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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหนว่ยลงทุน 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล คร้ังที่ 1/2562 

 

วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  
ครั้งที่ 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุนฯ”) 

เอกสารแนบ 

1 ตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุนฯ (“โครงการจัดการกองทุนฯ”) ที่เสนอขอแก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อสะท้อนการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสาของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส  
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (“AWC”) ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่
เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมที่ AWC เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (“เสาโทรคมนาคม
ของ AWC”) แก่บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด (“BFKT”) 

2 สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่  4 และการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่เป็นการท าธุรกรรม
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 

4 สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์ สินของผู้ประเมินค่าอิสระ ตารางสรุปสมมติฐานของ 
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอิสระส าหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และ
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
อิสระในการประเมินมูลค่า 

5 ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ซึ่งสะท้อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่  4 ส าหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
กันยายน 2563  

6 สรุปหลักการในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 

7 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่ส าคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 
4 ของกองทุนฯ  

8 ตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุนฯ ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4  

9 แบบรายงานการเพิ่มทุน 

10 แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
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11 วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

12 หนังสือมอบฉันทะ  

13 ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ที่เสนอชื่อให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ มอบฉันทะ 

14 รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนฯ ("บริษัทจัดการ") 
เห็นควรให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 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 ซอยสวนพลู เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 บริษัทจัดการจึงขอเชิญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้อนการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
แก่ BFKT 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  

ตามที่บริษัทจัดการได้รับหนังสือจากบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (“AWC”) และ
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด (“BFKT”) ฉบับลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และหนังสือจาก AWC BFKT 
และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (“TUC”) ฉบับลงวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เสนอให้กองทุน
ฯ พิจารณาและให้ความยินยอมในการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งกองทุนฯ ได้
ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมที่ AWC เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ (“เสาโทรคมนาคมของ AWC”) แก่ BFKT นั้น บริษัทจัดการได้พิจารณาเหตุผลและปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ดังที่จะกล่าวในรายละเอียดต่อไปน้ี) แล้วเห็นสมควรให้ความยินยอมแก่ AWC ตามที่ได้รับการร้องขอในการ
ด าเนินการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปล่ียน จึงมี
มติในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อนุมัติให้ความยินยอมแก่ AWC ในการด าเนินการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจของบริษัทจัดการ 
ในฐานะผู้จัดการกองทุนไปด าเนินการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องและหนังสือให้ความยินยอมแก่ AWC ต่อไป  

ดังนั้น เมื่อมีการด าเนินการปรับเปล่ียนโครงสร้างการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แล้วเสร็จ จึงมี
ความจ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่เปล่ียนแปลง
ไปดังกล่าวลงในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ บริษัทจัดการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้อนโครงสร้างการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปล่ียนแปลงไป โดยมีรายละเอียดการขอเสนอให้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ดังนี้ 
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ก. โครงสร้างปัจจุบัน 

 

ปัจจุบัน กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ดังต่อไปนี้กับ AWC (ก) สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่าง กองทุนฯ กับ AWC (ข) สัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ระหว่าง กองทุนฯ กับ AWC และ (ค) สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ระหว่าง กองทุนฯ กับ AWC (รวม
เรียกว่า “สัญญา AWC ARSTA”) สัญญาทั้งหมดดังกล่าวเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนฯ ในรายได้สุทธิท่ีเกิดจากการ
ที่ AWC ให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมระหว่าง AWC และ BFKT 
ดังต่อไปนี้ตามล าดับ (ก) สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ส าหรับการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมจ านวน 4,360 ต้น (ข) สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ส าหรับการให้
เช่าเสาโทรคมนาคมจ านวน 388 ต้น และ (ค) สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ส าหรับการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจ านวน 149 ต้น (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าเสาของ AWC”) โดย BFKT น าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ทั้งหมดดังกล่าวไปให้เช่าช่วงแก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (“กสท 
โทรคมนาคม”) ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในระบบ HSPA 
ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA”) โดย 
กสท โทรคมนาคม มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ในการใช้เสาโทรคมนาคมของ 
AWC และได้เช่าใช้และช าระค่าเช่าส าหรับเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้แก่ BFKT ในอัตราค่าเช่าส าหรับท้ังเสา (Whole 
Tower Basis) ซึ่ง BFKT ได้น าค่าเช่าส าหรับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ได้รับจาก กสท โทรคมนาคม ไปช าระต่อ
ให้แก่ AWC และ AWC ได้โอนรายได้สุทธิในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทุนฯ ตามสัญญา AWC 
ARSTA 
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ข. โครงสร้างที่ AWC และ BFKT ขอเสนอปรับเปลี่ยน 

 

เนื่องจาก ที่ผ่านมา กสท โทรคมนาคม มีการใช้งานพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมของ AWC เพียง 1 
พื้นที่ต่อเสา ประกอบกับ TUC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“ทรู”) ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทท่ีสามและมีโครงข่ายเป็นของตนเองเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี มี
แผนการขยายโครงข่ายและมีความต้องการใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคมของ AWC ดังนั้น กสท โทรคมนาคม และ 
BFKT จึงได้ตกลงเข้าท าสัญญาแก้ไขสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ในส่วนที่เกี่ยวกับการเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC โดยแก้ไขจากเดิมทีเ่ป็นการเช่าและช าระค่าเช่าเสาโทรคมนาคมทั้งเสา (Whole Tower Basis) เป็นการเช่า
และช าระค่าเช่าส าหรับ 1 พื้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมเท่านั้น (One Slot Basis) (“สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ 
HSPA (ฉบับแก้ไข )”) นอกจากนี้  AWC และ BFKT ยังได้เสนอให้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ระหว่าง AWC และ BFKT โดยให้ TUC ท าการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แบบทั้งเสา 
(Whole Tower Basis) จาก AWC แทน BFKT โดยมีอัตราค่าเช่าเท่ากับสัญญาเดิมระหว่าง AWC และ BFKT และ 
TUC จะเป็นผู้ให้เช่าช่วงเฉพาะหนึ่งพื้นที่ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis) แก่ BFKT เพื่อที่ BFKT จะ
ให้ กสท โทรคมนาคม เช่าช่วงต่อตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA (ฉบับแก้ไข) โดยที่ TUC จะใช้พื้นที่ Slot 
บนเสาโทรคมนาคมของ AWC ในส่วนท่ีเหลือเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีต่อไป นอกจากนี้ BFKT ยังตกลงรับผิดตอ่ 
AWC โดยตรงในฐานะลูกหนี้ร่วมกับ TUC ส าหรับค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ส าหรับหนึ่งพื้นที่ต่อเสา
โทรคมนาคมของ AWC (One Slot Basis) ที่ BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC ในอัตราค่าเช่าที่ก าหนดภายใต้สัญญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ฉบับใหม่ (รวมเรียกว่า “โครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปลี่ยน”) 

