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(ฟอร์ม 53-4) 
แบบรายงานการเพิมทุน 

กองทุนรวมโครงสร้างพนืฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 
วันท ี8 พฤศจิกายน 2560 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
โครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“กองทุนฯ”) ขอรายงานเกียวกบัความประสงค์ในการเพิมทนุและการจดัสรรหนว่ย
ลงทนุใหมข่องกองทนุฯ ดงันี 
 1. การเพิมทุน 

บริษัทจดัการมีความประสงค์จะเพิมทนุจดทะเบียน (Registered Capital) ของกองทนุฯ ในจํานวนรวม
ไม่เกิน 43,000 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 58,080 ล้านบาท มูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 10 บาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียนจํานวนไม่เกิน 101,080 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่ในจํานวนไม่เกิน 4,300 ล้านหนว่ย 
ทงันี การกําหนดจํานวนหน่วยลงทนุใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่จะได้รับการพิจารณาและกําหนดโดยบริษัท
จดัการก่อนการเสนอขาย โดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืนฐานเพิมเติมครังที 3 ทีจดัทําโดย
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทงัสองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีมีความเกียวข้อง เช่น สภาวะตลาดเงิน
และตลาดทนุในช่วงทีมีการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุใหม ่อตัราผลตอบแทนในระดบัทีเหมาะสมทีนกัลงทนุจะได้รับ 
ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิทีจะลงทนุเพิมเติม อตัราดอกเบียทงัภายในประเทศและภายนอกประเทศ และผลการ
สาํรวจความต้องการซอืหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุสถาบนั (Book Building) เป็นต้น 
 2. การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

รายละเอียดการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(1) การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีรายชือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชน
ทวัไปเฉพาะกลุม่ซงึเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดมิ (Preferential Public Offering) ทีมีรายชือปรากฏ
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ (ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมทีมีสิทธิ
ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทนุไมว่า่การเสนอขายจะเป็นในกรณีใดก็
ตามเรียกว่า “ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิ”) และให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) และ/หรือ ต่อประชาชนทวัไป (Public Offering) โดยจะแบ่งการจัดสรรดงักลา่ว
ให้แก่ผู้จองซือพิเศษ และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทนุหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) 
และ/หรือ ให้แก่ผู้ รับซือหลกัทรัพย์เบืองต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ ตอ่นกั
ลงทนุประเภทอืนใด ดงัมีรายละเอียดดงันี 

(1.1) จดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ในจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุใหม่
ทงัหมดเพือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมทีมีสิทธิ ซึงไม่ใช่บคุคลอเมริกนั (US 
Person) ตามนิยามของคําดังกล่าวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยอาจจะเป็นการเสนอขายครังเดียวเต็มจํานวน หรืออาจจะแบง่การ
เสนอขายออกเป็นหลายครังก็ได้ ในการนี ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิอาจแสดง
ความจํานงทีจะซือหน่วยลงทนุใหม่ตามสิทธิทีได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิทีได้รับ
จดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิทีได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือหน่วยลงทุนใหม่
ในครังนก็ีได้  
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โดยภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมใ่ห้แกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมทีมีสทิธิในรอบ
แรกแล้ว กองทุนฯ อาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ทีเหลือจากการจองซือโดยผู้ ถือ
หน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิดังกล่าว ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิทีแสดงความ
จํานงทีจะจองซือหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิทีได้รับจดัสรรตามสดัส่วนอย่างน้อย
หนึงรอบหรือจนกว่าจะหมด หรือนําไปจัดสรรให้แก่บคุคลในวงจํากัด และ/หรือ ต่อ
ประชาชนทวัไป โดยจะแบง่การจดัสรรดงักลา่วให้แก่ผู้จองซือพิเศษ และ/หรือ ให้แก่ผู้
ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และ/หรือ ให้แก่ผู้ รับซือ
หลกัทรัพย์เบืองต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ ตอ่นกัลงทนุประเภท
อืนใดตามทีเห็นสมควร และในกรณีทีการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ข้างต้นทําให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเดิมทีมีสิทธิได้รับสิทธิในการจองซือหน่วยลงทนุใหม่เป็นจํานวนทีมีเศษ
ของหน่วยลงทนุซงึไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเต็มหนว่ยได้ กองทนุฯ จะปัดเศษ
ลงเป็นจํานวนเต็มหนว่ยทีใกล้เคียงทีสดุ  

