จท.11-600432

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั ครัง้ ที่ 1/2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (DIF) (“กองทุนฯ”)
ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.31 น. ณ ห้ องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1
ชัน้ 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขณะ
เปิ ดการประชุมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทังสิ
้ ้น 1,619 ราย ถือหน่วยลงทุน
รวมกันทัง้ หมดจานวน 3,643,768,566 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 62.7371 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นฯ (5,808,000,000 หน่วย) ได้ มีมติที่สาคัญซึง่ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
วาระที่ 1 อนุ มัติการลงทุ นในทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ้งที่ 2 และทรั พย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระย่อย
ทังหกวาระของวาระที
้
่ 1 นี ้ มีความเกี่ยวข้ องและและสัมพันธ์ กนั รวมถึงมีความสาคัญกับการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมของ
กองทุนฯ ดังนี ้ บริ ษัทจัดการขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทจัดการอาจไม่สามารถเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ได้ หากวาระย่อยวาระใดวาระหนึ่ง
ไม่ได้ รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ เนื่องจากวาระย่อยของวาระที่ 1 ส่วนหนึ่งประกอบด้ วยการเข้ าทาธุรกรรมกับบริ ษัทในกลุ่มของ
บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“ทรู ”) ซึ่งถือเป็ นบุคคลที่เกี่ ยวข้ องของกองทุนฯ เพื่อความโปร่ งใส บริ ษัท
จัดการฯ จึงกาหนดให้ วาระย่อยทุกวาระของวาระที่ 1 ต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยจะไม่นบั รวม
จานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษกับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ในการลงคะแนนเสียงเพื่อขอมติดงั กล่าว
วาระที่ 1.1 อนุ มัติการลงทุนในทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 2 และทรั พย์ สิน
กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ซึ่งเป็ นการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามที่เสนอทุกประการ ด้ วย
คะแนนเสียงเห็นชอบ 2,115,871,647 หน่วย จากจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงจานวน 2,263,702,047 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 93.4695 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ซึง่ การลงมติในวาระนี ้ บริ ษัทจัดการไม่นบั คะแนนเสียงของทรูซึ่งเป็ น
บริ ษัทแม่ของบริ ษัทผู้ขาย ผู้ให้ เช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติม และเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติม ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทน.1/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2554 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ ทน. 1/2554”) โดย ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทรู ถือ
หน่วยลงทุนจานวน 1,632,790,800 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนฯ นอกจากนี ้ เพื่อความโปร่ งใส ผู้บริ หารของทรู ที่เกี่ยวข้ องกับการเจรจาในธุรกรรมการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สิน
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กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมในครัง้ นี ้และผู้บริ หารทรัพย์สินของกองทุนฯ ขอสละสิทธิการเข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้
ถื อหน่วยลงทุนและออกเสียงลงคะแนน (ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่ออกเสียงไม่เห็นชอบจานวน 28,142,800
หน่วย งดออกเสียงจานวน 119,649,800 หน่วย และมีบตั รเสีย จานวน 37,800 หน่วย) โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี ้
การลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
กองทุนฯ จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ซึง่ ประกอบด้ วย
(ก)

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมและโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ อง (หากมี) ของบริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชั่น
จากัด (“AWC”) จานวนรวมประมาณ 149 เสา และกรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าวเมื่ อ
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่จะได้ กาหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้

(ข)

กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมของบริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (“TUC”) ที่
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมใช้ งานจานวนรวม 350 เสา

(ค)

กรรมสิ ท ธิ์ ใ นใยแก้ วน าแสง (fiber optic cable หรื อ FOC) ซึ่ ง ในปั จ จุ บัน ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ตา่ งจังหวัดระยะทางประมาณ1,113 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 62,594
คอร์ กิโลเมตร) จาก TUC

(ง)

กรรมสิทธิ์ในใยแก้ วนาแสงหลัก (core fiber optic cable หรื อ FOC หลัก) ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจ
ให้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลระยะทาง
ประมาณ 542 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 117,147 คอร์ กิโลเมตร) จากบริ ษัท ทรู มูฟ จากัด (“TMV”)

(จ)

สิทธิ การเช่าระยะยาวประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล รวม
ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 80,014 คอร์ กิโลเมตร) จาก บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“TICC”) โดยกองทุนฯ มีสิทธิในการซื ้อ FOC ดังกล่าวเมื่อครบกาหนดอายุการ
เช่าระยะยาวเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขที่จะได้ กาหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาใน
การใช้ สทิ ธิ (Exercise Price) เพื่อซื ้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ 200 ล้ านบาท