โดยเมื่อบริษัทจัดการ โดยคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
(“คณะกรรมการลงทุน”) พิจารณาโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปล่ียน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วมี
ความเห็นว่า การปรับเปล่ียนโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปล่ียน  

(1) ไม่มีผลกระทบกับจ านวนรายได้สุทธิรายเดือนที่กองทุนฯ จะได้รับตามสัญญา AWC 
ARSTA กล่าวคือจ านวนรายได้ที่กองทุนฯ จะได้รับ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือปรับลดแต่อย่างใด  และการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างดังกล่าวจะท าให้สิทธิเรียกร้องของกองทุนฯ ต่อ AWC ดียิ่งขึ้น เนื่องจากภายใต้สัญญา AWC 
ARSTA หากการที่ AWC ผิดนัดไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่ารายเดือนให้แก่กองทุนฯ เกิดจากการที่ กสท โทรคมนาคม ไม่
ช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA และไม่ได้เกิดจากการผิดภาระผูกพันของบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด 
(“เรียลมูฟ”) ตามสัญญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA ลงวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 
2554 ระหว่าง เรียลมูฟ และ กสท โทรคมนาคม (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว กองทุนฯ ไม่มีสิทธิเรียกเหตุผิด
นัด และเรียกร้องให้ AWC ส่งมอบรายได้ให้แก่กองทุนฯ (“ข้อยกเว้นเกี่ยวกับสิทธิของกองทุนฯ ในการเรียกเหตุ
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ผิดนัด”) ดังนั้น หากมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างดังกล่าว ข้อยกเว้นเกี่ยวกับสิทธิของกองทุนฯ ในการเรียกเหตุผิดนัด 
จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ AWC ไม่สามารถส่งมอบรายได้ค่าเช่ารายเดือนให้แก่กองทุนฯ  อันเป็นผลมาจาก กสท 
โทรคมนาคม ไม่ช าระเงินเฉพาะที่เป็นค่าเช่าพื้นที่  จ านวน 1 พื้นที่ Slot ต่อเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่ BFKT 
เท่านั้น ต่างจากเดิมซึ่งเป็นค่าเช่าส าหรับเสาโทรคมนาคมทั้งต้น ดังนั้นหากการที่ AWC ไม่สามารถส่งมอบรายได้ค่า
เช่ารายเดือนให้แก่กองทุนฯ จนก่อให้เกิดเหตุผิดนัดนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุอื่น ๆ นอกจากข้อยกเว้นเกี่ยวกับสิทธิของ
กองทุนฯ ในการเรียกเหตุผิดนัด กองทุนฯ ก็จะมีสิทธิเรียกให้ AWC ส่งมอบรายได้ให้แก่กองทุนฯ ตามสัญญา AWC 
ARSTA ได้ โดย AWC จะไม่สามารถอ้างข้อยกเว้นดังกล่าวได้  

(2) เป็นการลดความเส่ียงของกองทุนฯ ในกรณีที่ กสท โทรคมนาคม ไม่ช าระค่าเช่าเสาให้แก่ 
BFKT (ความเส่ียงที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน ข้อ 6.1.1 และข้อ 6.3.2) เนื่องจากที่ผ่านมา กสท โทรคมนาคม ต้อง
ช าระค่าเช่าส าหรับท้ังเสา) (Whole Tower Basis) ให้แก่ BFKT ในขณะท่ี กสท โทรคมนาคม ใช้ประโยชน์เพียง 1 พื้นที่
ต่อเสาโทรคมนาคมเท่านั้น ท าให้มีพื้นท่ีเสาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกหลายพื้นท่ีต่อเสาโทรคมนาคม 1 เสา ซึ่งการน าพื้นที่
เสาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ดังกล่าวออกให้ผู้อื่นเช่าจะช่วยลดความเส่ียงของการไม่ช าระค่า เช่าเสาได้ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจาก BFKT ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จึงท าให้ไม่สามารถน าพื้นที่ที่ เหลือบนเสา
โทรคมนาคมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ ขณะที่ในทางกลับกัน TUC เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม กล่าวคือ เป็นผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่หลักของกลุ่มทรู ที่ครอบครองคล่ืนความถี่ 2100 MHz  คล่ืนความถี่ 900  MHz และคล่ืน
ความถี่ 1800 MHz จนถึงปีพ.ศ. 2570 พ.ศ. 2574 และพ.ศ. 2576 ตามล าดับ TUC จึงสามารถที่จะใช้พื้นที่ Slot บน
เสาโทรคมนาคมของ AWC ในส่วนที่เหลือเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ต่อไปได้  ซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
สูงสุดต่อการใช้เสาโทรคมนาคม และส่งผลให้ฐานของกระแสรายได้ที่กองทุน ฯ ได้รับมีความแน่นอนและมั่นคงมากขึน้
เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคม  AWC ตามโครงสร้างการเช่าที่
เสนอปรับเปล่ียน นอกจากนั้น BFKT ยังตกลงรับผิดต่อ AWC โดยตรงในฐานะลูกหนี้ร่วมกับ TUC ส าหรับค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ส าหรับหนึ่งพื้นท่ีต่อเสาโทรคมนาคม (One Slot Basis) ที ่BFKT เช่าช่วงต่อจาก TUC ในอัตรา
ค่าเช่าที่ก าหนดภายใต้สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ฉบับใหม่ 