อนึง กองทนุฯ อาจจะพิจารณาไม่จดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมทีมี
สิทธิรายใด หากการจดัสรรดงักล่าวทําให้ หรืออาจส่งผลให้เป็นการกระทําการทีขดั
ต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดําเนินการ
ใด ๆ เพิมเติมไปจากทีต้องดําเนินการตามกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการออกและ
เสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และ
เงือนไขทีกําหนดในการจดัสรร 

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการมีดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวในอนัทีจะพิจารณาจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิบางส่วนซึงเป็นบุคคลอเมริกัน ( US 
Person) ตามนิยามของคําดังกล่าวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทงันี โดยอยู่ภายใต้เงือนไขบางประการและโดยอาศยัข้อยกเว้นจาก
การจดทะเบียนหลักทรัพย์ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาทีใช้บงัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ทีมิใช่การเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อ
ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(1.2) จดัสรรหนว่ยลงทนุใหมใ่นสว่นทีเหลอืจากการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเดิมทีมีสิทธิตามข้อ 1.1 ข้างต้น ให้แก่บคุคลในวงจํากดั ซึงไม่ใช่บคุคลอเมริกนั 
(US Person) ตามนิยามของคําดงักล่าวในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Private Placement) และ/หรือ ต่อประชาชนทวัไป (Public Offering) 
โดยจะแบ่งการจัดสรรดงักลา่วให้แก่ผู้จองซือพิเศษ และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทนุหลกัโดย
เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และ/หรือ ให้แก่ผู้ รับซือหลกัทรัพย์เบืองต้นใน
ต่างประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ ต่อนกัลงทนุประเภทอืนใด ทงัในประเทศ 
และ/หรือ ต่างประเทศ โดยอาจมีการแบ่งการจัดสรรให้แก่บุคคลแต่ละประเภท
ดงักลา่วเป็นจํานวนเท่าใดก็ได้ หรืออาจจะแบ่งการเสนอขายออกเป็นหลายครัง โดย
ในแต่ละครังจะมีการแบ่งการจัดสรรให้แก่บุคคลแต่ละประเภทดงักล่าวเป็นจํานวน
เทา่ใดก็ได้ ในการนี ให้ถือเอาข้อมลูทีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หน่วยลงทุนใหม่ และ/หรือ หนังสือชีชวนเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
ให้แก่นกัลงทนุแตล่ะประเภท 
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อยา่งไรก็ดี กองทนุฯ จะจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมใ่ห้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
ใดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนฯ 
ตามทีกําหนดในประกาศฯ ทน. 1/2554 

ทงันี หากมีหน่วยลงทนุใหม่เหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่บคุคลข้างต้น กอง
ทุนฯ อาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ทีเหลือดงักล่าว ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมี
สิทธิทีแสดงความจํานงทีจะจองซือหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิทีได้รับจัดสรรและ
ยงัคงได้รับจดัสรรไมค่รบตามจํานวนทีจองซือภายใต้วธีิการตามข้อ 1.1 ข้างต้น ตามที
เห็นสมควร และในกรณีทีการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ข้างต้นทําให้ผู้ ถือหน่วยลง
ทนุเดิมทีมีสิทธิได้รับสิทธิในการจองซือหน่วยลงทนุใหมเ่ป็นจํานวนทีมีเศษของหนว่ย
ลงทุนซึงไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจํานวนเต็มหน่วยได้ กองทุนฯ จะปัดเศษลงเป็น
จํานวนเต็มหนว่ยทีใกล้เคียงทีสดุ 