ในราคารวมทังสิ
้ ้นเท่ากับ 12,898 ล้ านบาท (รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ ค่าที่
ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษี อากร ฯลฯ) โดยกองทุนฯ ได้ แต่งตังผู
้ ้ ประเมินค่าอิสระ 2 ราย เพื่อทาหน้ าที่ประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ได้ แก่ บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด และบริ ษัท สีลม แอ๊ ด
ไวเซอรี่ จากัด โดย ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด ได้ ทาการประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้ แก่ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ ช่วงราคาประเมินเท่ากับ 11,995.04 ล้ านบาท ถึง 12,975.83
ล้ านบาท และ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด ได้ ทาการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึง่ ได้ แก่ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow: DCF) ได้ ช่วงราคาประเมินเท่ากับ 12,144.90 ล้ านบาท ถึง 13,173.57 ล้ านบาท โดยใน
เบื ้องต้ นคาดว่ากองทุนฯ จะเข้ าลงทุนแล้ วเสร็ จภายในปี 2560 อย่างไรก็ดี หากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ไม่เกิดขึ ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ผ้ ปู ระเมินค่าอิสระได้ ทาการประเมินค่าทรัพย์สิน
ดังกล่าว กองทุนฯ จะจัดหาผู้ประเมินค่าอิสระซึง่ อาจเป็ นรายเดิมหรื อรายใหม่จานวนสองรายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวอีกครัง้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศฯ ทน. 1/2554
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ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 นี ้ กองทุนฯ จะเข้ าทาธุรกรรมกับ AWC
TUC TMV และ TICC ซึ่งถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามความหมายที่กาหนดในบทนิยามของคาดังกล่าว
ในประกาศฯ ทน. 1/2554 และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558
เรื่ อง ข้ อกาหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.
2558 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ สธ. 14/2558”) (ซึง่ ในกรณีนี ้คือ บุคคลที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯ อันหมายถึงผู้ที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ) เนื่องจาก AWC TUC TMV และ TICC เป็ นบริ ษัทย่อยของทรู โดย ณ วันที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2560 ทรู ถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม) ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ร้ อยละ 100.00 ร้ อยละ 99.70 และ
ร้ อยละ 100.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทั
้
งสี
้ ่บริ ษัทดังกล่าว ตามลาดับ และทรู เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายใหญ่ ของกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทรู ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 28.11 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
ด้ วยเหตุนี ้ การลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมดังกล่าวจึงเป็ นการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการได้ มาเพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยขนาดของรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 จะมีมลู ค่าร้ อยละ 14.29 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่งมีมลู ค่ามากกว่า
ร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ
มีมูลค่าเท่ากับ 90,234.60 ล้ านบาท ทาให้ รายการดังกล่าวต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตาม
ประกาศฯ ทน. 1/2554
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการยังได้ จดั ให้ มีการจัดทาข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติซึ่งสะท้ อนการเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 สาหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
โดยแหล่งเงินทุนที่กองทุนฯ จะนามาใช้ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 นี ้ จะมา
จากการกู้ยืมเงินทังจ
้ านวนในจานวนทังสิ
้ ้น 12,898 ล้ านบาท จากกลุม่ ธนาคาร และ/หรื อสถาบันการเงิน ซึง่ ในเบื ้องต้ น
ประกอบด้ วย ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารไทยพาณิชย์ ”) ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ผลการอนุมตั ิภายในของธนาคาร และ/หรื อ สถาบัน
การเงินดังกล่าว โดย ณ ปั จจุบนั ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจัดการ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
จัดการ ซึ่งทาให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามนัยแห่งประกาศฯ ทน. 1/2554 และ
ประกาศฯ สธ. 14/2558
อนึ่ง เงื่อนไขของการกู้ยืมเงินที่กองทุนฯ จะตกลงกับกลุม่ ธนาคาร และ/หรื อ สถาบันการเงินดังกล่าว จะเป็ น
เงื่อนไขที่ใกล้ เคียงกับเงื่อนไขการให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ าชันดี
้ ของธนาคารพาณิชย์สว่ นใหญ่ในประเทศ และสอดคล้ องกับ
ข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน (arm’s
length terms) โดยการกู้ยืมเงินของกองทุนฯ ครัง้ นี ้ จะไม่ทาให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของ
กองทุนฯ เกินกว่า 3 เท่า ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการกู้ยืมเงินที่ระบุไว้ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ และ
ความรับผิดของกองทุนฯ ตามสัญญาสินเชื่อระหว่างกองทุนฯ และกลุม่ ผู้ให้ สินเชื่อจะไม่เกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนฯ โดยเงื่อนไขหลักบางประการของสัญญาสินเชื่อดังกล่าวมีรายละเอียดในเบื ้องต้ นดังนี ้


วงเงิ น กู้จ านวนรวมทัง้ สิน้ 12,898 ล้ า นบาท โดยมี ก าหนดการช าระคื น เงิ น กู้ค รั ง้ เดี ย ว (bullet
payment) คือ 5 ปี นับจากวันเบิกถอนเงินกู้ โดยกองทุนฯ มีหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้

3

ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน (กล่าวคือการรักษาเงื่อนไขทางการเงินที่กาหนด) ซึง่ หากการดาเนินการเพิ่ม
ทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ สาหรั บการลงทุนในทรั พย์ สินกิ จการโค รงสร้ าง
พืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 3 ประสบผลสาเร็ จ เงื่ อนไขทางการเงิ นดังกล่าวจะเป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่
กาหนดไว้ ในสัญญากู้ยืมเงิน อย่างไรก็ดี หากการเพิ่มทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ
สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ไม่ประสบผลสาเร็ จ กองทุนฯ
จะใช้ ความพยายามในการดาเนินการอื่นเพื่อปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน เช่น กอง
ทุนฯ อาจดาเนินการเพิ่มทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ เป็ นบางส่วน (ไม่เต็มตาม
จานวนที่ขอพิจารณาอนุมัติไว้ ) และ/หรื อ ทยอยผ่อนชาระเงิ นต้ นของเงิ นกู้ ยืม และ/หรื อ เจรจา
ปรับเปลีย่ นเงื่อนไขทางการเงิน เพื่อให้ สอดคล้ องกับกระแสเงินสดจากการดาเนินงานและโครงสร้ าง
เงินทุนของกองทุนฯ


การชาระเงินกู้คืนก่อนครบกาหนด กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาสินเชื่อ เช่น กรณี
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ส่งผลให้ ผ้ ู ให้ ก้ ูไม่สามารถให้ เงินกู้กับกองทุนฯ ต่อไปได้ กรณีที่
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานของกองทุนฯ เสียหายทังหมดหรื
้
อในส่วนที่สาคัญ เป็ นต้ น



ข้ อตกลงว่าจะกระทาการ เช่น การจัดส่งข้ อมูลและเอกสาร การจัดทาประกันภัย การปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและสัญญาที่เกี่ ยวข้ อง การกันสารองเพื่อชาระหนีเ้ งิ นกู้ยืมหรื อภาระผูกพัน การดารง
อัตราส่วนทางการเงินตามที่กาหนดในสัญญาสินเชื่อ เป็ นต้ น



