
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ตลอดจนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่เพื่อการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเสร็จ กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่  4 ดังมี
รายละเอียดจ าแนกตามคูก่รณีที่เก่ียวข้อง ดงันี ้ 

3.1.1 TUC 

กองทนุฯ จะรับโอนกรรมสิทธ์ิใน (ก) เสาโทรคมนาคมท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานจ านวน
ประมาณ 788 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้อง และ (ข) FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้
ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั รวมระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
107,694 คอร์กิโลเมตร) จาก TUC ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯ และ TUC จะได้เข้าท าตอ่ไป 

3.1.2 RMV 

กองทุนฯ จะรับโอนกรรมสิทธ์ิใน (ก) FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 315 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และ (ข) FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดั รวมระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) จาก RMV ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯ และ RMV จะได้เข้าท าตอ่ไป2 

3.1.3 TICC 

กองทุนฯ จะรับโอนกรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั รวมระยะทางประมาณ 2,797 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) จาก TICC ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินที่กองทุนฯ และ TICC จะได้เข้าท า
ตอ่ไป 

3.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

ภายหลงัจากที่กองทนุฯ ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 แล้ว กองทนุฯ จะ
น าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามคู่กรณีที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้

3.2.1 TUC 

กองทนุฯ จะน าความจบุางสว่นของทรัพย์สินท่ีได้ลงทนุดงัตอ่ไปนีอ้อกให้เช่าแก่ TUC ตามเง่ือนไขที่
กองทนุฯ และ TUC จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

(ก) ประมาณร้อยละ 55 ของพืน้ที่  (slots) (หรือคิดเป็นพืน้ที่ประมาณ 1,576 พืน้ที่ )  บนเสา
โทรคมนาคมที่ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจาก TUC ซึ่งมีพืน้ที่รวมประมาณ 2,877 พืน้ที่ จาก
จ านวนประมาณ 788 เสา ออกให้เช่าแก่ TUC โดยระยะเวลาการเช่าจะสิน้สุดในวันที่ 15 

                                                      
2  RMV มีแผนจะโอนกิจการทัง้หมดให้แก่ TUC โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ RMV ได้มีมติเห็นชอบให้มีการโอนกิจการ ในวันที่ 14 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจะมีการประชุมผู้ ถือหุ้นของ RMV เพื่ออนุมัติการโอนกิจการดังกล่าวต่อไป] ดังนัน้ TUC จึงจะเข้าเป็น
คู่สญัญาตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินที่กองทนุฯ และ RMV จะได้เข้าท าตอ่ไปส าหรับการโอนกรรมสิทธ์ิใน FOC ของ RMV โดยหากมี
การโอนกิจการเกิดขึน้ TUC จะรับสิทธิหน้าที่ใด ๆ ที่ RMV ยงัคงมีอยูภ่ายใต้สญัญาดงักลา่ว นบัแตว่นัโอนกิจการของ RMV เป็นต้นไป 
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กนัยายน พ.ศ. 2576 โดยมีคา่เช่าตามสญัญาตลอดระยะเวลาการเชา่รวมประมาณ 3,600 ล้าน
บาท 

(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของความจุ FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ใน
เขตพืน้ที่ต่างจังหวดั รวมระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์
กิโลเมตร โดยระยะเวลาการเช่าจะสิน้สดุในวนัที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576  โดยมีค่าเช่าตาม
สญัญาตลอดระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 4,800 ล้านบาท ทัง้นี ้TUC และ/หรือ บริษัทใน
กลุม่ทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าตอ่ไปไม่เกิน 10 ปีภายหลงัจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้
แรก หรือไมเ่กินระยะเวลาใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแตร่ะยะเวลาใด
จะสัน้กวา่) โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

3.2.2 TICC 

กองทนุฯ จะน าความจบุางสว่นของทรัพย์สนิท่ีได้ลงทนุดงัตอ่ไปนีอ้อกให้เช่าแก่ TICC ตามเง่ือนไขที่
กองทนุฯ และ TICC จะได้ตกลงกนัตอ่ไป  