หนว่ยลงทนุใหมด่งักลา่วจะไมไ่ด้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะ
ไม่ได้รับการเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเข้าข้อยกเว้นจากการจดทะเบียน
หลกัทรัพย์ภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมาย
ทีใช้บังคับของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนฯ ไม่มีความประสงค์ทีจะ
ดําเนินการจดทะเบียนหนว่ยลงทนุใหมใ่ด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือดําเนินการ
เสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(2) พิจารณาอนุมตัิการแบ่งการจัดสรรหน่วยลงทนุใหม่ตามข้อ 1.2 ข้างต้นให้แก่ทรูในจํานวนไม่
เกิน 1,736,542,533 หนว่ย ซงึเป็นจํานวนทีทําให้สดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุฯ ของท
รูทงัหมดภายหลงัการเพิมทนุของกองทนุฯ (กลา่วคือจํานวนหน่วยลงทนุทีทรูถืออยู่ในปัจจบุนั
รวมกับจํานวนหน่วยลงทุนใหม่ทีจะได้รับจัดสรรผ่านการจัดสรรทุกรูปแบบ (ซึงรวมถึงการ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมทีมีสิทธิตามสดัสว่นตามข้อ 1.1 และการจดัสรรในข้อนี)) ไม่
เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุทีจําหนา่ยได้แล้วทงัหมดของกองทนุฯ ภายหลงัการเพิมทนุ 
(กลา่วคือ ไมเ่กิน 3,369,333,333 หนว่ย)  

ตารางดงัตอ่ไปนี เป็นข้อมลูโดยสรุปของการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม่ 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหน่วย
ลงทุน 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

หมายเหตุ 

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิม
ทีมีสิทธิ 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
50 ของจํานวน
หน่วยลงทนุใหม่
ทงัหมด 

กําหนดใน
ภายหลงั (โปรด
พิจารณา หมาย
เหต ุ(2)) 

กําหนดใน
ภายหลงั (โปรด
พิจารณา หมาย
เหต ุ(1)) 

โปรด
พิจารณา 
หมายเหต ุ
(3) (5) (6) 

ให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
(Private Placement) 
และ/หรือ ตอ่ประชาชน
ทวัไป (Public Offering) 
โดยจะแบง่การจดัสรร
ดงักลา่วให้แก่ผู้จองซือ
พิเศษ และ/หรือ ให้แก่ผู้

สว่นทีเหลือจาก
การจดัสรรหน่วย
ลงทนุใหมใ่ห้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุเดิม
ทีมีสิทธิข้างต้น 

- กําหนดใน
ภายหลงั (โปรด
พิจารณา หมาย
เหต ุ(1)) 

โปรด
พิจารณา 
หมายเหต ุ
(3) (4) (6)  
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จัดสรรให้แก่ จาํนวนหน่วย
ลงทุน 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

หมายเหตุ 

ลงทนุหลกัโดย
เฉพาะเจาะจง 
(Cornerstone Investor) 
และ/หรือ ให้แก่ผู้ รับซอื
หลกัทรัพย์เบืองต้นใน
ตา่งประเทศ (Initial 
Purchaser) และ/หรือ ตอ่
นกัลงทนุประเภทอืนใด ทงั
ในประเทศ และ/หรือ 
ตา่งประเทศ 
หมายเหต ุ

(1) การกําหนดจํานวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่นีจะอ้างอิงจากราคา
ประเมินคา่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานเพิมเติมครังที 3 ทีจดัทําโดยบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ
อิสระทงัสองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีมีความเกียวข้อง เช่น สภาวะตลาดเงินและ
ตลาดทนุในชว่งทีมีการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุใหม ่อตัราผลตอบแทนในระดบัทีเหมาะสมที
นักลงทุนจะได้รับ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม อัตราดอกเบียทัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และผลการสํารวจความต้องการซือหลกัทรัพย์ของนักลงทุน
สถาบนั (Book Building) เป็นต้น ทงันี ราคาเสนอขายจะได้รับการพิจารณาและกําหนดโดยบริษัท
จดัการก่อนการเสนอขาย 