ข้ อตกลงว่าจะไม่กระทาการ เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ เช่น ข้ อตกลงจะไม่
จาหน่าย จ่าย โอนหรื อก่อภาระผูกพันบนทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่ มเติม ข้ อตกลงจะไม่
ก่อหนี ้เพิ่มเติม ข้ อตกลงจะไม่แก้ ไข เปลี่ยนแปลงหรื อสละสิทธิภายใต้ เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการ
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมและสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น



ข้ อจากัดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล หรื อการลดทุนของกองทุนฯ และ



เหตุผิดนัด เช่น การผิดนัดชาระเงิน การผิดคายืนยัน การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงว่าจะกระทาการ
หรื อข้ อตกลงว่าจะไม่กระทาการ การถูกฟ้ องร้ องดาเนินคดี การมีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว การล้ มละลาย
การผิ ด นัด ในหนี อ้ ื่ น ของกองทุน ฯ กรณี เ กิ ด เหตุการณ์ ที่ เ ป็ นการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่ างมี
นัยสาคัญ เป็ นต้ น

โดยก่อนจะครบกาหนดชาระหนี ้เงินกู้คืนในปี ที่ 5 นับจากวันเบิกถอนเงินกู้ กองทุนฯ จะเตรี ยมการจัดหาแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสมที่สดุ มาเพื่อชาระหนี ้ดังกล่าว เพื่อจัดโครงสร้ างเงินทุนที่เหมาะสมกับกองทุนฯ ในขณะนัน้ กล่าวคือ
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ แหล่งเงินทุนจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งหรื อจากหลายแหล่งรวมกัน เช่น การกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ การออกตราสารหนี ้ (ยังไม่สามารถกระทาได้ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ปัจจุบนั ) และ/หรื อการเพิ่มทุน
ในกรณีที่แหล่งเงินทุนดังกล่าวข้ างต้ นไม่เพียงพอต่อการชาระหนี ้เงินกู้ และ/หรื อ กองทุนฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุน
ต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ ชาระหนีเงินกู้ได้ ครบถ้ วน บริ ษัทจัดการอาจนากระแสเงินสดที่ได้ จากการดาเนินงานมาชาระหนี ้
เงินกู้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับในช่วงเวลาที่ต้องจ่ายคืนหนี ้
เงื่อนไขการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
การที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 นี ้จะขึ ้นอยู่กบั ความสาเร็ จ
ของเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
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การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ



การเจรจาตกลงกับคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องสาหรับการเข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว



การเจรจาตกลงกับกลุ่มธนาคาร และ/หรื อสถาบันการเงิ นเกี่ ยวกับเงิ นกู้ยืมเพื่อ นามาลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2

การลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
กองทุนฯ จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ซึง่ ประกอบด้ วย
(ก)

กรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคมของ TUC จานวนรวมประมาณ 2,589 เสา โดยจะได้ รับการส่งมอบ
เมื่อเสาโทรคมนาคมดังกล่าวก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมใช้ งานครบจานวน ภายในปี 2561

(ข)

กรรมสิทธิ์ ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัดรวม
ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 252,006 คอร์ กิโลเมตร) จาก TUC

(ค)

กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์ เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล รวมระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 117,871 คอร์
กิโลเมตร) จาก TMV

(ง)

กรรมสิทธิ์ ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิ จให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรื อ
ประมาณ 220,428 คอร์ กิโลเมตร) จาก TMV

(จ)

สิทธิ การเช่าระยะยาวประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ รองรั บเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล รวม
ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 619,986 คอร์ กิโลเมตร) จาก TICC โดยกองทุน
ฯ มีสทิ ธิในการซื ้อ FOC ดังกล่าวเมื่อครบกาหนดอายุการเช่าระยะยาวเมือ่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่จะได้
ก าหนดในสัญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ระยะยาว โดยมี ร าคาในการใช้ สิ ท ธิ (Exercise Price) เพื่ อ ซื อ้
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้ านบาท

