
เอกสารแนบ 5 

 

V - 1 

สารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิกิจการ 
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ที่เป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิกิจการ 
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ที่เป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง1 

ด้วยคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ซึ่งจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  
(“กองทุนฯ”) ได้พิจารณาค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุของกองทนุฯ เก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 (“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม 
ครั้งที่  3”) และได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
พิจารณาการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ดงักลา่วโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

ภายหลงัจากได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุฯ ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการเข้าท ารายการ รวมทัง้การเจรจาและตกลงกับผู้ ให้เช่าและเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 รวมทัง้กับกลุ่มธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงินเพื่อการกู้ ยืมเงินตลอดจนการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของกองทนุฯ และการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุท่ีออกใหมเ่พื่อการเข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วแล้ว
เสร็จ นอกจากนี ้กองทนุฯ จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ภายหลงัจากการลงทนุใน
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้แล้ว รวมถึงทรัพย์สนิท่ีจะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน และพร้อมสง่มอบแล้วเทา่นัน้ ซึง่ในเบือ้งต้นคาดวา่การเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 นีจ้ะแล้วเสร็จ
ภายในเดือน มิถนุายน พ.ศ. 2561 

2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับกองทุนฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ประกอบด้วยรายการการเข้าท าธุรกรรม
กบับคุคลที่เก่ียวข้อง 2 ประเภท กลา่วคือ การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 และการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 โดยมีรายละเอียดและขอบเขตความสมัพนัธ์ของ
คูก่รณีส าหรับแตล่ะรายการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

(ก) บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูเิวอร์แซล คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (“TUC”) ในฐานะผู้ โอนขายกรรมสทิธ์ิในเสา
โทรคมนาคมและกรรมสทิธ์ิในใยแก้วน าแสง (fiber optic cable หรือ FOC) ซึง่ในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัให้แก่กองทนุฯ  

                                                      
1 เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมลูเทา่นัน้ และมิได้ถือเป็นการเสนอขายหรือชีช้วนให้ซือ้หลกัทรัพย์ใด ๆ และ

มิได้ถือเป็นการขายหรือการซือ้หลกัทรัพย์ในประเทศใด ๆ ซึง่การเสนอขาย การชีช้วน หรือการขายหลกัทรัพย์ใด ๆ หากมิได้มีการจด
ทะเบียนหลกัทรัพย์หรือเข้าคณุสมบตัติามที่ก าหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศนัน้ ๆ แล้วถือเป็นความผิด หลกัทรัพย์ที่
ปรากฏตามเอกสารนีจ้ะไมไ่ด้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายของรัฐใด ๆ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไมไ่ด้รับการเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเข้าข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนหลกัทรัพย์ภายใต้
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายที่ใช้บงัคบัของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา กองทนุฯ ไม่มีความ
ประสงค์ที่จะด าเนินการจดทะเบียนหนว่ยลงทนุใหมใ่ด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือด าเนินการเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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(ข) บริษัท ทรู มฟู จ ากดั (“TMV”) ในฐานะผู้ โอนขายกรรมสทิธ์ิในใยแก้วน าแสงหลกั (core fiber optic 
cable หรือ FOC หลกั) ซึง่ในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและอินเทอร์เนต็ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัให้แกก่องทนุฯ  

(ค) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“TICC”) ในฐานะผู้ ให้เช่าระยะยาว FOC ซึ่งในปัจจบุนั
ใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
พืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้แก่กองทุนฯ และผู้ ให้สิทธิแก่กองทุนฯ ในการซือ้ FOC 
ดงักลา่วเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขที่จะได้ก าหนดในสญัญาเช่าทรัพย์สนิระยะยาว 

โดย TUC TMV และ TICC ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุฯ ตามความหมายที่ก าหนดในบทนิยามของ
ค าดงักลา่วในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และ
จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ ทน. 
1/2554”) และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558 เร่ือง ข้อก าหนด
ในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ลงวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ สธ. 14/ 2558”) (ซึ่งในกรณีนีค้ือ บคุคลที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายใหญ่ของกองทนุฯ อนัหมายถึงผู้ที่ถือหน่วยลงทนุเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุฯ) เนื่องจาก TUC TMV และ TICC เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ทรู”) โดย 
ณ วนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2560 ทรูถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.70 
และร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทัง้สามบริษัทดงักล่าวตามล าดบั และทรูเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุฯ โดย ณ วนัท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ. 2560 ทรูถือหนว่ยลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 28.11 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ  

2.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

(ก) TUC ในฐานะผู้ เช่าพืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด และ FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากกองทนุฯ  

(ข) TICC ในฐานะผู้ เช่า และผู้ เช่าช่วง FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทัง้ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัและเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากกองทนุฯ  

โดยทัง้ TUC และ TICC ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุฯ ตามรายละเอียดที่กลา่วข้างต้นแล้ว 

ด้วยเหตนุี ้ทัง้การได้มาซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดงักล่าว จึงเป็นการเข้าท าธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ
ดงักลา่วข้างต้นจะเป็นธุรกรรมที่มีราคา ค่าใช้จ่าย และมลูค่าผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม อีกทัง้มีเง่ือนไขที่
สอดคล้องกบัข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 
(arm’s length terms) โดยบคุคลที่มีสว่นได้เสยีกบัการท ารายการดังกลา่วไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจเข้าท าธุรกรรม
ของกองทนุฯ 

3 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

3.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
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เมื่อได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ในการด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้า
ท ารายการ และการเจรจาและตกลงกบัผู้ ให้เช่าและเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ิมเติม 
ครัง้ที่ 3 รวมทัง้กับกลุ่มธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงินเพื่อการกู้ ยืมเงิน และ/หรือ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
กองทุนฯ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่เพื่อการเข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว และการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 แล้วเสร็จ กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ดงัมีรายละเอียดจ าแนกตามคูก่รณีที่เก่ียวข้อง ดงันี ้ 