(3) ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนฯ ในด้านของการค้าแข่ง และการท่ีมี 
TUC มาเป็นผู้เช่าเสาโทรคมนาคมทั้งเสา (Whole Tower Basis) จาก AWC รวมถึงไม่เป็นการลดโอกาสที่ TUC  จะ
เช่าเสาอื่นจากกองทุนฯ เนื่องจาก TUC จะใช้พื้นที่บนเสาที่เช่าที่เหลืออยู่ในการให้บริการในธุรกิจของบริษัทเอง ไม่ได้
น าไปให้เช่าในลักษณะเดียวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนฯ  นอกจากนั้นตามปกติของการสร้างเสา
โทรคมนาคมของผู้ประกอบการรายใด ๆ จะไม่ก่อสร้างเสาที่ทับซ้อนพื้นที่ของเสาโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุ่มมีอยู่เดิม 
เว้นแต่กรณีที่พื้นที่ Slot บนเสาที่มีอยู่เดิมถูกใช้จนครบแล้วและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคบริเวณนั้น 
ๆ โดย TUC จะออกหนังสือข้อตกลงกระท าการ (Letter of Undertaking) ให้แก่กองทุนฯ โดยมีข้อตกลงว่าจะไม่กระท า
การแข่งขันกันกับการประกอบธุรกิจของกองทุนฯ  

(4) ไม่ส่งผลกระทบในทางลบกับโอกาสในการได้รับช าระรายได้ที่กองทุนฯ จะได้รับตาม
สัญญา AWC ARSTA เมื่อพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือและฐานะทางการเงินจากการวิเคราะห์งบการเงิน ของ 
TUC พบว่า TUC มีผลการด าเนินงานโดยภาพรวมและฐานะทางการเงินที่มั่นคง และยังคงได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด (Tris Rating) โดยล่าสุด เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่
ระดับ BBB+ ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชือ่ถือขององค์กรท่ี TUC ได้รับมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2558 นอกจากนี้ AWC จะ
ออกหนังสือข้อตกลงกระท าการ (Letter of Undertaking) ให้แก่กองทุนฯ โดย AWC ให้ค ายืนยันและรับรองว่าจะ
ปฏิบัติตามข้อตกลงกระท าการภายใต้สัญญา AWC ARSTA ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ TUC อย่างเดียวกับที่เคยรับรองว่า
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จะปฏิบัติกับ BFKT และ ยังให้ค ายืนยันและรับรองว่าจะด าเนินการให้ TUC ปฏิบัติตามข้อตกลงกระท าการภายใต้
สัญญา AWC ARSTA ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

อนึ่ง บริษัทจัดการได้พิจารณาโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เห็นว่า
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปล่ียนจะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องภายใต้
สัญญา AWC ARSTA หรือต้องท าให้มีการแก้ไขสัญญา AWC ARSTA และ การให้ความยินยอมเกี่ยวกับโครงสร้าง
การเช่าที่เสนอปรับเปล่ียนตามที่ได้รับการร้องขอมาอยู่ในอ านาจที่บริษัทจัดการสามารถพิจารณาอนุมัติการให้ความ
ยินยอมดังกล่าวได้ เนื่องจากภายใต้สัญญา AWC ARSTA ยังก าหนดให้ กองทุนฯ มีอ านาจในการให้ความยินยอมแก่ 
AWC ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขสัญญาเช่าเสาของ AWC รวมถึงเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้บริษัท
จัดการต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ  

จากที่ได้กล่าวข้างต้น คณะกรรมการลงทุนได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า การให้ความยินยอมในการแก้ไข
สัญญาตามโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปล่ียนข้างต้นจะลดความเส่ียงของกองทุนฯ และเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายโดย
จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีการใช้พื้นท่ีเสาโทรคมนาคม AWC อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการ
ใช้งานด้านโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) ในปัจจุบันของผู้บริโภค อีกทั้ง ช่วยลด
บทบาทของ กสท โทรคมนาคม ในฐานะตัวกลางที่จัดเป็นความเส่ียงด้านสัญญาของกองทุนฯ และยังเพิ่มสิทธิ
เรียกร้องในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ  AWC ตามที่ได้กล่าวข้างต้น จึง
ถือเป็นธุรกรรมที่เป็นประโยชน์และไม่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกองทุนฯ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิในการ
เรียกร้องของกองทุนฯต่อคู่สัญญาคือ AWC ให้ช าระเงินตามสัญญา AWC ARSTA แต่อย่างใด  

ทั้งนี้ เนื่องจากการให้ความยินยอมดังกล่าวอาจถือเป็นการท าธุรกรรมที่บริษัทจัดการด าเนินการเพื่อ
กองทุนฯ กับ AWC ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ บริษัทจัดการจึงต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ ก่อนการด าเนินการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจัดการ
จึงได้ขอความเห็นชอบจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ดูแลผลประโยชน์”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนฯ และบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วตามหนังสือแจ้งความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ฉบับลงวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหลายข้างต้น และเมื่อค านึงถึงผลประโยชน์ของของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจึงมีมติให้ความยินยอมแก่ AWC ตามที่ได้รับการร้องขอ ในการด าเนินการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ตามโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปล่ียนและมอบอ านาจใหผู้้รับมอบอ านาจของบริษัทจัดการ 
ในฐานะผู้จัดการกองทุนไปด าเนินการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องและหนังสือให้ความยินยอมแก่ AWC ต่อไป พร้อมทั้ง
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารและ/หรือสัญญาต่าง ๆ ของ AWC BFKT และ TUC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการ
เช่าที่เสนอปรับเปล่ียน 

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุนฯ ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อสะท้อน
การปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แก่ TUC ตามเอกสารแนบ 1 เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหน่วยลงทุน  

อย่างไรก็ดี ร่างโครงการจัดการกองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามที่
บริษัทจัดการจะเห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตาม และ/หรือ สอดคล้องกับเงื่อนไขสุดท้ายของโครงสร้างการให้เช่าเสา
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โทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปล่ียนแปลงไป และ/หรือ เป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน และ/หรือ เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ ค าแนะน า หรือค าส่ังของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) 

อนึ่ง ร่างโครงการจัดการกองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการให้เช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ค าแนะน า หรือค าส่ังที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด จะเริ่ม
มีผลใช้บังคับภายหลังจากโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปล่ียนแปลงไปเกิดขึ้นแล้วเสร็จ 

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดการสามารถด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้อน
โครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปล่ียนแปลงไปตามที่เสนอทุกประการ และให้มีอ านาจ
ด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1) ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมค าหรือข้อความในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ตามที่
เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่จะเปล่ียนแปลงไปตามที่บริษัท
จัดการจะเห็นสมควร หรือเป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน หรือเป็นไปตามค าแนะน าหรือค าส่ังของส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมถึงเป็นผู้มีอ านาจในการลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จ าเป็น 
รวมทั้งด าเนินการติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือด าเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ 
หรือผ่อนผัน กับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคล 
ใด ๆ เพื่อการดังกล่าว 