(2) อตัราส่วนการเสนอขายจะคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุก่อนการเพิมทุนของกองทนุฯ หารด้วย
จํานวนหน่วยลงทุนใหม่ทีจะมีการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมทีมีสิทธิ ในราคา
เสนอขายตอ่หน่วยตามทีบริษัทจดัการจะได้กําหนดตอ่ไป 

(3) กองทนุฯ จะจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกันใดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทนุฯ ตามทีกําหนดในประกาศฯ ทน. 1/2554 

(4) กองทุนฯ อาจแบ่งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในส่วนนีให้แก่ทรูในจํานวนไม่เกิน 1,736,542,533  
หน่วย ซงึเป็นจํานวนทีทําให้สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุฯ ของทรูทงัหมดภายหลงัการเพิม
ทนุของกองทนุฯ (กลา่วคือจํานวนหน่วยลงทนุทีทรูถืออยูใ่นปัจจบุนัรวมกบัจํานวนหน่วยลงทนุใหมท่ี
จะได้รับจดัสรรผ่านการจดัสรรทกุรูปแบบ (ซึงรวมถึงการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมทีมีสิทธิ
ตามสดัสว่นตามข้อ 1.1 และการจดัสรรในข้อ 2)) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่าย
ได้แล้วทงัหมดของกองทนุฯ ภายหลงัการเพิมทนุ (กลา่วคือ ไมเ่กิน 3,369,333,333หน่วย)  

(5) วนักําหนดรายชือผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีสิทธิในการจองซือหน่วยลงทนุใหม่ (Record Date) จะได้รับ
การกําหนดในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งวนักําหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที
เกียวข้องตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป 

(6) ให้บริษัทจดัการเป็นผู้ มีอํานาจในการ (ก) พิจารณา กําหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที
เกียวกับการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่ รวมทงัการจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ ซึงรวมถึงแต่ไม่
จํากดัเพียง จํานวนหน่วยลงทนุใหม ่โครงสร้างการออกและเสนอขาย จํานวนครังของการเสนอขาย 
จํานวนรอบทีจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมทีมีสิทธิ ลกัษณะและประเภทของ
นักลงทนุทีจะได้รับการจดัสรร ระยะเวลาการจองซือ วิธีการจดัสรร วิธีการเสนอขาย วิธีการจองซือ 
วิธีการชําระค่าจองซือ อัตราส่วนการใช้สิทธิในการจองซือ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย 
รวมถึงเงือนไขและรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนมีสิทธิใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาการ
จัดสรร หรือการปฏิเสธการจดัสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุรายใด หาก
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การจัดสรรดังกล่าวทําให้ หรืออาจส่งผลให้เป็นการกระทําการทีขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดําเนินการใด ๆ เพิมเติมไปจากทีต้องดําเนินการ
ตามกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่เป็นไป
ตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และเงือนไขทีกําหนดในการจดัสรร (ข) พิจารณากําหนดวนักําหนดรายชือผู้
ถือหน่วยลงทุนทีมีสิทธิในการจองซือหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยให้แจ้งวันกําหนดการ
ดงักล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ทีเกียวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบตอ่ไป (ค) เจรจา ตกลง จดัทํา ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไข เปลียนแปลง ในเอกสาร
คําขออนญุาต คําขอผ่อนผนัตา่ง ๆ และหลกัฐานทีจําเป็นทีเกียวข้องกบัการจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่
ดังกล่าว ซึงรวมถึงเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 
รวมทงัดําเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรือ ยืนคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที
จําเป็นทีเกียวข้องต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพือการดงักลา่ว 
และการนําหน่วยลงทนุใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น  (ง) เจรจา 
ตกลง จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลียนแปลง ในสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ การแต่งตงัทีปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ และตวัแทนรับ
จองซือหลกัทรัพย์ (จ) ดําเนินการอืนใดอนัจําเป็นหรือเกียวเนืองทุกประการ ตลอดจนกําหนดหรือ
แก้ไขเปลียนแปลงเงือนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ทีเกียวเนืองเพือให้การออกและจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ของกองทุนฯ สําเร็จลุล่วง (ฉ) แต่งตงั และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการ
ดําเนินการดงักลา่วตาม (ก) ถึง (จ) ข้างต้น 