3.1.1 TUC 

กองทุนฯ จะรับโอน (ก) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวน 2,589 เสา โดยจะได้รับการสง่มอบ
เมื่อเสาโทรคมนาคมดงักล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานครบจ านวน ภายในปี  2561 และ (ข) กรรมสิทธ์ิใน 
FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดัระยะทางประมาณ 8,017  กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 252,006  คอร์กิโลเมตร) จาก TUC ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินที่กองทุนฯ และ TUC จะได้เข้าท า
ตอ่ไป 

3.1.2 TMV 

กองทนุฯ จะรับโอนกรรมสิทธ์ิใน (ก) FOC หลกั ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์
กิโลเมตร) และ (ข) FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดัระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร)จาก 
TMV ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิท่ีกองทนุฯ และ TMV จะได้เข้าท าตอ่ไป  

3.1.3 TICC 

กองทุนฯ จะเช่าระยะยาว FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 12,872  
กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) จาก TICC เป็นเวลาประมาณ 30 ปี โดยกองทนุฯ มีสิทธิในการซือ้ 
(call option) FOC ดงักลา่วเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าระยะยาวและเป็นไปตามเง่ือนไขอื่นตามที่จะได้ก าหนด
ในสญัญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวที่กองทนุฯ และ TICC จะได้เข้าท าต่อไป โดยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise Price) 
เพ่ือซือ้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดงักลา่วประมาณ  1,300 ล้านบาท ซึ่งจะช าระในวนัท่ีมีการสง่มอบกรรมสทิธ์ิ หรือวนัอื่น
ใดตามที่จะก าหนดในสญัญาเช่าทรัพย์สนิระยะยาวระหวา่งกองทนุฯ และ TICC  

3.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

ภายหลงัจากที่กองทนุฯ ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 แล้ว กองทนุฯ จะ
น าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ไปจัดหาผลประโยชน์โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามคู่กรณีที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้

3.2.1 TUC 

กองทนุฯ จะน าทรัพย์สนิท่ีได้ลงทนุดงัต่อไปนีอ้อกให้เช่า/ให้เช่ากลบัแก่ TUC ตามเง่ือนไขที่กองทนุฯ 
และ TUC จะได้ตกลงกนัตอ่ไป   



เอกสารแนบ 5 

 

V - 5 

(ก) พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ได้รับโอนมาจาก TUC จ านวนประมาณ 2,589 เสา คิด
เป็นพืน้ที่รวมประมาณ 5,178 พืน้ที่ โดยมีระยะเวลาการเช่าไมเ่กิน 16 ปี และอตัราค่าเช่า
รวมมลูคา่ประมาณ 13,300 ล้านบาท  

(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวัดระยะทางประมาณ 8,017  กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์
กิโลเมตร) ที่ได้รับโอนมาจาก TUC โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และอตัราค่าเช่า
รวมมูลค่าประมาณ 12,100  ล้านบาท ทัง้นี ้TUC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูอาจขยาย
ระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลงัจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก หรือไม่
เกินระยะเวลาใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้
กวา่) หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด และ 

(ค) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC หลกั ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่
และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่ได้รับโอนมาจาก TMV โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่
เกิน 16 ปี และอตัราคา่เช่ารวมมลูคา่ประมาณ 6,200 ล้านบาท ทัง้นี ้TUC และ/หรือ บริษัท
ในกลุม่ทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปีภายหลงัจากหมดระยะเวลาการ
เช่าครัง้แรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะสัน้กวา่) หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

3.2.2 TICC 

กองทนุฯ จะน าทรัพย์สนิท่ีได้ลงทนุดงัตอ่ไปนีอ้อกให้เช่า/ให้เช่ากลบัแก่ TICC ตามเง่ือนไขที่กองทนุฯ 
และ TICC จะได้ตกลงกนัตอ่ไป   

(ก) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดระยะทาง
ประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่ได้รับโอนมาจาก TMV 
โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และอตัราค่าเช่ารวมมูลค่าประมาณ 10,800  ล้าน
บาท ทัง้นี ้TICC และ/หรือ บริษัทในกลุม่ทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าตอ่ไปไม่เกิน 10 ปี
ภายหลงัจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า) หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนด และ 

(ข) ประมาณร้อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986  คอร์กิโลเมตร) ที่ได้เช่ามา
จาก TICC โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และอัตราค่าเช่ารวมมูลค่าประมาณ 
31,100 ล้านบาท ทัง้นี ้TICC และ/หรือ บริษัทในกลุม่ทรูอาจขยายระยะเวลาการเช่าตอ่ไป
ไม่เกิน 10 ปีภายหลงัจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า) หากเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 
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4 รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มาและน าไปจัดหาผลประโยชน์ 

ภาพรวมโดยสรุป 

ล าดับ ธุรกรรม คู่สัญญา ทรัพย์สิน จ านวน
โดยประมาณ 

1.  การได้มาซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

1.1 ซือ้ทรัพย์สิน TUC 

 

เสาโทรคมนาคม 2,589 เสา  

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

ประมาณ   8,017 
กิ โ ล เ ม ต ร  ( ห รื อ
ประมาณ  252,006 
คอร์กิโลเมตร) 

TMV FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้
ใ น ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ แ ล ะ
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ใ น เ ข ต 
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ปริมณฑล 

ป ร ะ ม า ณ  546 
กิ โ ล เ ม ต ร  ( ห รื อ
ประมาณ  117,871 
คอร์กิโลเมตร) 

FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยี ระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดั  