(2) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ  

(3) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (2) 
ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ: 

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อ
สะท้อนการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนในสิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการที่ AWC ให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แก่ 
BFKT เนื่องจากบริษัทจัดการโดยคณะกรรมการลงทุนได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การให้ความยนิยอมใน
การแก้ไขสัญญาตามโครงสร้างการเช่าที่เสนอปรับเปล่ียนข้างต้นจะลดความเส่ียงของกองทุนฯ และ
เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายโดยจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีการใช้พื้นที่เสาโทรคมนาคม AWC อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการใช้งานด้านโทรคมนาคม (โทรศัพท์เคล่ือนที่และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) ในปัจจุบันของผู้บริโภค อีกทั้ง ช่วยลดบทบาทของ กสท โทรคมนาคม ใน
ฐานะตัวกลางที่จัดเป็นความเส่ียงด้านสัญญาของกองทุนฯ และยังเพิ่มสิทธิเรียกร้องในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามที่ได้กล่าวข้างต้น 
นอกจากนี้ การปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการน าส่งรายได้ให้แก่
กองทุนฯ และไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิโดยกองทุนฯ ในการพิจารณาซื้อเสาโทรคมนาคม
หลังจากสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ส้ินสุดลง จึงถือเป็นธุรกรรมที่เป็นประโยชน์และไม่
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ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกองทุนฯ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิในการเรียกร้อ งของ 
กองทุนฯ ต่อคู่สัญญาคือ AWC ให้ช าระเงินตามสัญญา AWC ARSTA แต่อย่างใด  

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์: 

ตามที่บริษัทจัดการได้มีมติให้ความยินยอมแก่ AWC และ BFKT ตามที่ได้รับการร้องขอในการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และ BFKT ด้วยเหตุผลที่บริษัทจัดการ
ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น    เพื่อสะท้อนการอนุมัติการปรับเปล่ียนโครงสร้างการให้เช่าโทรคมนาคมของ 
AWC ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ 
และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เพื่อให้โครงการจัดการกองทุนฯ 
เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน หรือเป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน หรือเป็นไปตามค าแนะน าหรือค าส่ัง
ของ ส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่บริษัทจัดการเสนอ 

การลงมติ : 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังที่ 4 

การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจัดการโดยคณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ 
ได้พิจารณาค าแนะน าจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งเล็งเห็นถึงแนวโน้มและโอกาสในการ
ขยายตัวของธุรกิจโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย รวมถึงช่องทางในการเพิ่มโอกาสในการเติบโตและการ
เพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโทรคมนาคมที่มีศักยภาพและคุณภาพท่ีดี บริษัทจัดการโดยคณะกรรมการลงทุนจึงได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติม รวมทั้งรูปแบบการจัดหา
แหล่งเงินทุน ระยะเวลาและต้นทุนส าหรับแหล่งเงินทุนประเภทต่าง ๆ สภาพตลาดและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และได้
มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เห็นควรเสนอให้กองทุนฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมจากบริษัทย่อยในกลุ่มของทรู (“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังที่ 4”) ซึ่งประกอบด้วย  

(ก) กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
(“TUC”) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานจ านวนประมาณ 788 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

(ข) กรรมสิทธิ์ในใยแก้วน าแสง ( fiber optic cable หรือ FOC) ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694  
คอร์กิโลเมตร) จาก TUC 

(ค) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ  Fibre to the X (“FTTx”) ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในเขตพื้นที่
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ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร) และประมาณ 617 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร) ตามล าดับ จาก บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด (“RMV”)1 

(ง) กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ  2,797 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 109,704 คอร์กิโลเมตร) จากบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“TICC”) 

ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้จะมี
มูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 15,800 ล้านบาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ ค่าที่ปรึกษาทาง
วิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนใหม่ ฯลฯ) โดยในเบื้องต้นคาดว่าแหล่งเงินทุนท่ีจะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครั้งนี้จะมาจากการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ ทั้งจ านวน ทั้งนี้ มูลค่าสุดท้ายของการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะขึ้นกับราคาเสนอขายสุดท้ายส าหรับหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน
ฯ ราคาสุดท้ายยังขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วง
ที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ และอัตราผลตอบแทนของตลาดที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะเดียวกันในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ โดยเมื่อ
ด าเนินการเข้าลงทุนแล้วเสร็จ กองทุนฯ จะน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ดังกล่าวออกให้ TUC 
และ TICC เช่า โดยการเข้าท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทโทรคมนาคมที่กองทุนฯ มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อสะท้อนการลงทุนเพิ่มเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 และ 3 

อนึ่ง การจะเข้าลงทุนของกองทุนฯ ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ดังกล่าว
ข้างต้น รวมตลอดจนข้อตกลงสุดท้ายที่กองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่มทรูยังคงขึ้นอยู่กับผลการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและผลการตรวจสอบทางเทคนิคเบื้องต้นของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา
วาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของผู้ถือหน่วยลงทุนในทุกวาระการประชุมจะเป็นเงื่อนไขซึ่ง
กันและกัน และกองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนพิจารณามีมติเห็นชอบในทุกวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อประโยชน์และความส าเร็จของ
กองทุนฯ ในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ตามที่ได้เสนอ 

  

                                                      
1  RMV มีแผนจะโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ TUC โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ RMV ได้มีมติเห็นชอบให้มีการโอนกิจการ ในวันที่ 14 

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นของ RMV เพื่ออนุมัติการโอนกิจการดังกล่าวต่อไป ดังนั้น  TUC จึงจะเข้าเป็น
คู่สัญญาตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินที่กองทุนฯ และ RMV จะได้เข้าท าต่อไปส าหรับการโอนกรรมสิทธิ์ใน FOC ของ RMV โดยหากมี
การโอนกิจการเกิดขึ้น TUC จะรับสิทธิหน้าที่ใด ๆ ที่ RMV ยังคงมีอยู่ภายใต้สัญญาดังกล่าว นับแต่วันโอนกิจการของ RMV เป็นต้นไป 
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วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังที่ 4 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