(ก) ประมาณร้อยละ 80 ของความจุ FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั ท่ีได้รับโอนมาจาก RMV รวมประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร และ
ประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร ตามล าดบั โดยระยะเวลาการเช่าจะสิน้สดุในวนัท่ี 15 กนัยายน 
พ.ศ. 2576  โดยมีค่าเช่าตามสญัญาตลอดระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 1,900 ล้านบาท 
และ 1,700 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้TICC และ/หรือ บริษัทในกลุม่ทรูอาจขยายระยะเวลาการ
เช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลังจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก หรือไม่เกินระยะเวลา
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้ รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า) โดย
รายละเอียดจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด และ   

(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ท่ีต่างจงัหวดั ที่ได้รับโอนมาจาก TICC รวม
ประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร โดยระยะเวลาการเช่าจะสิน้สดุในวนัที่ 15 กันยายน พ.ศ. 
2576 โดยมีค่าเช่าตามสญัญาตลอดระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 4,700 ล้านบาท ทัง้นี ้
TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลงัจาก
หมดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก หรือไมเ่กินระยะเวลาใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
ได้รับ (แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะสัน้กวา่) โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด  

4 รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มาและน าไปจัดหาผลประโยชน์ 

ภาพรวมโดยสรุป  

ล าดับ ธุรกรรม คู่สัญญา ทรัพย์สิน จ านวน
โดยประมาณ 

1.  การได้มาซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

1.1 ซือ้ทรัพย์สิน TUC 
 

เสาโทรคมนาคม ประมาณ 788 เสา 
และโครงสร้าง
พืน้ฐาน
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ล าดับ ธุรกรรม คู่สัญญา ทรัพย์สิน จ านวน
โดยประมาณ 

โทรคมนาคม
ประเภท Passive 
อ่ืนที่เก่ียวข้อง  

FOC ซึ่ ง ใ น ปั จจุบัน ใ ช้ ใ น
ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่
ตา่งจงัหวดั 

ป ร ะ ม าณ  1,795 
กิ โ ล เ ม ต ร  ( ห รื อ
ประมาณ 107,694 
คอร์กิโลเมตร) 

RMV FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขต กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ป ร ะ ม า ณ  315 
กิ โ ล เ ม ต ร  ( ห รื อ
ประมาณ  40,823 
คอร์กิโลเมตร) 

FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดั  

ป ร ะ ม า ณ   617  
กิ โ ล เ ม ต ร  ( ห รื อ
ประมาณ 37,505 
คอร์กิโลเมตร) 

TICC FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดั 

ป ร ะ ม าณ  2,797  
กิ โ ล เ ม ต ร  ( ห รื อ
ประมาณ  109,704 
คอร์กิโลเมตร) 

ล าดับ ธุรกรรม คู่สัญญา ทรัพย์สิน จ านวน
โดยประมาณ 

2. การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

2.1 

 

ให้เชา่ทรัพย์สิน 

 

TUC พื ้ น ที่  slots)  บ น เ ส า
โทรคมนาคม 

ประมาณร้อยละ 55 
ขอ งพื น้ ที่  ( slots) 
(หรือคิดเป็นพื น้ที่
ป ร ะ ม าณ  1,576 
พื ้ น ที่ ) บ น เ ส า
โทรคมนาคม ซึ่งมี
พืน้ที่รวมประมาณ 
2,877 พืน้ที่  

FOC ซึ่ ง ใ น ปั จจุบัน ใ ช้ ใ น
ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่
ตา่งจงัหวดั 

ประมาณร้อยละ 80 
ของ  ความจุรวม
ประมาณ 107,694  
คอร์กิโลเมตร 
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ล าดับ ธุรกรรม คู่สัญญา ทรัพย์สิน จ านวน
โดยประมาณ 

TICC FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่รับโอนจาก RMV 

ประมาณร้อยละ 80 
ของ  ความจุรวม
ประมาณ 40,823  
คอร์กิโลเมตร 

FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด ที่รับ
โอนจาก RMV 

ประมาณร้อยละ 80 
ของ  ความจุรวม
ประมาณ 37,505 
คอร์กิโลเมตร 

FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด ที่รับ
โอนจาก TICC 

ประมาณร้อยละ 80 
ข อ ง ค ว า มจุ ร ว ม 
ประมาณ 109,704  
คอร์กิโลเมตร 

 