ในราคารวมไม่เกิน 58,000 ล้ านบาท (รวมถึงค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ ค่าที่ปรึ กษา
ทางวิชาชีพต่าง ๆ ค่าภาษี อากร ฯลฯ) โดยกองทุนฯ ได้ แต่งตัง้ ผู้ประเมินอิสระ 2 รายที่กองทุนฯ แต่งตังเพื
้ ่อทาหน้ าที่
ประเมินค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ได้ แก่ บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด และบริ ษัท
สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด โดย ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด ได้ ทาการประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้ แก่ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ ช่วงราคาประเมินเท่ากับ 54,141.65 ล้ านบาท ถึง 58,906.93
ล้ านบาท และ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด ได้ ทาการประเมินค่าทรั พย์ สินกิ จการ
โครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 โดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึง่ ได้ แก่ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow: DCF) ได้ ช่วงราคาประเมินเท่ากับ 54,369.99 ล้ านบาท ถึง 59,014.79 ล้ าน อย่างไรก็ดี
หากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ไม่เกิดขึ ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ผ้ ู
ประเมินค่าอิสระได้ ทาการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนฯ จะจัดหาผู้ประเมินค่าอิสระรายเดิมหรื อรายใหม่
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จานวนสองรายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวอีกครัง้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศฯ ทน.
1/2554
ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 นี ้ กองทุนฯ จะเข้ าทาธุรกรรมกับ TUC
TMV และ TICC ซึ่งถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่ได้ กล่าวข้ างต้ นแล้ ว ด้ วยเหตุนี ้ การลงทุน
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมดังกล่าวจึงเป็ นการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นการได้ มา
เพิ่มเติมซึง่ ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยขนาดของรายการได้ มาซึง่ ทรั พย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3 จะมีมลู ค่าไม่เกินร้ อยละ 64.28 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ซึ่งมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่า
ทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนฯ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนฯ มีมูลค่าเท่ากับ
90,234.60 ล้ านบาท ทาให้ รายการดังกล่าวต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการยังได้ จดั ให้ มีการจัดทาข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติซึ่งสะท้ อนการเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 สาหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 ถึง 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
ในส่วนของแหล่งเงินทุนสาหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 นี ้ ส่วนหนึง่
จะมาจากการกู้ยืมเงินจากกลุม่ ธนาคาร และ/หรื อ สถาบันการเงินและอีกส่วนหนึง่ จะมาจากการเพิ่มทุนและเสนอขาย
หน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนฯ โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการกู้ยืมเงินในนามกองทุนฯ จานวนไม่เกิน 2,000 ล้ าน
บาท จากกลุ่มธนาคาร และ/หรื อ สถาบันการเงิ น และดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ของ
กองทุนฯ ในจานวนรวมไม่เกิน 43,000 ล้ านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 58,080 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 10
บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจานวนไม่เกิน 101,080 ล้ านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในจานวนไม่
เกิน 4,300 ล้ านหน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุน (Rights Offering) หรื อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Preferential
Public Offering) และ/หรื อ ให้ แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรื อ ต่อ ประชาชนทั่ว ไป (Public
Offering) โดยจะแบ่ง การจัด สรรดัง กล่า วให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ พิ เ ศษ และ/หรื อ ให้ แ ก่ ผ้ ูลงทุน หลัก โดยเฉพาะเจาะจง
(Cornerstone Investor) และ/หรื อ ให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อหลักทรัพย์เบื ้องต้ นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรื อ ต่อ
นักลงทุนประเภทอื่นใด ทังในประเทศ
้
และ/หรื อ ต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดงั กล่าวให้ แก่นกั
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึง่ ได้ แก่ทรูด้วย
สาหรับรายละเอียดของการกู้ยืมเงินนัน้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการกู้ยืมเงินในนามกองทุนฯ ในจานวนไม่เกิน
2,000 ล้ านบาท จากกลุม่ ธนาคาร และ/หรื อ สถาบันการเงิน ซึ่งในเบื ้องต้ นอาจประกอบด้ วย ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) และ/หรื อ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และ/หรื อ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับผลการอนุมตั ิ
ภายในของธนาคาร และ/หรื อ สถาบันการเงินดังกล่าว รวมตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องไม่วา่ จะเป็ น
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนและระดับของอัตราดอกเบี ้ยในขณะระดมทุน ต้ นทุนทางการเงิน
ของการระดมทุนในรู ปแบบต่าง ๆ รวมถึงความสามารถของกองทุนฯ ในการช าระคื นเงิ นกู้ ตามที่บริ ษัท จัดการ
พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ อนึ่ง ณ ปั จจุบนั ธนาคารไทย
พาณิชย์ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจัดการ โดยถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจัดการ ซึ่งทาให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามนัยแห่งประกาศฯ ทน. 1/2554 และ ประกาศฯ สธ. 14/2558 อีกทัง้ ณ วันที่ 18
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารไทยพาณิชย์ยงั ถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 4.25 ของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ
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อย่างไรก็ดี หากกองทุนฯ มีการกู้ยืมเงินจากกลุม่ ธนาคาร และ/หรื อ สถาบันการเงินดังกล่าว เงื่อนไขของการ
กู้ยืมเงินที่กองทุนฯ จะตกลงกับกลุ่มธนาคาร และ/หรื อ สถาบันการเงิน จะเป็ นเงื่อนไขที่ใกล้ เคียงกับเงื่อนไขการให้
สินเชื่ อแก่ลูกค้ าชัน้ ดีของธนาคารพาณิ ชย์ ส่วนใหญ่ ในประเทศ และสอดคล้ องกับข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms)
เงื่อนไขการลงทุนในทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
การที่กองทุนฯ จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 นี ้จะขึ ้นอยู่กบั ความสาเร็ จ
ของเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้


การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ



การเจรจาตกลงกับคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องสาหรับการเข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว



การเจรจาตกลงกับกลุ่มธนาคาร และ/หรื อสถาบันการเงิ นเกี่ ยวกับเงิ นกู้ยืมเพื่อ นามาลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3



การดาเนินการเพิ่มทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ประสบผลสาเร็ จ

ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาเข้ าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 นี ้ บริ ษัทจัดการได้ แต่งตังให้
้ ธนาคารไทยพาณิชย์ซงึ่ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ของกองทุนฯ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินเพื่อให้ คาแนะนาในการเลือกทรัพย์สินที่จะลงทุน การจัดโครงสร้ างการลงทุ น
และการสรรหาแหล่ง เงิ น ทุน ที่ เ หมาะสม โดยในการด าเนิ น การแต่ ง ตัง้ ดัง กล่า ว บริ ษั ท จัด การได้ พิ จ ารณาถึ ง
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของธนาคารไทยพาณิชย์ซงึ่ ถือเป็ นหนึง่ ในที่ปรึกษาทางการเงินชันน
้ าของประเทศ มี
ความเชี่ยวชาญในการให้ คาปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวกับกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ และทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และมีประสบการณ์ ในการให้ คาปรึ กษาทางการเงินแก่กองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
ประเภทโทรคมนาคม อีกทัง้ ได้ พิจารณาแล้ วว่าธนาคารไทยพาณิชย์มิได้ รับงานเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินให้ กบั ลูกค้ า
รายอื่นที่มีโอกาสมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนฯ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้ คาปรึกษาที่ธนาคารเรี ยก
เก็บกับกองทุนฯ ก็อยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม สามารถอ้ างอิงได้ และเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทางการค้ า
ที่ใช้ กับธุรกรรมประเภทนี ้ รวมถึงสอดคล้ องกับข้ อตกลงทางการค้ าในลั กษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับ
คูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length terms)
อนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ซึ่งเป็ นการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอานาจให้ บริ ษัท
จัดการเป็ นผู้มีอานาจในการ
(1)

กาหนดรายละเอียด ลักษณะ และราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 2 และ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 และรายละเอียดรวมถึงเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว

(2)