ประมาณ   5,933  
กิ โ ล เ ม ต ร  ( ห รื อ
ประมาณ 220,428 
คอร์กิโลเมตร) 

1.2 เช่าทรัพย์สินระยะยาว และสิทธิใน
การซือ้ (call option) ทรัพย์สิน 

TICC FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยี ระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ประมาณ  12,872  
กิ โ ล เ ม ต ร  ( ห รื อ
ประมาณ  619,986 
คอร์กิโลเมตร) 
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ล าดับ ธุรกรรม คู่สัญญา ทรัพย์สิน จ านวน
โดยประมาณ 

2. การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

2.1 

 

ให้เชา่ทรัพย์สิน 

 

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

5,178 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 
ข อ ง  8,017 
กิ โ ล เ ม ต ร  ( ห รื อ
ประมาณ 252,006 
คอร์กิโลเมตร) 

FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้
ใ น ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ แ ล ะ
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ใ น เ ข ต
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ปริมณฑล 

ประมาณร้อยละ 80 
ของ 546 กิโลเมตร 
( ห รื อ ป ร ะ ม า ณ 
117,871 ค อ ร์
กิโลเมตร) 

TICC FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยี ระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดั 

ประมาณร้อยละ 80 
ข อ ง  5,933 
กิ โ ล เ ม ต ร  ( ห รื อ
ประมาณ 220,428 
คอร์กิโลเมตร) 

FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยี ระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประมาณร้อยละ 80 
ข อ ง  12,8 7 2 
กิ โ ล เ ม ต ร  ( ห รื อ
ประมาณ 619,986 
คอร์กิโลเมตร) 
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5 ขนาดของรายการและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

5.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 จะมีมลูค่ารวมไม่เกิน 58,000 ล้านบาท 
(รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว อาทิ คา่ที่ปรึกษาทางวิชาชีพตา่ง ๆ คา่ภาษีอากร ฯลฯ) โดยจะช าระ
ทัง้จ านวนตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาที่เก่ียวข้อง โดยกองทนุฯ ได้จดัแตง่ตัง้ผู้ประเมินคา่อิสระ 2 รายเพื่อท าหน้าที่
ประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ได้แก่ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั และบริษัท 
สีลม แอดไวเซอร่ี จ ากดั โดย ณ วนัที่ 19 กนัยายน 2560 บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ได้ท าการประเมินคา่
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิ
ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วงราคาประเมินเท่ากบั 54,141.65 ล้านบาท ถึง 58,906.93 
ล้านบาท และ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 บริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จ ากัด ได้ท าการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึง่ได้แก่ วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow: DCF) ได้ช่วงราคาประเมินเทา่กบั 54,369.99 ล้านบาท ถึง 59,014.79 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ขนาดของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 จะมีมลูค่าไม่เกินร้อยละ 
64.28 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ ซึ่งมีมลูค่ามากกว่า ร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ โดย 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ มีมลูค่าเทา่กบั 90,234.60 ล้านบาท ท าให้รายการ
ดงักลา่วต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 

5.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

มลูค่ารวมของผลตอบแทนที่กองทนุฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3
ไปจดัหาผลประโยชน์จะมีมลูค่ารวมประมาณ 73,500  ล้านบาท โดยบริษัทจดัการคาดว่า อตัราค่าเช่าส าหรับการเข้า
ท าธุรกรรมกบั TUC และ TICC เก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
จะมีมลูค่าประมาณ 31,600 ล้านบาท และ 41,900 ล้านบาท ตามล าดบั โดยขนาดของรายการจะมีมลูค่าไมเ่กินร้อย
ละ 81.45 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนฯ โดย ณ 
วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนฯ มีมูลค่าเท่ากบั 90,234.60 ล้านบาท ท าให้รายการ
ดงักลา่วต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554   

6 เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

6.1 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

มลูค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ที่กองทนุฯ จะเข้าลงทนุจะพิจารณาจากอตัรา
ผลตอบแทนจากการน าทรัพย์สนิดงักลา่วไปจดัหาผลประโยชน์ประกอบกบัราคาประเมินของผู้ประเมินคา่อิสระทัง้สอง
รายที่กองทนุฯ ได้จดัให้มีเพื่อท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมดงักลา่ว ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฯ ทน. 1/2554 ทัง้นี ้มลูคา่การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 
3 จะไม่สงูกวา่ 58,000 ล้านบาท (รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สินดงักลา่ว อาทิ ค่าที่ปรึกษาทางวิชาชีพตา่ง 
ๆ คา่ภาษีอากร ฯลฯ) 

6.2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

อตัราผลตอบแทนท่ีกองทนุฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ไปจดัหา
ผลประโยชน์จะมีการก าหนดเป็นเง่ือนไขในสญัญาที่เก่ียวข้องซึ่งจะเป็นทางการค้าตามปกติ มีลกัษณะเดียวกับที่ 
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วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms) อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม โดยเปรียบเทียบจากคา่ตอบแทนที่กองทนุฯ ได้รับในอดีตและตามอตัราผลตอบแทนทัว่ไปในตลาด 

7 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับกองทุนฯ  

คณะกรรมการลงทนุคาดว่าการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 นี ้จะท าให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนการลงทนุท่ีดีในระยะยาวจากการท่ีกองทนุฯ ลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานที่มีคณุภาพดี และยงัเป็นการเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้ของกองทนุฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทนุฯ 
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการลงทุนของกองทุนฯ 

การลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 เป็นโอกาสที่กองทนุฯ จะเติบโตผา่น
การขยายการลงทุน (inorganic growth) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตของ  