 3. กาํหนดวันประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนเพือขออนุมัติการเพิมทุนและการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุครังที 1/2560 ในวนัที 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ตงัแต่เวลา 9.00 น. (เริมลงทะเบียน เวลา 8.00 น.) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 ชนั 22 โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โดยกําหนดให้วนัที 17 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 เป็นวนักําหนดรายชือผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีมีสทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุครังที 1/2560 (Record Date) 

4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ต่อหน่วยงานราชการทีเกียวข้องและเงอืนไข
การอนุญาต (ถ้ามี) 

ภายหลงัจากทีได้รับการอนุมตัิจากทีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืนฐานเพิมเติมครังที 3 การเพิมทนุ การจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ และเรืองอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตามวาระที
เสนอในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุครังที 1/2560  บริษัทจดัการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใน
การออกและเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่ โดยจะดําเนินการยืนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่และ
ร่างหนงัสอืชีชวนตอ่ไป  

5. วัตถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทเีพิม 

กองทุนฯ จะนําเงินทีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืนฐานเพิมเติมครังที 3 ซงึคาดวา่จะมีมลูคา่ประมาณไมเ่กิน 58,000 ล้านบาท 

6. ประโยชน์ทกีองทุนฯ จะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

บริษัทจดัการคาดว่าการเพิมทนุ/จดัสรรหน่วยลงทนุใหม่เพือนํามาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พนืฐานเพิมเติมครังที 3 น ีจะทําให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนการลงทนุทีดีในระยะยาวจากการทีกองทนุฯ 
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีมีคุณภาพดี และยงัเป็นการเพิมแหล่งทีมาของรายได้ของกองทุนฯ ซึงจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทนุฯ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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7. ประโยชน์ทีผู้ถอืหน่วยลงทุนจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

กองทนุฯ จะมีขนาดใหญ่ขนึซึงเป็นทีน่าสนใจต่อนกัลงทุน โดยบริษัทจดัการคาดว่าการเพิมทนุจะช่วย
เพิมหน่วยลงทุนซึงจะเป็นการสนบัสนนุสภาพคล่องของการซือขายหน่วยลงทนุในตลาดรองและเป็นการเพิมขนาดของ
ทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ อีกทงัยงัเป็นโอกาสทีดีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้เพิมขนาดการลงทุนในกองทุนฯ เพือเพิม
โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทนุเพิมเติมของกองทุนฯ และยงัเป็นการเพิมกลุ่มผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหม่ของ
กองทนุฯ อีกด้วย 

8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็นสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ
การเพิมทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ 

-ไมม่ี- 
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิมทุน/จัดสรรหน่วย

ลงทุนใหม่ 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุครังที 1/2560 ในวนัที 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ตงัแต่เวลา 9.00 น. (เริมลงทะเบียน เวลา 8.00 น.) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เอ 1 ชนั 22 โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โดยกําหนดให้วนัที 17 ตลุาคม พ.ศ. 
2560 เป็นวนักําหนดรายชือผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีมีสทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุครังที 1/2560 (Record Date) เพือ
พิจารณาวาระต่าง ๆ ทีเกียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานเพิมเติมครังที 2 และทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืนฐานเพิมเติมครังที 3 รวมถึงการเพิมทนุและการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม ่

บริษัทจดัการขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 

(นายสมิทธ์ พนมยงค์) 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 


