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(ฟอร์ม 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุนฯ”) ขอรายงานเกี่ยวกับความประสงค์ในการเพิ่มทุนและการจัดสรร 
หน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ดังนี้ 

 1. การเพิ่มทุน 

บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ของกองทุนฯ ในจํานวน
รวมไม่เกิน 10,500,000,000 บาท จากเดิมเงินทุนจดทะเบียน 96,379,430,540 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท รวม
เป็นเงินทุนจดทะเบียนจํานวนไม่เกิน 106,879,430,540 บาท โดยการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในจํานวนไม่เกิน 
1,050,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันกําหนดรายชื่อผู้
ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่  (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขาย
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทําการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการ
ดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย 

ทั้งนี้ การกําหนดจํานวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและ
กําหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 ที่จัดทําโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทั้งสองราย หลักการในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง สภาวะตลาดเงิน
และตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่ ผู้ลงทุนจะได้รับ 
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น 

 2. การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่  (Record Date) ตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้
หรืออาจส่งผลเป็นการกระทําการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ 
หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไป
จากที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
เรียกว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) ในการน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจํานงที่
จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ
การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ก็ได้   

โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว  
กองทุนฯ อาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าว 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจํานงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
จัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด ทั้งนี้ รายละเอียดการ
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จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นไปตามที่จะกําหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่และ
หนังสือชี้ชวน 

หน่วยลงทุนใหม่ดังรายละเอียดตามวาระนี้หรือตามเอกสารแนบ 2 จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1993 หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศใดๆ นอกเหนือจากประเทศไทย และจะไม่ได้รับการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกา หรือสัญชาติใดๆ นอกจากสัญชาติไทย หากการ
เสนอขายหรือการขายทําให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทําการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
ของประเทศนั้น ๆ โดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการมีภาระหน้าที่ในการ
ดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย  

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อ  
หน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยจะแจ้งวันกําหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

ตารางดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหน่วย

ลงทุน 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาเสนอขาย 

(บาทต่อหน่วย) 

หมายเหตุ 

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
ที่มีสิทธิ 

จํานวนหน่วย
ลงทุนใหม่ทั้งหมด 

กําหนดใน
ภายหลัง (โปรด
พิจารณา หมาย
เหตุ (2)) 

กําหนดใน
ภายหลัง (โปรด
พิจารณา หมาย
เหตุ (1)) 

โปรด
พิจารณา 
หมายเหตุ 
(3) (4)  

หมายเหตุ 

(1) การกําหนดจํานวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่นี้จะอ้างอิงจากราคา
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่จัดทําโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ
อิสระทั้งสองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทน
ในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  เป็นต้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะได้รับการ
พิจารณาและกําหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย 

(2) อัตราส่วนการเสนอขายจะคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนก่อนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนฯ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนใหม่ที่จะมีการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่
มีสิทธิ ในราคาเสนอขายต่อหน่วยตามที่บริษัทจัดการจะได้กําหนดต่อไป 

(3) วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) จะได้รับ
การกําหนดในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันกําหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

(4) ให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอํานาจในการ (ก) พิจารณา กําหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ รวมทั้งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง จํานวนหน่วยลงทุนใหม่ จํานวนครั้งของการเสนอขาย จํานวนรอบที่จะจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ระยะเวลาการจองซื้อ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย 
วิธีการจองซ้ือ วิธีการชําระค่าจองซื้อ อัตราส่วนการใช้สิทธิในการจองซ้ือ สัดส่วนการเสนอขาย ราคา
เสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาการจัดสรร หรือการปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หาก
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การจัดสรรดังกล่าวทําให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทําการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
ของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ใน
การดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายไทย (ข) พิจารณากําหนดวัน
กําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยแจ้งวัน
กําหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (ค) เจรจา ตกลง จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ใน
เอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ใหม่ รวมทั้งดําเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรือ ยื่นคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐาน
ที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว 
และการนําหน่วยลงทุนใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น (ง) เจรจา 
ตกลง จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับ
จองซื้อหลักทรัพย์ (จ) ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนกําหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้การออกและจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ของกองทุนฯ สําเร็จลุล่วง (ฉ) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่วงในการ
ดําเนินการดังกล่าวตาม (ก) ถึง (จ) ข้างต้น 

 3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 น.) ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่า เลขที่ 89  
ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยกําหนดให้วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือ 
หน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 (Record Date) 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข
การอนุญาต (ถ้ามี) 

ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 การเพิ่มทุน การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามวาระที่
เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562  บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ โดยจะดําเนินการยื่นหนังสือชี้ชวนต่อไป  

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

กองทุนฯ จะนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมถึงชําระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่ง
คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณไม่เกิน 15,800 ล้านบาท 

6. ประโยชน์ที่กองทุนฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

บริษัทจัดการคาดว่าการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่เพื่อนํามาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ จะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาวจากการท่ีกองทนุฯ 
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพดี และยังเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ของกองทุนฯ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน  
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7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

กองทุนฯ จะมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการคาดว่าการเพิ่มทุนจะช่วย
เพิ่มหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองและเป็นการเพิ่มขนาดของ
ทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้เพิ่มขนาดการลงทุนในกองทุนฯ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนฯ  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ
การเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

ไม่มี 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 น.) ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่า เลขที่ 89  
ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยกําหนดให้วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือ 
หน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 (Record Date) เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมถึงการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยลงทุน
ใหม่ 

บริษัทจัดการขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

(นายณรงค์ศกัดิ์ ปลอดมชีัย) 
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด 