5 ขนาดของรายการและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

5.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 จะมีมลูค่ารวมไม่เกิน 15,800 ล้านบาท 
(รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดงักล่าว อาทิ ค่าที่ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง  ๆ ค่าภาษีอากรที่เก่ียวกับการ
ได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว (ถ้ามี) คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม่ ฯลฯ) โดยจะช าระทัง้จ านวนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาที่เก่ียวข้อง โดยกองทุนฯ ได้จัดแต่งตัง้ผู้ประเมินค่าอิสระ 2 รายเพื่อท าหน้าที่ประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ได้แก่ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัดและบริษัท สีลม 
แอดไวเซอร่ี จ ากดั โดย ณ วนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั ได้ท าการประเมิน
ค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมลูค่าปัจจุบนั
สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วงราคาประเมินเท่ากับ 14,329.04 ล้านบาท ถึง 
16,023.75 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จ ากัด ได้ท าการประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิ
ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วงราคาประเมินเท่ากบั 14,851.10 ล้านบาท ถึง 16,173.92 
ล้านบาท 

ทัง้นี ้ขนาดของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 จะมีมลูค่าไม่เกินร้อยละ 
10.51 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ ซึ่งมีมลูค่ามากกว่า ร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ โดย  
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ มีมลูค่าเท่ากบั 150,289.60 ล้านบาท ท าให้รายการ
ดงักลา่วต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562 
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5.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

บริษัทจัดการคาดว่า มูลค่ารวมของผลตอบแทนที่กองทุนฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์จะเป็นจ านวนรวมประมาณ 16,700 ล้านบาท จากค่าเช่ารวมตาม
สญัญาตลอดระยะเวลาสญัญาเช่า แบ่งเป็นการเข้าท าธุรกรรมกบั TUC และ TICC เก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นจ านวนประมาณ 8,400 ล้านบาท และ 8,300 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยขนาดของรายการจะมีมลูค่าไม่เกินร้อยละ 11.11 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนฯ ซึ่งมากกว่า 
ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562  ซึ่งเท่ากับ 150,289.60 ล้านบาท  
ท าให้รายการดงักลา่วต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562 

 

6 เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

6.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

มลูค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ที่กองทนุฯ จะเข้าลงทนุจะพิจารณาจากอตัรา
ผลตอบแทนจากการนาทรัพย์สินดงักล่าวไปจดัหาผลประโยชน์ประกอบกับราคาประเมินของผู้ประเมินค่าอิสระทั ง้ 
สองราย ทัง้นี ้มลูคา่การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 จะไมส่งูกวา่ราคาประเมินคา่สงูสดุ
ของผู้ประเมินค่าอิสระทัง้สองราย ที่กองทุนฯ ได้จัดให้มีเพื่อท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมดงักล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศฯ ทน. 38/2562 ทัง้นี ้มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 จะไม่สงูกว่า 15,800 ล้านบาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ดงักลา่ว อาทิ คา่ที่ปรึกษาทางวิชาชีพตา่ง ๆ คา่ภาษีอากรที่เก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว (ถ้ามี) คา่ใช้จ่ายใน
การออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม่ ฯลฯ) 

6.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

อตัราผลตอบแทนท่ีกองทนุฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ไปจดัหา
ผลประโยชน์จะมีการก าหนดเป็นเง่ือนไขในสญัญาที่เก่ียวข้องซึ่งจะเป็นทางการค้าตามปกติ มีลกัษณะเดียวกับที่ 
วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม โดยเปรียบเทียบจากคา่ตอบแทนที่กองทนุฯ ได้รับในอดีตและตามอตัราผลตอบแทนทัว่ไปในตลาด 

7 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับกองทุนฯ  

คณะกรรมการลงทุนคาดว่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้จะท าให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาวจากการที่กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีคณุภาพดี และยงัเป็นการเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้ของกองทนุฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
กองทนุฯ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการลงทุนของกองทุนฯ 

การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นโอกาสที่กองทนุฯ จะเติบโตผา่น
การขยายการลงทนุ (inorganic growth) ซึง่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ในการสร้างการเติบโตของกองทนุฯ 
ซึ่งเน้นการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม โดยโอกาสในการเติบโต  
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ครัง้นีจ้ะเป็นการเพิ่มเติมมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนฯ เพื่อจัดหาผลประโยชน์ให้แก่กองทุนฯ และสามาร ถเพิ่ม
ผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(2) การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นการลงทุนในทรัพย์สิน 
ที่ท าให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ครอบคลุมพืน้ที่ทั่ วประเทศ พร้อม
รองรับการขยายตัวทางเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินโดยรวมของกองทุนฯ 
ท าให้เกิดความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์  

คณะกรรมการลงทนุเช่ือว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่จะท าให้การเช่ือมโยงของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุฯ 
ครอบคลมุและครบถ้วนมากขึน้ โดยใยแก้วน าแสงหรือ FOC ทัง้หมดที่เพิ่มขึน้มีระยะทางประมาณ 5,524 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 295,726 คอร์กิโลเมตร) จะท าให้ศกัยภาพของทรัพย์สนิโดยรวมของกองทนุฯ เพิ่มมากขึน้ โดยหลงัจาก
การลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะท าให้กองทนุฯ มีโครงข่ายใยแก้วน าแสงกระจายครอบคลมุพืน้ที่ทัว่ประเทศ โดยในการ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้กองทนุฯ ได้มีการลงทนุเพิ่มเติมใน  FOC ที่ในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยี FTTx (Fiber To 
The x) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพืน้ที่ต่างจงัหวดั ในจ านวนที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 
และ 3 ท าให้กองทุนฯ เกิดความได้เปรียบทางกลยุทธ์ทัง้ด้านการกระจายตวัของทรัพย์สินและความสามารถของ
ทรัพย์สินในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ และเปิดโอกาสให้กองทุนฯ สามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมได้เพิ่มขึน้ 

(3) โอกาสในการจัดหาผลประโยชน์ที่มั่นคง และสามารถเติบโตรองรับความต้องการที่เพิ่มขึน้
อย่างต่อเน่ืองของธุรกิจโทรคมนาคม จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

การลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้เป็นการลงทนุในทรัพย์สินที่มีความส าคญั
และจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการในธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการให้บริการใน
ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ ธุรกิจบริการวงจรและโครงข่ายสื่อสารข้อมลูความเร็วสงู ธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงู (WiFi) เป็นต้น อีกทัง้คาดวา่กองทนุฯ จะสามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสว่น
ใหญ่ที่กองทนุฯ ลงทนุเพิ่มเติมโดยการให้เช่าระยะยาวกบัผู้ เช่าหลกัของกองทนุฯ คือกลุม่ทรู ซึ่งในปัจจบุนั เป็นหนึง่ใน
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยและมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง ท าให้กองทนุฯ มีโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนที่มัน่คงจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นอกจากนัน้ กองทุนฯ ยงั
สามารถน าทรัพย์สินที่เหลือไปจดัหาผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายอื่น เพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต ท่ีจะสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่กองทนุฯ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุตอ่ไป 

8 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4  

แหลง่เงินทนุที่กองทนุฯ จะน ามาใช้ลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้จะมาจาก
การเพิ่มทนุของกองทนุฯ ทัง้จ านวน อยา่งไรก็ดี เงินลงทนุทัง้หมดที่จะใช้ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้จะไมเ่กิน 15,800 ล้านบาท ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

8.1 การเพิ่มทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ  

แหลง่เงินทนุที่กองทนุฯ จะน ามาใช้ลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นี ้จะมาจาก
การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ ทัง้จ านวน โดยกองทนุฯ จะด าเนินการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ ใน
จ านวนรวมไม่เกิน 10,500,000,000 บาท จากเดิมเงินทนุจดทะเบียน 96,379,430,540 บาท มลูค่าที่ตราไว้หน่วยละ 
10 บาท รวมเป็นเงินทนุจดทะเบียนจ านวนไมเ่กิน 106,879,430,540 บาท โดยการออกและจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม่ใน
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จ านวนไมเ่กิน 1,050,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทนุใหม่ (Record Date) ตามสดัส่วนการถือหน่วย
ลงทุน แต่บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมรายใด หากการจัดสรร
ดงักลา่วท าให้หรืออาจสง่ผลเป็นการกระท าการที่ขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศโดยกองทุนฯ 
หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้อง
ด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย ทัง้นี ้ตามรายละเอียดที่จะได้กลา่วโดยละเอียดตอ่ไปในข้อ 9.  