กองทนุฯ ซึ่งเน้นการแสวงหาโอกาสในการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม โดยโอกาสในการ
เติบโตครัง้นีจ้ะเป็นการเพิ่มเติมมูลค่าทรัพย์สินของกองทนุฯ เพื่อจดัหาผลประโยชน์ให้แก่กองทนุฯ และสามารถเพิ่ม
ผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(2) การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 เป็นการลงทุนในทรัพย์สิน 
ที่ท าให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุนฯ ครอบคลุมพืน้ที่ทั่ วประเทศ พร้อม
รองรับการขยายตัวทางเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินโดยรวมของกองทุนฯ 
ท าให้เกิดความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์  

คณะกรรมการลงทนุเช่ือว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 เป็นทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่จะท าให้การเช่ือมโยงของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุฯ 
ครอบคลมุและครบถ้วนมากขึน้ โดยใยแก้วน าแสงหรือ FOC ทัง้หมดที่เพิ่มขึน้มีระยะทางประมาณ 27,368  กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 1,210,292 คอร์กิโลเมตร) จะท าให้ศักยภาพของทรัพย์สินโดยรวมของกองทุนฯ เพิ่มมากขึน้ โดย
หลงัจากการลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้จะท าให้กองทนุฯ มีโครงขา่ยใยแก้วน าแสงกระจายครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ โดย
ในการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 นี ้กองทนุฯ ได้มีการลงทนุเพิ่มเติมใน FOC ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 
FOC ทีใ่นปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยี FTTx (Fiber To The x) ในจ านวนที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ท าให้
กองทนุฯ เกิดความได้เปรียบทางกลยทุธ์ทัง้ด้านการกระจายตวัของทรัพย์สินและความสามารถของทรัพย์สินในการ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ และเปิดโอกาสให้กองทุนฯ สามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมได้เพิ่มขึน้ 

(3) โอกาสในการจัดหาผลประโยชน์ที่มั่นคง และสามารถเติบโตรองรับความต้องการที่เพิ่มขึน้
อย่างต่อเน่ืองของธุรกิจโทรคมนาคม จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 นี ้เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มี
ความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการในธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจบริการวงจรและโครงข่ายสื่อสารข้อมูล
ความเร็วสงู ธุรกิจอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงู (WiFi) เป็นต้น อีกทัง้คาดวา่กองทนุฯ จะสามารถจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินสว่นใหญ่ที่กองทนุฯ ลงทนุเพิ่มเติมโดยการให้เช่าระยะยาวกบัผู้ เช่าหลกัของกองทนุฯ คือกลุม่ทรู ซึ่งใน
ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ท าให้  
กองทนุฯ มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่มัน่คงจากการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
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นอกจากนัน้ กองทุนฯ ยังสามารถน าทรัพย์สินที่เหลือไปจัดหาผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผู้ ประกอบการกิจการ
โทรคมนาคมรายอื่น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต ที่จะสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่กองทนุฯ และ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตอ่ไป 

(4) โอกาสที่จะได้รับเงื่อนไขในการขยายระยะเวลาการเช่าส าหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งระยะเวลาการเช่าที่เพิ่มมากขึน้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นัก
ลงทุนในเร่ืองการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ของกองทุนฯ 

หากกองทุนฯ สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ 3 ได้
ส าเร็จ กลุม่ทรูได้ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุและที่กลุม่ท
รูเช่าอยู่ในปัจจุบัน จากที่จะสิน้สุดลงในช่วงปี พ.ศ. 2568 ถึง 2570 ให้ไปสิน้สุดในช่วงเวลาเดียวกันกับการสิน้สดุ
ระยะเวลาการเช่าส าหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ 3 ซึ่งจะสิน้สดุลงประมาณปี พ.ศ. 
2576  ซึ่งตรงกบัช่วงเวลาสิน้สดุระยะเวลาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 
MHz ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่มีระยะเวลายาวที่สดุของกลุ่มทรู ณ วนัที่เจรจาตกลงท าสญัญา โดยการขยายระยะเวลา
ดงักลา่ว จะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทุนในสว่นที่เก่ียวกบัความแน่นอนในการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิของกองทนุฯ  

8 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3  

แหลง่เงินทนุท่ีกองทนุฯ จะน ามาใช้ลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 นี ้อาจมาจาก
การเพิ่มทนุของกองทนุฯ ทัง้จ านวน หรืออาจมีสว่นหนึง่มาจากการกู้ยืมเงินจากกลุม่ธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงิน 
อย่างไรก็ดี เงินลงทนุทัง้หมดที่จะใช้ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 นี ้ไม่ว่าจะ
มาจากการเพิ่มทนุของกองทนุฯ และ/หรือจากการกู้ยืมเงินจะไมเ่กิน 58,000 ล้านบาท ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

8.1 การเพิ่มทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ  

กองทนุฯ จะด าเนินการเพิ่มทนุของกองทนุฯ ในจ านวนรวมไมเ่กิน 43,000  ล้านบาท จากเดิมทนุจดทะเบยีน 
58,080 ล้านบาท มลูคา่ทีต่ราไว้หนว่ยละ 10 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนจ านวนไมเ่กิน 101,080  ล้านบาท โดยการ
ออกและจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมใ่นจ านวนไมเ่กิน 4,300 ล้านหนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดมิที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
กลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดมิ (Preferential Public Offering) และ/หรือ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) และ/หรือ ตอ่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) โดยจะแบง่การจดัสรรดงักลา่วให้แก่ผู้จองซือ้พเิศษ และ/
หรือ ให้แก่ผู้ลงทนุหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และ/หรือ ให้แก่ผู้ รับซือ้หลกัทรัพย์เบือ้งต้นใน
ตา่งประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ ตอ่นกัลงทนุประเภทอื่นใด ทัง้ในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ โดยอาจ
แบง่การจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมด่งักลา่วให้แก่นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงซึง่ได้แก่ทรูด้วย ทัง้นี ้ตามรายละเอียดที่จะได้
กลา่วโดยละเอียดตอ่ไปในข้อ 9. ทัง้นี ้ การก าหนดจ านวนหนว่ยลงทนุใหมแ่ละราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุใหมจ่ะได้รับ
การพิจารณาและก าหนดโดยบริษัทจดัการก่อนการเสนอขาย โดยจะอ้างองิจากราคาประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิม่เตมิครัง้ที่ 3 ที่จดัท าโดยบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิอิสระทัง้สองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจยั
ตา่ง ๆ ทีม่ีความเก่ียวข้อง เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทนุในช่วงทีม่ีการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม ่ อตัรา
ผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม อตัรา
ดอกเบีย้ทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และผลการส ารวจความต้องการซือ้หลกัทรัพย์ของนกัลงทนุสถาบนั 
(Book Building) เป็นต้น 