เจรจา จัดทา กาหนดหลักเกณฑ์และข้ อตกลง ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อแก้ ไขสัญญาเช่าระยะยาว
และ/หรื อสัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ และสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ และ/หรื อสัญญา และ/หรื อ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และ
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 นี ้
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(3)

ดาเนินการติดต่อกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ
และรั บรองข้ อความหรื อเอกสารใด ๆ เพื่อให้ การเข้ าลงทุนในทรั พย์สินกิ จการโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 สาเร็ จลุลว่ ง

(4)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ ยวเนื่องทุก ประการ ตลอดจนกาหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ย นแปลง
เงื่ อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อให้ การเข้ าลงทุนในทรั พย์สินกิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 สาเร็ จลุลว่ ง

(5)

แต่งตัง้ และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการตาม (1) ถึง (4) ข้ างต้ น

วาระที่ 1.2 อนุ มัติการเข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ าง
พืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้ กองทุนฯ เข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้ วยคะแนน
เสียงเห็นชอบ 2,115,886,647 หน่วย จากจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนทีเ่ ข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงจานวน 2,263,702,047 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 93.4702 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วย
ลงทุนที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ซึง่ การลงมติในวาระนี ้ บริ ษัทจัดการ ไม่นบั คะแนนเสียงของทรู ซึง่ เป็ นผู้มี
ส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษตาม ประกาศฯ ทน. 1/2554 โดย ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทรูถือหน่วยลงทุนจานวน
1,632,790,800 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ นอกจากนี ้
เพื่อความโปร่งใส ผู้บริ หารของทรูที่เกี่ยวข้ องกับการเจรจาในธุรกรรมการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพิม่ เติมในครัง้ นี ้และผู้บริหารทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ขอสละสิทธิการเข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
และออกเสียงลงคะแนน (ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ออกเสียงไม่เห็นชอบจานวน 28,132,800 หน่วย งดออกเสียง
จานวน 119,664,800 หน่วย และมีบตั รเสียจานวน 17,800 หน่วย) โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี ้
การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
ภายหลังจากที่กองทุนฯ ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 แล้ ว กองทุนฯ จะ
นาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ไปจัดหาผลประโยชน์โดยมีรายละเอียดจาแนกตามคู่กรณีที่
เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1.

TUC
กองทุนฯ จะนาทรัพย์สนิ ที่ได้ ลงทุนดังต่อไปนี ้ออกให้ เช่า/ให้ เช่ากลับแก่ TUC ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ
และ TUC จะได้ ตกลงกันต่อไป
(ก)

พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ได้ รับโอนมาจาก TUC จานวนประมาณ 350 เสา คิด
เป็ นพื ้นที่รวมประมาณ 700 พื ้นที่ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และอัตราค่าเช่า
รวมมูลค่าประมาณ 1800 ล้ านบาท

(ข)

ประมาณร้ อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต
พื ้นที่ตา่ งจังหวัดระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 62,594 คอร์ กิโลเมตร)
ที่ได้ รับโอนมาจาก TUC โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และอัตราค่าเช่ารวมมูลค่า
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ประมาณ 3,200 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ TUC และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ ทรู อาจขยายระยะเวลาการ
เช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปี ภายหลังจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้ แรก หรื อไม่เกินระยะเวลา
ใบอนุญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมที่ได้ รับ (แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสันกว่
้ า) หาก
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด และ
(ค)

2.

ประมาณร้ อยละ 80 ของ FOC หลัก ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร
(หรื อประมาณ 117,147 คอร์ กิโลเมตร) ที่ได้ รับโอนมาจาก TMV โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่
เกิน 16 ปี และอัตราค่าเช่ารวมมูลค่าประมาณ 6,200 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ TUC และ/หรื อ บริ ษัท
ในกลุม่ ทรู อาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปี ภายหลังจากหมดระยะเวลาการ
เช่าครัง้ แรก หรื อไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้ รับ (แล้ วแต่
ระยะเวลาใดจะสันกว่
้ า) หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด

TICC
กองทุนฯ จะนาประมาณร้ อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรั บเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิ จให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 80,014 คอร์ กิโลเมตร) ที่ได้ เช่ามาจาก TICC ออก
ให้ TICC เช่ากลับตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ และ TICC จะได้ ตกลงกันต่อไป โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่
เกิ น 16 ปี และอัตราค่าเช่ารวมมูลค่าประมาณ 4,200 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ TICC และ/หรื อ บริ ษัทใน
กลุม่ ทรู อาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปี ภายหลังจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้ แรก
หรื อไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้ รับ (แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้
กว่า) หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 นี ้ กองทุนฯ จะเข้ า
ทาธุรกรรมกับ TUC และ TICC ซึ่งถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่กล่าว
ข้ างต้ นแล้ ว ด้ วยเหตุนี ้ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็ นการเข้ าทาธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดยมูลค่ารวมของผลตอบแทนที่กองทุนฯ จะได้ รับจากการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 จะมีมลู ค่ารวมประมาณ 15,400 ล้ านบาท โดย
บริ ษัทจัดการคาดว่า อัตราค่าเช่าสาหรับการนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
ออกให้ TUC และ TICC เช่ า กลับ และเช่ าช่วงกลับ จะมี มูลค่าประมาณ 11,200 ล้ า นบาท และ
4,200 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยขนาดของรายการจะมีมลู ค่าร้ อยละ 17.07 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนฯ ซึ่งมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2560 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนฯ มีมูลค่าเท่ากับ 90,234.60 ล้ านบาท ทาให้ รายการ
ดังกล่าวต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554

การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
ภายหลังจากที่กองทุนฯ ได้ เข้ า ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 แล้ ว กองทุนฯ จะ
นาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ไปจัดหาผลประโยชน์โดยมีรายละเอียดจาแนกตามคู่กรณีที่
เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1.

TUC
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กองทุนฯ จะนาทรัพย์สนิ ที่ได้ ลงทุนดังต่อไปนี ้ออกให้ เช่า/ให้ เ ช่ากลับแก่ TUC ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ
และ TUC จะได้ ตกลงกันต่อไป

2.