ทัง้นี ้การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและ
ก าหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ที่จดัท าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทัง้สองราย หลกัการในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
สภาวะตลาดเงินและตลาดทนุในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม ่อตัราผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสม
ที่นักลงทุนจะได้รับศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบีย้ทัง้ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ เป็นต้น 

9 การจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ 

9.1 รายละเอียดการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หนว่ยลงทนุใหม ่ (Record Date) ตาม
สดัส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ผู้ ถือหน่วยลง
ทนุเดิมรายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจสง่ผลเป็นการกระท าการที่ขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบงัคบัของตา่งประเทศโดยกองทนุฯ หรือบริษัทจดัการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจดัการต้องมีภาระหน้าที่ใน
การด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย (ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่มีสทิธิได้รับ
การจดัสรรหนว่ยลงทนุเรียกวา่ “ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) ในการนี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่มีสทิธิอาจ
แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยลงทนุใหมต่ามสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่
สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยลงทนุใหมใ่นครัง้นีก็้ได้  

โดยภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว กองทุนฯ 
อาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซือ้โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าว ให้แก่  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจ านงที่จะจองซือ้หน่วยลงทนุใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตาม
สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ อย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด ทัง้นี ้รายละเอียดการจดัสรรหน่วยลงทนุ
ใหมเ่ป็นไปตามที่จะก าหนดในเอกสารเก่ียวกบัการจองซือ้หนว่ยลงทนุใหมแ่ละหนงัสอืชีช้วน 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทุน
ใหม่ (Record Date) โดยจะแจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้องต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบตอ่ไป 

ทัง้นี ้หน่วยลงทนุใหมจ่ะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1993 หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศใดๆ นอกเหนือจาก
ประเทศไทย และจะไม่ได้รับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสญัชาติสหรัฐอเมริกา หรือสญัชาติ
ใดๆ นอกจากสญัชาติไทย หากการเสนอขายหรือการขายท าให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระท าการที่ขดัต่อ
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กฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของประเทศนัน้ ๆ โดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัท
จดัการมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย  

ตารางดงัตอ่ไปนี ้เป็นข้อมลูโดยสรุปของการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม่ 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหน่วย
ลงทุน 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาเสนอขาย  
(บาทต่อหน่วย) หมายเหตุ 

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่
มีสิทธิ 

จ านวนหน่วยลงทนุ
ใหมท่ัง้หมด 

ก าหนดในภายหลัง 
( โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า 
หมายเหต ุ(2)) 

ก า ห น ด ใ น ภ า ยหลั ง 
(โปรดพิจารณา หมาย
เหต ุ(1)) 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุ  (3) 
(4) 

หมายเหต ุ

(1) การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่นีจ้ะอ้างอิงจากราคาประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ที่จัดท าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทัง้สองราย 
ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง สภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ
ในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นักลงทนุจะได้รับ 
ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม อตัราดอกเบีย้ทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
เป็นต้น ทัง้นี ้ราคาเสนอขายจะได้รับการพิจารณาและก าหนดโดยบริษัทจดัการก่อนการเสนอขาย 

(2) อัตราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยลงทุนก่อนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ  
หารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุใหม่ที่จะมีการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิ ในราคาเสนอ
ขายตอ่หน่วยตามที่บริษัทจดัการจะได้ก าหนดตอ่ไป 

(3) วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทนุใหม่ (Record Date) จะได้รับการก าหนด
ในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป 