8.2 การกู้ยมืเงนิ 
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กองทุนฯ อาจจะด าเนินการกู้ ยืมเงินในจ านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จากกลุม่ธนาคาร และ/หรือ สถาบนั
การเงิน ซึ่งในเบือ้งต้นอาจประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
และ/หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารไทยพาณิชย์”)  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัผลการอนมุตัิภายในของ
ธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงินดังกล่าว รวมตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความผนัผวนและระดบัของอตัราดอกเบีย้ในขณะระดมทุน ต้นทนุทางการเงินของ
การระดมทนุในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงความสามารถของกองทนุฯ ในการช าระคืนเงินกู้  ตามที่บริษัทจดัการพิจารณา
เห็นวา่เหมาะสมโดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั อนึง่ ณ ปัจจบุนั ธนาคารไทยพาณิชย์ถือ
หุ้นของบริษัทจดัการเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจดัการ โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อย
ละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจัดการ ซึ่งท าให้ธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นบุคคลที่
เก่ียวข้องของกองทุนฯ ตามนยัแห่งประกาศฯ ทน. 1/2554 และ ประกาศฯ สธ. 14/2558 อีกทัง้ ณ วนัที่ 18 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 ธนาคารไทยพาณิชย์ยังถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ในสดัส่วนร้อยละ 4.25 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ  

อย่างไรก็ดี หากกองทนุฯ มีการกู้ยืมเงินจากกลุม่ธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงินดงักลา่ว เง่ือนไขของการ
กู้ยืมเงินที่กองทนุฯ จะตกลงกบักลุม่ธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงินดงักลา่ว จะเป็นเง่ือนไขที่ใกล้เคียงกบัเง่ือนไข
การให้สนิเช่ือแก่ลกูค้าชัน้ดีของธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่ในประเทศ และสอดคล้องกบัข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ
เดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length terms)  

9 การจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ 

9.1 รายละเอียดการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(1) การจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ย
ลงทุน ตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
กลุม่ซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิม (Preferential Public Offering) ที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน (ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทนุในการเสนอขายหน่วยลงทนุไม่ว่าการเสนอขายจะเป็นในกรณีใดก็ตามเรียกว่า “ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) และให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือ ต่อ
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) โดยจะแบ่งการจัดสรรดงักล่าวให้แก่ผู้จองซือ้พิเศษ และ/หรือ 
ให้แก่ผู้ลงทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และ/หรือ ให้แก่ผู้ รับซือ้หลกัทรัพย์
เบือ้งต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ ต่อนกัลงทนุประเภทอื่นใด ดงัมีรายละเอียด
ดงันี ้

(1.1) จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนใหม่
ทัง้หมดเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ซึ่งไม่ใช่บุคคลอเมริกัน (US 
Person)  ตามนิยามของค าดังกล่าวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยอาจจะเป็นการเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวน หรืออาจจะแบง่การเสนอ
ขายออกเป็นหลายครัง้ก็ได้ ในการนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจ านงที่
จะซือ้หน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อย
กวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยลงทนุใหมใ่นครัง้นีก็้ได้  

โดยภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิในรอบแรก
แล้ว กองทุนฯ อาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซือ้โดยผู้ ถือหน่วยลง
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ทนุเดิมที่มีสิทธิดงักลา่ว ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจ านงที่จะจองซือ้
หน่วยลงทนุใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามสดัสว่นอย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะ
หมด หรือน าไปจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั และ/หรือ ตอ่ประชาชนทัว่ไป โดยจะแบง่การ
จัดสรรดังกล่าวให้แก่ผู้ จองซือ้พิเศษ และ/หรือ ให้แก่ผู้ ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง 
(Cornerstone Investor) และ/หรือ ให้แก่ผู้ รับซือ้หลกัทรัพย์เบือ้งต้นในตา่งประเทศ (Initial 
Purchaser) และ/หรือ ต่อนักลงทุนประเภทอื่นใดตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่การ
จดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ข้างต้นท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิได้รับสิทธิในการจองซือ้
หนว่ยลงทนุใหมเ่ป็นจ านวนที่มีเศษของหนว่ยลงทนุซึง่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็ม
หนว่ยได้ กองทนุฯ จะปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ  

อนึ่ง กองทนุฯ อาจจะพิจารณาไม่จดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิ
รายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้ หรืออาจสง่ผลให้เป็นการกระท าการท่ีขดัตอ่กฎหมาย 
หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไป
จากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนดในการ
จดัสรร 