(ก)

พื ้นที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ได้ รับโอนมาจาก TUC จานวนประมาณ 2,589 เสา คิด
เป็ นพื ้นที่รวมประมาณ 5,178 พื ้นที่ โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และอัตราค่าเช่า
รวมมูลค่าประมาณ 13,300 ล้ านบาท

(ข)

ประมาณร้ อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต
พื น้ ที่ ต่ า งจัง หวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิ โ ลเมตร (หรื อ ประมาณ 252,006 คอร์
กิโลเมตร) ที่ได้ รับโอนมาจาก TUC โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และอัตราค่าเช่า
รวมมูลค่าประมาณ 12,100 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ TUC และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มทรู อาจขยาย
ระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปี ภายหลังจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้ แรก หรื อไม่
เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้ รับ (แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้
กว่า) หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด และ

(ค)

ประมาณร้ อยละ 80 ของ FOC หลัก ซึ่งในปั จจุบนั ใช้ ในธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร
(หรื อประมาณ 117,871 คอร์ กิโลเมตร) ที่ได้ รับโอนมาจาก TMV โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่
เกิน 16 ปี และอัตราค่าเช่ารวมมูลค่าประมาณ 6,200 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ TUC และ/หรื อ บริ ษัท
ในกลุม่ ทรู อาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปี ภายหลังจากหมดระยะเวลาการ
เช่าครัง้ แรก หรื อไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้ รับ (แล้ วแต่
ระยะเวลาใดจะสันกว่
้ า) หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด

TICC
กองทุนฯ จะนาทรัพย์สนิ ที่ได้ ลงทุนดังต่อไปนี ้ออกให้ เช่า/ให้ เช่ากลับแก่ TICC ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ
และ TICC จะได้ ตกลงกันต่อไป
(ก)

ประมาณร้ อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรั บเทคโนโลยี ระบบ FTTx ในธุรกิ จ
ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในเขตพื น้ ที่ ต่ า งจัง หวัด ระยะทาง
ประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 220,428 คอร์ กิโลเมตร) ที่ได้ รับโอนมาจาก TMV
โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 16 ปี และอัตราค่าเช่ารวมมูลค่าประมาณ 10,800 ล้ าน
บาท ทังนี
้ ้ TICC และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ ทรู อาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกิน 10 ปี
ภายหลังจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้ แรก หรื อไม่เกิ นระยะเวลาใบอนุญาตประกอบ
กิ จการโทรคมนาคมที่ได้ รับ (แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสันกว่
้ า) หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนด และ

(ข)

ประมาณร้ อยละ 80 ของ FOC ซึ่งในปั จจุบันใช้ รองรั บเทคโนโลยี ระบบ FTTx ในธุรกิ จ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรื อประมาณ 619,986 คอร์ กิโลเมตร) ที่ได้ เช่ามา
จาก TICC โดยมี ร ะยะเวลาการเช่า ไม่เกิ น 16 ปี และอัต ราค่าเช่ารวมมูลค่าประมาณ
31,100 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ TICC และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ ทรู อาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไป
ไม่เกิน 10 ปี ภายหลังจากหมดระยะเวลาการเช่าครัง้ แรก หรื อไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาต
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ประกอบกิ จการโทรคมนาคมที่ได้ รับ (แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะสันกว่
้ า) หากเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 นี ้ กองทุนฯ จะเข้ าทาธุรกรรม
กับ TUC และ TICC ซึง่ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว ด้ วยเหตุนี ้ การจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว จึงเป็ นการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดยมูลค่ารวมของผลตอบแทนที่
กองทุนฯ จะได้ รับจากการนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ไปจัดหาผลประโยชน์จะมีมลู ค่ารวม
ประมาณ 73,500 ล้ านบาท โดยบริ ษัทจัดการคาดว่า อัตราค่าเช่าสาหรั บการเข้ าทาธุรกรรมกับ TUC และ TICC
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่ม เติมครัง้ ที่ 3 จะมีมูลค่าประมาณ 31,600
ล้ านบาท และ 41,900 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยขนาดของรายการจะมีมลู ค่าไม่เกินร้ อยละ 81.45 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ของกองทุนฯ ซึ่งมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนฯ มีมลู ค่าเท่ากับ 90,234.60 ล้ านบาท ทาให้ รายการดังกล่าวต้ องได้ รับมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554
ในการนี ้ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ซึ่งเป็ นการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอานาจให้ บริ ษัทจัดการเป็ นผู้มีอานาจในการ
(1)

กาหนดรายละเอียด ลักษณะ จานวนทรัพย์สินที่จะนาออกให้ เช่า และอัตราค่าเช่า ในการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมและรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นใดที่
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมดังกล่าว

(2)

เจรจา จัดทา กาหนดหลักเกณฑ์และข้ อตกลง ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อแก้ ไขสัญญาเช่า สัญญาเช่า
ช่วง ดาเนินการ บารุ งรักษา และบริ หารจัดการหลัก และ/หรื อสัญญา และ/หรื อเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และ
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3

(3)

ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อ
องค์ กรของรั ฐ หรื อบุคคลใด ๆ และรั บรองข้ อความหรื อเอกสารใด ๆ เพื่อให้ การเข้ าทาธุรกรรม
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 สาเร็ จลุลว่ ง

(4)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ ยวเนื่องทุก ประการ ตลอดจนกาหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ย นแปลง
เงื่ อ นไข รวมถึ ง รายละเอี ย ดใด ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารเข้ า ท าธุ ร กรรมเกี่ ย วกับ การจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 สาเร็ จลุลว่ ง

(5)