สืบเนื่องจากรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่ระบุ
ข้างต้น บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติให้กองทุนฯ ลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในราคารวมไม่เกิน 
15,800 ล้านบาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ ค่าที่ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษีอากร
ที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ ฯลฯ) โดยกองทุนฯ 
ได้แต่งตั้งผู้ประเมินอิสระ 2 รายเพื่อท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ได้แก่ 
บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด และบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด โดย ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 
บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด ได้ท าการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดย
วิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้
ช่วงราคาประเมินเท่ากับ 14,329.04 ล้านบาท ถึง16,023.75 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  บริษัท สี
ลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด ได้ท าการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยวิธีรายได้ (Income 
Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วงราคาประเมิน
เท่ากับ 14,851.10 ล้านบาท ถึง 16,173.29 ล้านบาท  ท้ังนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายงานประเมนิ
ค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ของผู้ประเมินค่าอิสระทั้งสองรายดังกล่าวตามเอกสารแนบ 4 
อย่างไรก็ดี หากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันที่ผู้ประเมินค่าอิสระได้ท าการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนฯ จะจัดหาผู้ประเมินค่าอิสระรายเดิมหรือ
รายใหม่จ านวนสองรายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันท่ี 25 เมษายน 2562 (“ประกาศฯ ทน. 38/2562”) 

ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ กองทุนฯ จะเข้าท าธุรกรรม
กับ TUC RMV และ TICC ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ ตามความหมายที่ก าหนดในบทนิยามของค า
ดังกล่าวในประกาศฯ ทน. 38/2562 และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 
14/2558 เรื่อง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ สธ. 14/2558”) (ซึ่งในกรณีนี้คือ บุคคลที่มีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ อันหมายถึงผู้ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ) ดังนั้นเนื่องจาก TUC RMV และ TICC เป็นบริษัทย่อยของทรู โดย ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.74 และ
ร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทั้งสามบริษัทดังกล่าว ตามล าดับ โดยทรู และ RMV เป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรูถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25.79 และ 
RMV ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 4.21 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ ตามล าดับ 
ทั้งนี้ กองทุนฯ จะเข้าท าสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ และได้ด าเนินการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนฯ และเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ และด าเนินการต่าง ๆ แล้วเสร็จ  
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ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ดังกล่าวจึงเป็นการเข้าท า
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยขนาดของรายการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 10.51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ 
กองทุนฯ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่ง ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ มีมูลค่าเท่ากับ  150,289.60 ล้านบาท ท าให้รายการดังกล่าวต้องได้รับมติของผู้ถือ 
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562  

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังได้จัดให้มีการจัดท าข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ซึ่งสะท้อน
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ส าหรับช่วงเวลาประมาณการ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ตามเอกสารแนบ 5 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหน่วยลงทนุ  

ในส่วนของแหล่งเงินทุนส าหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ 
จะมาจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่จะได้
กล่าวโดยละเอียดต่อไปในวาระท่ี 2.4  

เงื่อนไขการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังที่ 4 

การที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้จะขึ้นอยู่กับ
ความส าเร็จของเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

− การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ 

− การเจรจาตกลงกับคู่สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการเข้า
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว 

− การด าเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ และเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของ
กองทุนฯ ประสบผลส าเร็จ 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ 
บริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารไทยพาณิชย”์) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ของกองทุนฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ค าแนะน าในการเลือกทรัพย์สินที่จะลงทุน และการจัดโครงสร้างการ
ลงทุน โดยในการด าเนินการแต่งตั้งดังกล่าว บริษัทจัดการได้พิจารณาถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินชั้นน าของประเทศ มีความเชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษา
ทางการเงินที่เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภท
โทรคมนาคม  อีกทั้ง อัตราค่าธรรมเนียมการให้ค าปรึกษาที่ธนาคารเรียกเก็บกับกองทุนฯ ก็อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม สามารถอ้างอิงได้และเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมประเภทนี้ รวมถึงสอดคล้อง
กับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s 
length terms) อย่างไรก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์อาจมีการรับงานเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้ารายอื่นที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนฯ โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าธนาคารไทย
พาณิชย์มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมาตรการเก็บรักษาข้อมูลความลับท่ีเหมาะสม 
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ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดจ านวนสุดท้าย รายละเอียด ลักษณะ และราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว 

(2) เจรจา จัดท า ก าหนดหลักเกณฑ์และข้อตกลง ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขสัญญาซื้อ
ขายทรัพย์สิน และ/หรือสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้  

(3) ด าเนินการติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือด าเนินการเกี่ยวกับการขอความ
เห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผันกับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือ
องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ รวมถึงเป็นผู้มีอ านาจในการลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่จ าเป็น เพื่อให้การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ส าเร็จลุล่วง  

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ส าเร็จลุล่วง  

(5) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการตาม (1) ถึง (4) ข้างต้น  

ความเห็นของบริษัทจัดการ: 

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 
เนื่องจากบริษัทจัดการคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี
ในระยะยาวจากการท่ีกองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพดี และยังเป็นการเพิ่มแหล่งที่มา
ของรายได้ของกองทุนฯ ตลอดจนการเพิ่มโอกาสการเติบโตของกองทุนฯ ผ่านการขยายการลงทุน (Inorganic Growth) 
ซึ่งเป็นการเพิ่มทั้งรายได้ค่าเช่าจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 บางส่วนออกให้เช่า และ
เพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได้ผ่านทางโอกาสในการให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าใช้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่กองทุนฯ จะลงทุน โดยข้อก าหนดและเงื่อนไขการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเตมิ
ครั้งที่ 4 เป็นข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกบั
ที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ก าหนด
เงื่อนไขในการลงทุนคือ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะท าให้ประมาณการเงินปัน
ส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ (cash distribution per unit) หรือ DPU ภายหลังการเข้าลงทุน ไม่ต่ าไปกว่า
ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ ในกรณีท่ีกองทุนฯ มิได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสรา้ง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 (อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติส าหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5) ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
พิจารณาสรุปสมมติฐานของผู้สอบบัญชีอนุญาตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญตามหมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินตามสถานการณ์สมมติ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 

ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดเตรียมประมาณการข้อมูลทางการเงินเสมือนตามสถานการณ์สมมติข้างต้น บริษัท
จัดการอยู่ในกระบวนการพิจารณา รวมถึงจะเข้าเจรจาวงเงนิกู้ใหม่เพื่อช าระคืนเงินกู้ยมืส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 
1 ซึ่งจะครบก าหนดช าระในเดือนมีนาคม 2563  โดยคาดว่ากองทุนฯจะได้รับเงื่อนไขวงเงินกู้ใหม่จากสถาบันการเงิน
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ภายในส้ินปี 2562  ดังนั้น ในการประมาณการต้นทุนทางการเงินของกองทุนฯ จึงมีสมมติฐานว่า กองทุนฯ ได้รับ
เงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินไม่แตกต่างจากวงเงินท่ีจะช าระคืน คือ เป็นวงเงินกู้แบบไม่มีการช าระคืน
เงินต้นเป็นระยะเวลา 5 ปี  และที่อัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม  โดยในกรณีที่ผลการเจรจาและเงื่อนไขที่กองทุนฯได้รับจาก
สถาบันการเงินต่างไปจากสมมติฐานข้างต้น  อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของกองทุนฯในลักษณะเดียวกัน
ไม่ว่ากองทุนฯ จะมีการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หรือไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4  รวมถึงอาจส่งผลให้ข้อมูลทาง
การเงินจริงต่างจากสถาณการณ์สมมติ แต่จะไม่กระทบต่อเงื่อนไขการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่ระบุว่า 
ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุนฯ ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะไม่น้อยไปกว่ากรณี
ที่กองทุนฯ มิได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4  อนึ่ง ภายในช่วงเวลาประมาณการ
ดังกล่าว อาจมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชทีี่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแสดงข้อมูลบาง
รายการ ผู้ถือหน่วยสามารถพิจารณารายละเอียดของการเปล่ียนแปลงจาก หมายเหตุของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฎใน
เอกสารแนบ 5   

ทั้งนี ้รายละเอียดของสรุปหลักการในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์: 

ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมระหว่าง บริษัทย่อยในกลุ่มทรู 
กับกองทุนฯ    ภายใต้ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจากบริษัทย่อยในกลุ่มทรู  
เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเหตุเพราะมูลค่าที่คาดว่าจะตกลงเข้าท า
ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าวได้สะท้อนถึงโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนฯ กล่าวคือ เป็นมูลค่าการลงทุนที่ค านวณจากรายได้ที่กองทุนฯ จะได้รับภายใต้สัญญาโอน
ขายทรัพย์สิน ของบริษัทย่อยในกลุ่มทรู และจากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจากบริษัทย่อยในกลุ่มทรู โดยการน าออกให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ
และบริหารจัดการที่กองทุนฯ จะได้เข้าท ากับผู้เช่า ซึ่งมูลค่าดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าที่ได้จากการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินและรายได้ภายใต้ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมของ  บริษัทย่อยในกลุ่มทรู  โดย 
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอิสระ นอกจากนี้ เงื่อนไขการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น เป็นเงื่อนไขที่ได้ค านึงถึงความ
เหมาะสมระหว่างคู่สัญญา โดยเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  และผู้เช่าและ 
ผู้ให้เช่า อันเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้องและค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนฯ 
เป็นส าคัญ อนึ่งการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติการท ารายการในครั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนควรจะศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมในเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติได้อย่าง
เหมาะสม 

การลงมติ : 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับ
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะไม่มีสิทธิออกเสียง 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้แก่  

ชื่อ จ านวนหนว่ย 
สัดส่วนการลงทนุต่อหนว่ย

ลงทนุที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด
ของกองทุนฯ (ร้อยละ) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

2,485,561,900 25.79 

บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด 405,821,017 4.21 

 

วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

ตามที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในวาระก่อนหน้า บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติให้กองทุนฯ เข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภายหลังจากที่กองทุนฯ ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 แล้ว  
กองทุนฯ จะน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์โดยมีรายละเอียดจ าแนกตาม
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. TUC 

กองทุนฯ จะน าทรัพย์สินที่ได้ลงทุนดังต่อไปนี้ออกให้เช่าแก่ TUC ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ และ 
TUC จะได้ตกลงกันต่อไป 

(ก) ประมาณร้อยละ 55 ของพื้นที่ (slots) (หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,576 พื้นที่) บนเสา
โทรคมนาคมที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก TUC ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 2,877 พื้นที่ จากจ านวนเสาประมาณ 788 เสา 
ออกให้เช่าแก่ TUC โดยระยะเวลาการเช่าจะส้ินสุดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 โดยมีค่าเช่าตามสัญญาตลอด
ระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 3,600 ล้านบาท 

(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของความจุ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร โดยระยะเวลา
การเช่าจะส้ินสุดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576  โดยมีค่าเช่าตามสัญญาตลอดระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 
4,800 ล้านบาท ทั้งนี้ TUC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลังจากหมด
ระยะเวลาการเช่าครั้งแรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใด
จะสั้นกว่า) โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

2. TICC 
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กองทุนฯ จะน าทรัพย์สินที่ได้ลงทุนดังต่อไปนี้ออกให้เช่าแก่ TICC ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ และ 
TICC จะได้ตกลงกันต่อไป 

(ก) ประมาณร้อยละ 80 ของความจุ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในเขตพื้นที่
ต่างจังหวัด ที่ได้รับโอนมาจาก RMV รวมประมาณ 40,823 คอร์กิโลเมตร และประมาณ 37,505 คอร์กิโลเมตร 
ตามล าดับ โดยระยะเวลาการเช่าจะส้ินสุดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576  โดยมีค่าเช่าตามสัญญาตลอดระยะเวลา
การเช่ารวมประมาณ 1,900 ล้านบาท และ 1,700 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูอาจ
ขยายระยะเวลาการเชา่ตอ่ไปไม่เกิน 10 ปีภายหลังจากหมดระยะเวลาการเช่าครั้งแรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า) โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
และ   

(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ได้รับโอนมาจาก TICC รวมประมาณ 
109,704 คอร์กิโลเมตร โดยระยะเวลาการเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 โดยมีค่าเช่าตามสัญญาตลอด
ระยะเวลาการเช่ารวมประมาณ 4,700 ล้านบาท ทั้งนี้ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่า
ต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลังจากหมดระยะเวลาการเช่าครั้งแรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า) โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด  

ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ กองทุนฯ จะเข้า
ท าธุรกรรมกับ TUC และ TICC โดยการเข้าท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่กองทุนฯ มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อสะท้อนการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้จะมีการเข้าท า
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ และได้ด าเนินการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ และเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ และด าเนินการต่าง ๆ แล้วเสร็จ ทั้งนี้ TUC 
และ TICC ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นแล้ว ด้วยเหตุนี้  การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็นการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมูลค่ารวมของผลตอบแทนที่
กองทุนฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ไปจัดหาผลประโยชน์จะเป็นจ านวน
รวมประมาณ 16,700 ล้านบาท จากค่าเช่ารวมตามสัญญาตลอดระยะเวลาสัญญาเช่า แบ่งเป็นการเข้าท าธุรกรรมกับ 
TUC และ TICC เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เป็นจ านวน
ประมาณ 8,400 ล้านบาท และ 8,300 ล้านบาท ตามล าดับ โดยขนาดของรายการจะมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 11.11 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ มีมูลค่าเท่ากับ 150,289.60 ล้านบาท ท าให้รายการดังกล่าวต้องได้รับมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 38/2562  

ในการน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่เป็นการ
ท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่ส าคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 
ของกองทุนฯ ในเอกสารแนบ 2 และ 7 ตามล าดับ  
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ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็น
การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอ านาจใน
การด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดจ านวนสุดท้าย รายละเอียด ลักษณะ จ านวนทรัพย์สินท่ีจะน าออกให้เช่า และอัตรา
ค่าเช่า ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นใดที่
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมดังกล่าว 

(2) เจรจา จัดท า ก าหนดหลักเกณฑ์และข้อตกลง ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขสัญญาเช่า 
ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก และ/หรือสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 

(3) ด าเนินการติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือด าเนินการเกี่ยวกับการขอความ
เห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผันกับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือ
องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ รวมถึงเป็นผู้มีอ านาจในการลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่จ าเป็นเพื่อให้การเข้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ส าเร็จลุล่วง  

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้การเข้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ส าเร็จลุล่วง  

(5) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (4) 
ข้างต้น  

ความเห็นของบริษัทจัดการ: 

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เนื่องจากจะท าให้กองทุนฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าตามสัญญาเช่าระยะ
ยาว โดยอัตราค่าเช่าที่ TUC และ TICC จะตกลงเช่าจากกองทุนฯ อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม และข้อก าหนด
และเงื่อนไขตามสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่
กองทุนฯ จะเข้าท ากับ TUC และ TICC ก็สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท า
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) นอกจากนี้ ผู้เช่าทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มทรู ซึ่ง
เป็นหน่ึงในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยและมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์: 

   ประโยชน์ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ จะได้รับจากการเข้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมกับบริษัทย่อยในกลุ่มทรู 

การเข้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติมกับบริษัทย่อยในกลุ่มทรูดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนฯ จะได้รับรายได้ตั้งแต่วัน
แรกที่กองทุนฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สิน  นอกจากนี้ ลักษณะของสัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเป็นสัญญาเช่า 
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ด าเนินการและบริหารจัดการระยะยาวซึ่งจะลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในการหาผู้เช่าและบริหารจัดการ และ
ช่วยเพิ่มความสม่ าเสมอของกระแสรายได้ของกองทุนฯ   

ผลกระทบทีก่องทนุฯ อาจได้รับจากการเข้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับการจดัหาผลประโยชน์จาก 
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมกับบริษทัยอ่ยในกลุ่มทรู 

กองทุนฯ จะต้องพึ่งพาบริษัทย่อยในกลุ่มทรู ซึ่งจะเป็นผู้เช่าและบริหารจัดการหลักในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมที่กองทุนฯ จะลงทุน ดังนั้นผลการด าเนินงานของกองทุนฯ จะขึ้นอยู่กับผลการ
ด าเนินการและอุปสงค์ของธุรกิจโทรคมนาคมของบริษัทย่อยในกลุ่มทรู 

การลงมติ : 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับ 
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะไม่มีสิทธิออกเสียง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้แก่  

ชื่อ จ านวนหนว่ย 
สัดส่วนการลงทนุต่อหนว่ย

ลงทนุที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด
ของกองทุนฯ (ร้อยละ) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

2,485,561,900 25.79 

บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด 405,821,017 4.21 

 

วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังที่ 4 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

ตามที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในวาระก่อนหน้า 
บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและ
ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในโครงการจัดการกองทุนฯ ให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 และเพื่อสะท้อนการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการจัดการกองทุนฯ เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุนฯ ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรายละเอียดและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8  
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อย่างไรก็ดี ร่างโครงการจัดการกองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตาม และ/หรือ สอดคล้องกับเงื่อนไขสุดท้ายของการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงการเพิ่มทุนและการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ และ/หรือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ค าแนะน า หรือค าส่ังของส านักงาน ก.ล.ต.  

อนึ่ง ร่างโครงการจัดการกองทุนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ค าแนะน า หรือค าส่ังที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด จะเริ่มมีผลใช้บังคับ
ภายหลังจากกองทุนฯ ด าเนินการเพิ่มทุน และเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมถึง
เข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแล้วเสร็จ  

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติให้บริษัทจัดการสามารถด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ตามที่เสนอทุกประการ 
และให้มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1) ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมค าหรือข้อความในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ตามที่
เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร หรือตามค าแนะน าหรือค าส่ังของส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมถึงการเพิ่มทุนและการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ตามความเป็นจริง รวมทั้งเป็นผู้มีอ านาจใน
การลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จ าเป็น และด าเนินการติดต่อ หารือ 
ประสานงาน จัดเตรียม หรือด าเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน กับส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว 

(2) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ  

(3) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (2) 
ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ: 

ผู้ ถื อหน่ วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติ การแก้ ไข เพิ่ ม เติมรายละเอียดโครงการจัดการ 
กองทุนฯ และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเพื่อให้โครงการจัดการกองทุนฯ เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์: 

เนื่องจากเรื่องที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาในวาระที่ 2.1 และ วาระที่ 2.2  มี
ผลกระทบต่อสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นหากผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติ 2.1 
และ วาระที่ 2.2   ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ และ
ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ  ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เพื่อให้โครงการจัดการกองทุนฯ เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ตามที่บริษัทจัดการเสนอ 
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การลงมติ: 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 2.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมคร้ังที่ 4 