บริษัทจดัการมีดลุยพินิจแตเ่พียงผู้ เดียวในอนัที่จะพิจารณาจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม่ให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิบางสว่นซึง่เป็นบคุคลอเมริกนั (US Person) ตามนิยามของค า
ดังกล่าวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้โดยอยู่ภายใต้
เง่ือนไขบางประการและโดยอาศัยข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนหลักทรัพย์ภายใต้
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้บงัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพย์
ที่มิใช่การเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(1.2) จดัสรรหน่วยลงทุนใหม่ในสว่นที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลง
ทุนเดิมที่มีสิทธิตามข้อ 1.1 ข้างต้น ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งไม่ใช่บุคคลอเมริกัน (US 
Person)  ตามนิยามของค าดังกล่าวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Private Placement) และ/หรือ ต่อประชาชนทัว่ไป (Public Offering) โดย
จะแบ่งการจัดสรรดังกล่าวให้แก่ผู้ จองซือ้พิเศษ และ/หรือ ให้แก่ผู้ ลงทุนหลักโดย
เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และ/หรือ ให้แก่ผู้ รับซือ้หลกัทรัพย์เบือ้งต้นใน
ตา่งประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ ตอ่นกัลงทนุประเภทอื่นใด ทัง้ในประเทศ และ/
หรือ ต่างประเทศ โดยอาจมีการแบ่งการจัดสรรให้แก่บุคคลแต่ละประเภทดงักล่าวเป็น
จ านวนเท่าใดก็ได้ หรืออาจจะแบ่งการเสนอขายออกเป็นหลายครัง้ โดยในแต่ละครัง้จะมี
การแบ่งการจดัสรรให้แก่บคุคลแต่ละประเภทดงักลา่วเป็นจ านวนเท่าใดก็ได้ ในการนี ้ให้
ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม่ และ/หรือ 
หนงัสอืชีช้วนเป็นเกณฑ์ในการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมใ่ห้แก่นกัลงทนุแตล่ะประเภท 

อยา่งไรก็ดี กองทนุฯ จะจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมใ่ห้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดได้
ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ ตามที่ก าหนด
ในประกาศฯ ทน. 1/2554 
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ทัง้นี ้หากมีหน่วยลงทนุใหม่เหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่บคุคลข้างต้น กองทนุฯ 
อาจจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ที่เหลือดงักลา่ว ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิที่แสดง
ความจ านงที่จะจองซือ้หนว่ยลงทนุใหมเ่กินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรและยงัคงได้รับจดัสรรไม่
ครบตามจ านวนที่จองซือ้ภายใต้วธีิการตามข้อ 1.1 ข้างต้น ตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่
การจดัสรรหน่วยลงทนุใหมข้่างต้นท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่มีสิทธิได้รับสิทธิในการจอง
ซือ้หน่วยลงทนุใหมเ่ป็นจ านวนที่มีเศษของหน่วยลงทนุซึ่งไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวน
เต็มหนว่ยได้ กองทนุฯ จะปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

หน่วยลงทนุใหม่ดงักลา่วจะไมไ่ด้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่ได้รับ
การเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเข้าข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนหลกัทรัพย์
ภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายที่ใช้บงัคบัของรัฐ
ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะด าเนินการจดทะเบียน
หน่วยลงทุนใหม่ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือด าเนินการเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อ
ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(2) พิจารณาอนุมตัิการแบ่งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ตามข้อ 1.2 ข้างต้นให้แก่ทรูในจ านวนไม่เกิน 
1,736,542,533 หน่วย ซึ่งเป็นจ านวนที่ท าให้สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุฯ ของทรูทัง้หมด
ภายหลงัการเพิ่มทนุของกองทนุฯ (กลา่วคือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีทรูถืออยูใ่นปัจจบุนัรวมกบัจ านวน
หน่วยลงทนุใหม่ที่จะได้รับจดัสรรผ่านการจดัสรรทกุรูปแบบ (ซึ่งรวมถึงการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเดิมที่มีสทิธิตามสดัสว่นตามข้อ 1.1 และการจดัสรรในข้อนี)้) ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ ภายหลงัการเพิ่มทนุ (กลา่วคือ ไมเ่กิน 3,369,333,333 
หนว่ย)  

ตารางดงัตอ่ไปนี ้เป็นข้อมลูโดยสรุปของการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม ่

จัดสรรให้แก่ จ านวนหน่วยลงทุน อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาเสนอขาย  
(บาทต่อหน่วย) หมายเหตุ 

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ข อ ง จ า น ว น ห น่ ว ย
ลงทนุใหมท่ัง้หมด 

ก าหนดในภายหลั ง 
(โปรดพิจารณา หมาย
เหต ุ(2)) 

ก าหนดในภายหลั ง 
(โปรดพิจารณา หมาย
เหต ุ(1)) 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุ (3) 
(5) (6) 

ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement)  แ ล ะ / ห รื อ  ต่ อ
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 
โดยจะแบ่งการจัดสรรดังกล่าว
ให้แก่ผู้ จองซื อ้พิ เศษ และ/หรือ 
ใ ห้ แ ก่ ผู้ ล ง ทุ น ห ลั ก โ ด ย
เ ฉพา ะ เ จ า ะ จ ง  (Cornerstone 
Investor) และ/หรือ ให้แก่ผู้ รับซือ้
หลกัทรัพย์เบือ้งต้นในต่างประเทศ 
(Initial Purchaser) และ/หรือ ต่อ

ส่วนที่ เหลือจากการ
จดัสรรหน่วยลงทนุใหม่
ใ ห้ แก่ ผู้ ถื อหน่ ว ยลง
ทนุเดิมที่มีสิทธิข้างต้น 

- ก าหนดในภายหลั ง 
(โปรดพิจารณา หมาย
เหต ุ(1)) 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุ (3) 
(4) (6)  
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหน่วยลงทุน อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาเสนอขาย  
(บาทต่อหน่วย) หมายเหตุ 

นักลงทุนประเภทอ่ืนใด  ทัง้ใน
ประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ 