(4) ให้บริษัทจดัการเป็นผู้ มีอ านาจในการ (ก) พิจารณา ก าหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ รวมทัง้การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง จ านวน  
หน่วยลงทุนใหม่ จ านวนครัง้ของการเสนอขาย จ านวนรอบที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วย 
ลงทนุเดิมที่มีสิทธิ ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรร วิธีการเสนอขาย วิธีการจองซือ้ วิธีการช าระค่าจองซือ้ 
อตัราส่วนการใช้สิทธิในการจองซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น  ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีสิทธิใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาการจดัสรร หรือการปฏิเสธการจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจสง่ผลเป็นการกระท าการที่ขดัต่อกฎหมาย 
หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมี
ภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย  (ข) พิจารณาก าหนด
วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยแจ้งวัน
ก าหนดการดงักล่าวและรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป (ค) เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสารค าขอ
อนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ รวมทัง้ด าเนินการเจรจา 
ติดต่อ และ/หรือ ยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง  ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่ เก่ียวข้องต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
องค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว และการน าหน่วยลงทนุใหมเ่ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นต้น (ง) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในสญัญาตา่ง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ
ตวัแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ (จ) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองทกุประการ ตลอดจนก าหนดหรือ
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เก่ียวเน่ืองเพื่อให้การออกและจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ของ
กองทนุฯ ส าเร็จลลุว่ง (ฉ) แตง่ตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจชว่งในการด าเนินการดงักลา่วตาม (ก) ถึง 
(จ) ข้างต้น 

9.2 วัตถุประสงค์ของการออกหน่วยลงทุนใหม่และแผนการใช้เงนิ 

กองทนุฯ จะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุใหมไ่ปใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 รวมถึงช าระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว  โดยราคา
เข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 เป็นราคาสทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการได้มา
ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว ตามท่ีได้ตกลงกบัเจ้าของกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิ  

9.3 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ 

(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (Control Dilution) 

        จ านวนหนว่ยลงทนุใหมท่ี่เสนอขายในครัง้นี ้  

จ านวนหนว่ยลงทนุในปัจจบุนั + จ านวนหนว่ยลงทนุใหมท่ีเ่สนอขายในครัง้นี ้ 

 

            1,050,000,000   

        9,637,943,054 + 1,050,000,000 

ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหนว่ยลงทนุ (Control Dilution) จากการเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม่
ในครัง้นีจ้ะมีประมาณร้อยละ 9.82 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุ (Price Dilution) 

ยงัไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนได้เนื่องจากยงัไม่มีการก าหนดราคา
เสนอขายหนว่ยลงทนุใหม ่

10 การอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

คณะกรรมการลงทนุของกองทนุฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เห็นควรให้มีการเข้าลงทนุใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และให้มีการเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการลงทนุของกองทนุฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ 

(1) นายณรงศกัดิ์  ปลอดมีชยั  

(2) นางทิพาพรรณ  ภทัรวิกรม 

(3) นางสาวพีรญา วรรณคีรี 

(4) นางสาวอริศรา คงสวา่ง 

11 เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 อันประกอบด้วย  
การได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ดงักลา่วข้างต้น เป็นการเข้าท าธุรกรรมระหวา่งกองทนุฯ กบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เป็น
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การได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน โดยมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ และเป็นการเข้าท าธุรกรรมระหวา่งกองทนุฯ กบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการเ ข้าท าสญัญา
เก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่มีมลูคา่ของสญัญาไมน้่อยกวา่ร้อยละ 3 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุฯ ท าให้การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ตาม
ประกาศฯ ทน. 38/2562 ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาประชุม  
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมด โดยมีหน่วยล งทุนนับรวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การนบั
คะแนนเสียงในการขอมติดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่นบัรวมจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสีย
เป็นพิเศษกบัการเข้าท าการได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 และการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ในการลงคะแนนเสยีงเพื่อขอมติดงักลา่ว 

ในสว่นของการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
ส าหรับการเสนอขายหนว่ยลงทนุที่ออกใหมข่องกองทนุฯ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยคะแนนเสยีง
ข้างมากของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4  
และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ณ วนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย  

 

ชื่อ จ านวนหน่วย 
สัดส่วนการลงทุนต่อหน่วยลงทุน 

ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนฯ (ร้อยละ) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2,485,561,900 25.79 

บริษัท เรียล มฟู จ ากดั 405,821,017 4.21 

 