วาระที่ 2.4.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

ตามที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในวาระก่อนหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการระดมเงินทุนเพื่อน ามาลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ดังกล่าว บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ของกองทุนฯ ในจ านวนรวมไม่เกิน 10,500,000,000 
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 96,379,430,540 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
ไม่เกิน 106,879,430,540 บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในจ านวนไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย 
ทั้งนี้ การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและก าหนดโดย
บริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 
ที่จัดท าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทั้งสองราย หลักการในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้อง เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มี
การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่ ผู้ลงทุนจะได้รับ ศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น ในการน้ี โปรด
พิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่เป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
เอกสารแนบ 2 ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ การเสนอขายและการ
จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนฯ อันเกิดจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ 
กองทุนฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ ทน. 38/2562 และรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน
ในเอกสารแนบ 9 

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ ตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณา ก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปล่ียนแปลง จ านวนเงินเพิ่มทุน รูปแบบ เงื่อนไข  
และ/หรือ วิธีการในการเพิ่มทุน จ านวนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคาหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขาย รวมทั้งรายละเอียด
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มทุน และ/หรือ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

(2) เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปล่ียนแปลง ในเอกสาร และ/หรือ 
สัญญาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน และ/หรือ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม รวมถึง
การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งด าเนินการเจรจา 
และ/หรือ ติดต่อ หารือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือด าเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือ 
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ผ่อนผัน กับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ 
เพื่อการดังกล่าว  

(3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้การเพิ่มทุนของกองทุนฯ ส าเร็จลุล่วง  

(4) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (3) 
ข้างต้น  

ความเห็นของบริษัทจัดการ: 

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ เนื่องจาก การเพิ่มทุนนอกจากจะเป็น
การระดมทุนของกองทุนฯ เพื่อน ามาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 แล้ว ยังเป็นการช่วย
เพิ่มความแข็งแกร่งด้านสถานะทางการเงินของกองทุนฯ โดยกองทุนฯ จะมีส่วนทุนและสินทรัพย์สุทธิสูงขึ้น อีกทั้งการ
เพิ่มหน่วยลงทุนคาดว่าจะช่วยสนับสนุนสภาพคล่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้เพิ่มขนาดการลงทุนในกองทุนฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทุนฯ  

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์: 

เนื่องจากเรื่องที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในวาระก่อนหน้า  กับการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของ
กองทุนฯ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นหากผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในวาระก่อนหน้า ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ เพื่อน ามา
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการระดมทุนตามที่บริษัทจัดการ
เสนอ ทั้งนี้การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและก าหนด
โดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขายโดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 
4 ที่จัดท าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระท้ังสองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องรวมถงึ
แต่ไม่จ ากัดเพียง สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนใน
ระดับที่เหมาะสมที่ ผู้ลงทุนจะได้รับ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น 

การลงมติ: 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระที่ 2.4.2 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในวาระ
ก่อนหน้า บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ใน
จ านวนไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่  (Record 
Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวท าให้หรือ



 

 

21 

อาจส่งผลเป็นการกระท าการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ 
หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้
กฎหมายไทย (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียกว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) ใน
การนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจ านงที่จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่า
สิทธิท่ีได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ก็ได้   

โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว  
กองทุนฯ อาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าว ให้แก่  
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิท่ีแสดงความจ านงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยหน่ึงรอบหรือจนกว่าจะหมด ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นไปตามที่จะ
ก าหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่และหนังสือชี้ชวน 

หน่วยลงทุนใหม่ดังรายละเอียดตามวาระนี้หรือตามเอกสารแนบ 2 จะไม่ได้รับการจดทะเบียน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1993 หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย และจะไม่ได้รับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมที่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกา หรือสัญชาติใด ๆ นอกจากสัญชาติไทย หากการเสนอขายหรือการขายท าให้หรือ
อาจส่งผลเป็นการกระท าการท่ีขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ โดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ 
หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย
ไทย  

ในการน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่เป็นการ
ท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเอกสารแนบ 2 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อ
หน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยจะแจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทจัดการ
เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณา ก าหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนใหม่ รวมทั้งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง จ านวนหน่วยลงทุนใหม่ จ านวนครั้ง
ของการเสนอขาย จ านวนรอบที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ระยะเวลาการจองซื้อ 
วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย วิธีการจองซื้อ วิธีการช าระค่าจองซื้อ อัตราส่วนการใช้สิทธิในการจองซื้อ สัดส่วนการ
เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
การจัดสรร หรือการปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนรายใด หากการจัดสรร
ดังกล่าวท าให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระท าการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ 
หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้อง
ด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย 
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(2) พิจารณาก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ 
(Record Date) โดยแจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

(3) เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปล่ียนแปลง ในเอกสารค าขออนุญาต 
ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเอกสาร  
และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ รวมทั้งด าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรือ ยื่นค าขอ
อนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว และการน าหน่วยลงทุนใหม่เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

(4) เจรจา ตกลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปล่ียนแปลง ในสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับจอง
ซื้อหลักทรัพย์ 

(5) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้การออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ 
ส าเร็จลุล่วง 

(6) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (5) 
ข้างต้น 

ความเห็นของบริษัทจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าวข้างต้นเนื่องจาก 
การเพิ่มหน่วยลงทุนจะเป็นเพิ่มความแข็งแกร่งด้านสถานะทางการเงินของกองทุนฯ โดยกองทุนฯ จะมีส่วนทุนและ
สินทรัพย์สุทธิสูงขึ้น อีกทั้งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนสภาพคล่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองและเป็นการ
เพิ่มขนาดของทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ รวมถึงยังเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้เพิ่มขนาดการลงทุนใน
กองทุนฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนฯ  

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

เนื่องจากเรื่องที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาในวาระที่ 2.4.1เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นหากผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา
อนุมัติ 2.4.1  ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การเพิ่มทุนของกองทุนฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตามที่บริษัทจัดการเสนอ 

การลงมติ: 

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (แผนที่
สถานที่ประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 10) และกรุณาศึกษาวธิีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 11 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 12 

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทจัดการ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย  
2 วันท าการ โดยส่งเอกสารถึง ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล มายัง บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด  ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือน ามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายณรงค์ศกัดิ์  ปลอดมชีัย) 
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

 