หมายเหต ุ

(1) การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่นีจ้ะอ้างอิงจากราคาประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ที่จัดท าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทัง้สองราย 
ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทนุในช่วงที่มีการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ ศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม อตัราดอกเบีย้ทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และผลการ
ส ารวจความต้องการซือ้หลกัทรัพย์ของนกัลงทนุสถาบนั (Book Building) เป็นต้น ทัง้นี ้ราคาเสนอขายจะได้รับ
การพิจารณาและก าหนดโดยบริษัทจดัการก่อนการเสนอขาย 

(2) อตัราสว่นการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยลงทนุก่อนการเพ่ิมทนุของกองทนุฯ หารด้วยจ านวนหน่วย
ลงทนุใหม่ที่จะมีการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิ ในราคาเสนอขายต่อหน่วยตามที่
บริษัทจดัการจะได้ก าหนดตอ่ไป 

(3) กองทุนฯ จะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ ตามที่ก าหนดในประกาศฯ ทน. 1/2554 

(4) กองทนุฯ อาจแบง่การจดัสรรหน่วยลงทนุใหมใ่นสว่นนีใ้ห้แก่ทรูในจ านวนไมเ่กิน 1,736,542,533  หน่วย ซึง่เป็น
จ านวนที่ท าให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ของทรูทัง้หมดภายหลังการเพิ่มทุนของกองทุนฯ 
(กล่าวคือจ านวนหน่วยลงทุนที่ทรูถืออยู่ในปัจจุบนัรวมกับจ านวนหน่วยลงทุนใหม่ที่จะได้รับจัดสรรผ่านการ
จัดสรรทุกรูปแบบ (ซึ่งรวมถึงการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่ มีสิทธิตามสัดส่วนตามข้อ 1.1 และการ
จดัสรรในข้อ 2)) ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ ภายหลงัการเพ่ิม
ทนุ (กลา่วคือ ไมเ่กิน 3,369,333,333หน่วย)  

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

(6) ให้บริษัทจดัการเป็นผู้ มีอ านาจในการ (ก) พิจารณา ก าหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทนุใหม ่รวมทัง้การจดัสรรหน่วยลงทนุใหม ่ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง จ านวนหน่วย
ลงทนุใหม่ โครงสร้างการออกและเสนอขาย จ านวนครัง้ของการเสนอขาย จ านวนรอบที่จะจดัสรรหน่วยลงทนุ
ใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิ ลกัษณะและประเภทของนักลงทนุที่จะได้รับการจดัสรร ระยะเวลาการ
จองซือ้ วิธีการจดัสรร วิธีการเสนอขาย วิธีการจองซือ้ วิธีการช าระคา่จองซือ้ อตัราสว่นการใช้สิทธิในการจองซือ้ 
สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีสิทธิใช้ดลุย
พินิจในการพิจารณาการจดัสรร หรือการปฏิเสธการจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุ
รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวท าให้ หรืออาจส่งผลให้เป็นการกระท าการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใด  ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตาม
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ 
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนดในการจดัสรร (ข) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิ
ในการจองซือ้หน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยให้แจ้งวันก าหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบต่อไป (ค) เจรจา ตกลง จดัท า ลง
นาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัตา่ง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็น
ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหน่วยลงทนุใหมด่งักลา่ว ซึง่รวมถึงเอกสาร และ/หรือ สญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรือ ยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผันตา่ง  ๆ และ
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หลักฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว และการน า
หน่วยลงทนุใหมเ่ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น (ง) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม สง่
มอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ การแต่งตัง้ที่
ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และตวัแทนรับจองซือ้หลกัทรัพย์ (จ) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็น
หรือเก่ียวเน่ืองทกุประการ ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เก่ียวเน่ือง
เพื่อให้การออกและจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ของกองทนุฯ ส าเร็จลลุ่วง (ฉ) แต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบ
อ านาจชว่งในการด าเนินการดงักลา่วตาม (ก) ถึง (จ) ข้างต้น 

9.2 วัตถุประสงค์ของการออกหน่วยลงทุนใหม่และแผนการใช้เงนิ 

กองทนุฯ จะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุใหมไ่ปใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ซึง่คาดวา่จะมีมลูคา่ประมาณไมเ่กิน 58,000 ล้านบาท 
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9.3 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ 

(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (Control Dilution) 

        จ านวนหนว่ยลงทนุใหมท่ี่เสนอขายในครัง้นี ้  

จ านวนหนว่ยลงทนุในปัจจบุนั + จ านวนหนว่ยลงทนุใหมท่ีเ่สนอขายในครัง้นี ้ 

 

         4,300,000,000   

5,808,000,000 + 4,300,000,000 

ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหนว่ยลงทนุ (Control Dilution) จากการเสนอขายหนว่ยลงทนุใหม่
ในครัง้นีจ้ะมีประมาณร้อยละ 42.54 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุ (Price Dilution) 

ยงัไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนได้เนื่องจากยงัไม่มีการก าหนดราคา
เสนอขายหนว่ยลงทนุใหม ่

10 การอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ได้มีมติเมื่อวนัที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เห็นควรให้มีการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และให้มีการเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการลงทนุของกองทนุฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ 

(1) นาย สมิทธ์ พนมยงค์ 

(2) นาง ทิพาพรรณ ภทัรวิกรม 

(3) นางสาว พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา 

(4) นาย กรวิภพ มณฑารพ 

11 เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 อนัประกอบด้วย การ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ดงักลา่วข้างต้น เป็นการเข้าท าธุรกรรมระหวา่งกองทนุฯ กบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการได้มา
เพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน โดยมีมลูค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุฯ และเป็นการเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทุนฯ กับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการเข้าท าสญัญาเก่ียวกบัการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสญัญาไม่น้อยกว่าร้อยละ  3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ท าให้การเข้าท ารายการดงักล่าวต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตาม
ประกาศฯ ทน. 1/2554 ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมาประชุมไม่
น้อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้หมด โดยมีหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ การนบัคะแนนเสยีงใน
การขอมติดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมน่บัรวมจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษกับการ
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เข้าท าการได้มาซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ในการลงคะแนนเสยีงเพื่อขอมติดงักลา่ว 