12 ความเห็นของคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ  

คณะกรรมการลงทนุพิจารณาการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมในครัง้นี ้และเห็นว่า
การลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นีม้ีความน่าสนใจและมีความเหมาะสมสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ของกองทุนฯ ในการที่จะสร้างการเจริญเติบโตระยะยาวเพิ่มขึน้ หากเปรียบเทียบกับการ 
ไมเ่ข้าลงทนุเพิ่มเติมเลย โดยการแสวงหาโอกาสการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคณุภาพดี และเพิ่ม
การกระจายตวัของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ เนื่องจาก ในการลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้
กองทนุฯ มีการลงทนุใน FOC ที่ในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx (Fiber To The x) ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ในจ านวนที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ 3  รวมถึงการลงทนุ
ในเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม ท าให้กองทุนฯ เกิดความได้เปรียบทางกลยทุธ์ทัง้ด้านการกระจายตวัของทรัพย์สินและ
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ความสามารถของทรัพย์สินในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ และเปิดโอกาสให้กองทุนฯ สามารถจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมได้เพิ่มขึน้  

ทัง้นี ้คณะกรรมการลงทนุ มีความเห็นวา่ การเข้าลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะท าให้ขนาดและมลูค่าตลาดของ
กองทนุฯ เพิ่มสงูขึน้ ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุฯ และเพิ่มความนา่สนใจในการ
เข้าลงทนุให้กบันกัลงทนุที่สนใจผลิตภณัฑ์การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม ่าเสมอ รวมถึงช่วยสง่เสริมภาพลกัษณ์ของ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของไทยให้มีความนา่สนใจในสายตาของนกัลงทนุตา่งชาติเพิ่มขึน้ 

คณะกรรมการลงทนุจะพิจารณาการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 นีท้ี่จ านวน  
ไม่เกิน 15,800 ล้านบาท โดยการออกหน่วยลงทนุเพิ่มเติมไมเ่กิน 1,050 ล้านหน่วย โดยประมาณการเงินปันสว่นแบง่
ก าไรต่อหน่วยของกองทนุฯ ที่คาดว่าจะได้รับหลงัจากที่กองทนุฯ ลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 4 จะ ไม่ลดลง เมื่อเทียบกบัประมาณการเงินปันสว่นแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ ที่คาดว่าจะได้ในกรณีที่
กองทนุฯมิได้ท าการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 โดยกองทนุฯ ได้แตง่ตัง้ผู้ประเมินอิสระสองรายเพื่อท า
หน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมดงักลา่ว อีกทัง้ สมมติฐานที่ผู้ประเมินค่าอิสระทัง้ 2 ราย  
ใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ตามที่ระบุไว้ในสรุปรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของผู้ประเมินค่าอิสระ และตารางสรุปสมมติฐานของผู้ประเมินค่าอิสระส าหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ก็มีความสมเหตสุมผล นอกจากนี ้อตัราผลตอบแทนที่กองทนุฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์เป็นไปทางการค้าตามปกติ มีลกัษณะเดียวกับที่  
วิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length terms) และอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม  

นอกจากนี ้การเพิ่มทนุยงัช่วยเพิ่มหนว่ยลงทนุซึง่จะเป็นการสนบัสนนุสภาพคลอ่งของการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
ในตลาดรองและเป็นการเพิ่มขนาดของทรัพย์สินรวมของกองทนุฯ อีกทัง้ยงัเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมจะได้
เพิ่มขนาดการลงทนุในกองทนุฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทนุเพิ่มเติมของกองทนุฯ  

ทัง้นี ้มูลค่าสุดท้ายที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 อัตรา
ผลตอบแทนสุดท้ายที่กองทุนฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ไปจัดหา
ผลประโยชน์ ขนาดการเพิ่มทนุและวิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมค่วรจะได้พิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้อง รวมถึงแตไ่ม่
จ ากดัเพียง 

- มลูค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่า
อิสระทัง้สองราย 

- สภาวะตลาดเงินและตลาดทนุโดยรวมในขณะเข้าท ารายการ 

- ผลตอบแทนจากการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทเดียวกนัในตลาด ณ ขณะนัน้ 

 