ในสว่นของการเพิ่มทนุของกองทนุฯ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 
3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งในเร่ืองนีไ้ม่มีผู้ ถืภอ
หน่วยลงทนุรายใดที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม นอกจากนี ้ส าหรับการเสนอขายหนว่ย
ลงทนุที่ออกใหมข่องกองทนุฯ ต้องได้รับมติจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยจะไมน่บัรวมจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษกบัการออกและจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม ่ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3  
และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ณ วนัที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วย  

ชื่อ จ านวนหน่วย 
สัดส่วนการลงทุนต่อหน่วยลงทุน 

ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนฯ (ร้อยละ) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 1,632,790,800 28.11 

 

12 ความเห็นของคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ  

คณะกรรมการลงทนุพิจารณาการเข้าลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมในครัง้นี ้และเห็นว่า
การลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 นีม้ีความน่าสนใจและมีความเหมาะสมสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ของกองทนุฯ ในการที่จะสร้างการเจริญเติบโตระยะยาวเพิ่มขึน้ หากเปรียบเทียบกบัการไม่
เข้าลงทนุเพิ่มเติมเลย โดยการแสวงหาโอกาสการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคณุภาพดี และเพิ่ม
การกระจายตวัของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ เนื่องจาก ในการลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้
กองทุนฯ มีการลงทุนใน FOC ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ FOC ที่ในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยี
ระบบ FTTx (Fiber To The x) ในจ านวนที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ท าให้กองทนุฯ เกิดความได้เปรียบ
ทางกลยทุธ์ทัง้ด้านการกระจายตวัของทรัพย์สินและความสามารถของทรัพย์สินในการรองรับเทคโนโลยีใหม ่และเปิด
โอกาสให้กองทนุฯ สามารถจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมได้เพิ่มขึน้และในกรณีที่
กองทนุฯ สามารถเข้าลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม 3 เป็นผลส าเร็จ กองทนุฯ มีโอกาสที่จะเข้าท า
สญัญาเพื่อขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุฯ ลงทนุและกลุม่ทรูเช่าอยู่ในปัจจุบนั
จากก าหนดระยะเวลาเดิมออกไป โดยการแก้ไขข้อสญัญาดังกล่าวจะท า ให้กองทุนฯ มีกระแสรายได้จากค่าเช่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุฯ ลงทนุอยู่ในปัจจบุนัยาวนานมากขึน้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กองทนุฯ และผู้
ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ้กลุ่มทรูอาจเข้าท าข้อตกลงเพื่อจะเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่ปัจจุบนัอยู่ใน
ระหวา่งการโอนสทิธิรายได้ซึง่กองทนุฯ จะได้กรรมสทิธ์ิในอนาคต ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขตามท่ีจะได้ตกลงกนัตอ่ไป  
 

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

    ถ 

คณะกรรมการลงทนุจะพิจารณาการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 นีท้ี่จ านวนไม่
เกิน 58,000 ล้านบาท โดยการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในวงเงินท่ีไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท และออกหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ
ไม่เกิน 4,300 ล้านหน่วย เพื่อที่ประมาณการเงินปันสว่นแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทนุฯ ที่คาดว่าจะได้รับหลงัจากที่
กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 จะเพิ่มขึน้ (Dividend Per Unit 
Accretion) ไมน้่อยไปกวา่ 0.06 บาทตอ่หนว่ย เมื่อเทียบกบัประมาณการเงินปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ยของกองทนุฯ ที่
คาดว่าจะได้ในกรณีที่กองทนุฯมิได้ท าการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 โดยกองทนุฯ ได้
แต่งตัง้ผู้ประเมินอิสระสองรายเพื่อท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมดงักล่าว อีกทัง้ 
สมมติฐานท่ีผู้ประเมินคา่อิสระทัง้ 2รายใช้ในการประเมินคา่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ตามที่
ระบไุว้ในสรุปรายงานการประเมินคา่ทรัพย์สินของผู้ประเมินคา่อิสระ และตารางสรุปสมมติฐานของผู้ประเมินคา่อิสระ
ส าหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ก็มีความสมเหตุสมผล นอกจากนี ้อัตราผลตอบแทนที่
กองทุนฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครั ง้ที่ 3 ไปจัดหาผลประโยชน์เป็นไปทาง
การค้าตามปกติ มีลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length 
terms) และอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม  

นอกจากนี ้การเพิ่มทนุยงัช่วยเพิ่มหนว่ยลงทนุซึง่จะเป็นการสนบัสนนุสภาพคลอ่งของการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
ในตลาดรองและเป็นการเพิ่มขนาดของทรัพย์สินรวมของกองทนุฯ อีกทัง้ยงัเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมจะได้
เพิ่มขนาดการลงทนุในกองทนุฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทนุเพิ่มเติมของกองทนุฯ และยงัเป็น
การเพิ่มกลุม่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหม่ของกองทนุฯ อีกด้วย 

ทัง้นี ้มูลค่าสุดท้ายที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 อัตรา
ผลตอบแทนสุดท้ายที่กองทุนฯ จะได้รับจากการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ไปจัดหา
ผลประโยชน์ ขนาดการเพิ่มทนุและวิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม่ควรจะได้พิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

 มลูค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ที่ได้จากการประเมินคา่โดยผู้ประเมิน
คา่อิสระทัง้สองราย 

 สภาวะตลาดเงินและตลาดทนุโดยรวมในขณะเข้าท ารายการ 

 ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภทเดียวกันในตลาด ณ 
ขณะนัน้ 