แต่งตัง้ และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (4) ข้ างต้ น

วาระที่ 1.3 อนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวกับทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานที่กองทุนฯ
ลงทุนอยู่ในปั จจุบนั
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้ กองทุนฯ แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่
ในปั จจุบนั ตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 2,115,546,647 หน่วย จากจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
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ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงจานวน 2,263,702,047 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 93.4552
ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ซึง่ การลงมติในวาระนี ้ บริ ษัท
จัดการ ไม่นบั คะแนนเสียงของทรู ซึง่ เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษตาม ประกาศฯ ทน. 1/2554 โดย ณ วันที่ 18 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ทรูถือหน่วยลงทุนจานวน 1,632,790,800 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ นอกจากนี ้ เพื่อความโปร่งใส ผู้บริ หารของทรูที่เกี่ยวข้ องกับการเจรจาในธุรกรรมการเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิม่ เติมในครัง้ นี ้และผู้บริ หารทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ขอสละสิทธิการเข้ าร่วม
ประชุมในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและออกเสียงลงคะแนน (ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ออกเสียงไม่เห็นชอบจานวน
26,545,300 หน่วย งดออกเสียงจานวน 121,542,300 หน่วย และมีบตั รเสียจานวน 67,800 หน่วย) โดยมีรายละเอียด
สรุปดังนี ้
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปั จจุบนั
ซึ่งเป็ นการเข้ าทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอานาจให้ บริ ษั ทจัดการเป็ นผู้มี
อานาจในการ
(1)

เจรจา จัดทา แก้ ไข เพิ่มเติม กาหนดหลักเกณฑ์และข้ อตกลง ลงนาม และ/หรื อ ส่งมอบสัญญาโอน
ขายทรัพย์สินและ/หรื อสิทธิรายได้ สัญญาเช่า สัญญาเช่าช่วง ดาเนินการ บารุ งรักษา และบริ หาร
จัดการหลัก และ/หรื อสัญญา และ/หรื อเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับทรั พย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนในปั จจุบนั

(2)

ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อ
องค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ และรับรองข้ อความหรื อเอกสารใด ๆ เพื่อให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนในปั จจุบนั สาเร็ จลุลว่ ง

(3)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ ยวเนื่องทุก ประการ ตลอดจนกาหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ย นแปลง
เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั สาเร็ จลุลว่ ง

(4)

แต่งตัง้ และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (3) ข้ างต้ น

วาระที่ 1.4 อนุ มั ติ ก ารขยายระยะเวลาการเช่ าทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐานประเภท
โทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ ภายหลังจากการลงทุนในทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครัง้
ที่ 3 เสร็จสมบูรณ์
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่
กองทุนฯ ลงทุนอยู่ ภายหลังจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 เสร็ จสมบูรณ์ ตามที่
เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 2,115,286,647 หน่วย จากจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วย
ลงทุนที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงจานวน 2,263,702,047 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 93.4437 ของจานวน
หน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ า ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึง่ การลงมติในวาระนี ้ บริ ษัทจัดการ ไม่
นับคะแนนเสียงของทรู ซึ่งเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษตาม ประกาศฯ ทน. 1/2554 โดย ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2560 ทรูถือหน่วยลงทุนจานวน 1,632,790,800 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นฯ นอกจากนี ้ เพื่อความโปร่งใส ผู้บริ หารของทรู ที่เกี่ยวข้ องกับการเจรจาในธุรกรรมการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมในครัง้ นี ้และผู้บริ หารทรัพย์สินของกองทุนฯ ขอสละสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
ในฐานะผู้ถื อหน่วยลงทุน และออกเสียงลงคะแนน (ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน ที่อ อกเสียงไม่เห็ น ชอบจานวน
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27,045,300 หน่วย งดออกเสียงจานวน 121,302,300 หน่วย และมีบตั รเสียจานวน 67,800 หน่วย) โดยมีรายละเอียด
สรุปดังนี ้
อนุมตั ิการขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุน
อยู่ ภายหลังจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 เสร็ จสมบูรณ์ตามที่เสนอทุกประการ
รวมถึงมอบอานาจให้ บริ ษัทจัดการเป็ นผู้มีอานาจในการ
(1)

เจรจา จัดทา แก้ ไข เพิ่มเติม กาหนดหลักเกณฑ์และข้ อตกลง ลงนาม และ/หรื อ ส่งมอบสัญญาเช่า
สัญญาเช่าช่วง และ/หรื อสัญญา และ/หรื อเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขยายระยะเวลาการเช่า
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่

(2)

ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อ
องค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ และรับรองข้ อความหรื อเอกสารใด ๆ เพื่อให้ การขยายระยะเวลาการ
เช่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ สาเร็ จลุลว่ ง

(3)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ ยวเนื่องทุก ประการ ตลอดจนกาหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ย นแปลง
เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ การขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานประเภทโทรคมนาคมที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ สาเร็ จลุลว่ ง

(4)

แต่งตัง้ และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (3) ข้ างต้ น

วาระที่ 1.5 อนุ มั ติการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอี ยดโครงการจัดการกองทุ นฯ เพื่ อ เพิ่ม เติมข้ อมูล
เกี่ยวกับทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 2 และทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติม
ครั ง้ ที่ 3 และการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานประเภทโทรคมนาคมที่
กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปั จจุบันรวมทัง้ ปรั บปรุ งข้ อมูลต่ าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ให้ เป็ น
ปั จจุ บั น ครบถ้ ว น และเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ท่ ี ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ กาหนด
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจั ดการกองทุนฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วย
คะแนนเสียงเห็นชอบ 2,115,003,647 หน่วย จากจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงจานวน 2,263,702,047 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 93.4312 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ซึง่ การลงมติในวาระนี ้ บริ ษัทจัดการไม่นบั คะแนนเสียงของทรู ซึง่ เป็ น
ผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในธุรกรรมการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ โดย ณ วันที่ 18
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทรู ถือหน่วยลงทุนจานวน 1,632,790,800 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ นอกจากนี ้ เพื่อความโปร่ งใส ผู้บริ หารของทรู ที่เกี่ยวข้ องกับการเจรจาในธุรกรรม
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมในครัง้ นี ้และผู้บริ หารทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ขอสละสิทธิการ
เข้ าร่ วมประชุมในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและออกเสียงลงคะแนน (ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ออกเสียงไม่เห็นชอบ
จานวน 28,642,800 หน่วย งดออกเสียงจานวน 119,967,800 หน่วย และมีบัตรเสียจานวน 87,800 หน่วย) โดยมี
รายละเอียดสรุปดังนี ้
อนุมตั ิให้ บริ ษัทจัดการสามารถดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ตามที่เสนอทุก
ประการ และให้ มีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

ดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมคาหรื อข้ อความในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ ตามที่จาเป็ นและ
เกี่ ย วข้ อ ง และเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ เงื่ อ นไขการเข้ าลงทุน ในทรั พย์ สิน กิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
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เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 และการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับการเข้ าลงทุนในและการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยู่ในปั จจุบนั รวมถึงการเพิ่มทุนและการ
เสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ตามความเป็ นจริ ง รวมทังด
้ าเนินการติดต่อกับสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื่อ
การดังกล่าว
(2)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ

(3)

แต่งตัง้ และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (2) ข้ างต้ น
เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ

วาระที่ 1.6 อนุ มัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ สาหรั บการลงทุนในทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
วาระที่ 1.6.1 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ของกองทุนฯ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ
2,115,464,947 หน่วย จากจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
จานวน 2,263,702,047 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 93.4516 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งการลงมติในวาระนี ้ บริ ษัทจัดการไม่นบั คะแนนเสียงของทรู ซึ่งเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย
เป็ นพิเศษในธุรกรรมการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ โดย ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2560 ทรูถือหน่วยลงทุนจานวน 1,632,790,800 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นฯ นอกจากนี ้ เพื่อความโปร่งใส ผู้บริ หารของทรู ที่เกี่ยวข้ องกับการเจรจาในธุรกรรมการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมในครัง้ นี ้และผู้บริ หารทรัพย์สินของกองทุนฯ ขอสละสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
ในฐานะผู้ถื อหน่วยลงทุน และออกเสียงลงคะแนน (ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน ที่อ อกเสียงไม่เห็ น ชอบจานวน
28,487,800 หน่วย งดออกเสียงจานวน 119,731,500 หน่วย และมีบตั รเสียจานวน 17,800 หน่วย) โดยมีรายละเอียด
สรุปดังนี ้
อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ของกองทุนฯ ในจานวนรวมไม่เกิน 43,000 ล้ านบาท
จากเดิมทุนจดทะเบียน 58,080 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 10 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจานวนไม่เกิน
101,080 ล้ านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในจานวนไม่เกิน 4,300 ล้ านหน่วย ตามที่เสนอทุก
ประการ รวมถึงมอบอานาจให้ บริ ษัทจัดการเป็ นผู้มีอานาจในการ
(1)

พิจารณา กาหนด และ/หรื อ แก้ ไขเปลีย่ นแปลง จานวนเงินเพิ่มทุน รูปแบบ เงื่อนไข และ/หรื อ วิธีการ
ในการเพิ่ ม ทุ น จ านวนหน่ ว ยลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ อ อกและเสนอขาย รวมทัง้
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และ/หรื อ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

(2)

เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไข เปลีย่ นแปลง ในเอกสาร และ/หรื อ สัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุน และ/หรื อ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตังที
้ ่
ปรึ กษาทางการเงิน ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับจองซื ้อหลักทรัพย์ รวมทังด
้ าเนิ นการ
เจรจา และ/หรื อ ติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ
หรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว
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(3)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ ยวเนื่องทุก ประการ ตลอดจนกาหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ย นแปลง
เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้ การเพิ่มทุนของกองทุนฯ สาเร็ จลุลว่ ง

(4)

แต่งตัง้ และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (3) ข้ างต้ น

วาระที่ 1.6.2 อนุมัติการออกและจัดสรรหน่ วยลงทุนใหม่
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ
2,110,013,647 หน่วย จากจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
จานวน 2,263,702,047 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 93.2107 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งการลงมติในวาระนี ้ บริ ษัทจัดการไม่นบั คะแนนเสียงของทรู ซึ่งเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย
เป็ นพิเศษในธุรกรรมการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ โดย ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2560 ทรูถือหน่วยลงทุนจานวน 1,632,790,800 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นฯ นอกจากนี ้ เพื่อความโปร่งใส ผู้บริ หารของทรู ที่เกี่ยวข้ องกับการเจรจาในธุรกรรมการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมในครัง้ นี ้และผู้บริ หารทรัพย์สินของกองทุนฯ ขอสละสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
ในฐานะผู้ถื อหน่วยลงทุน และออกเสียงลงคะแนน (ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน ที่อ อกเสียงไม่เห็ น ชอบจานวน
33,922,800 หน่วย งดออกเสียงจานวน 119,747,800 หน่วย และมีบตั รเสียจานวน 17,800 หน่วย) โดยมีรายละเอียด
สรุปดังนี ้
อนุมัติ ก ารจัด สรรหน่ ว ยลงทุน ใหม่ ใ นจ านวนไม่ เ กิ น 4,300 ล้ า นหน่ ว ย ตามที่ เ สนอทุก ประการ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
(1)

จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนใหม่ทงหมดเพื
ั้
่อ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งไม่ใช่
บุคคลอเมริ กนั (US Person) ตามนิยามของคาดังกล่าวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) หรื อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป
เฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Preferential Public Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิ ทธิ ได้ รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่ว่าการเสนอขายจะเป็ นในกรณีใดก็ตามเรี ยกว่า
“ผู้ถือหน่ วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) โดยอาจจะเป็ นการเสนอขายครัง้ เดียวเต็มจานวน หรื ออาจจะ
แบ่งการเสนอขายออกเป็ นหลายครั ง้ ก็ได้ ในการนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ อ าจแสดงความ
จานงที่จะซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่า
สิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ในครัง้ นี ้ก็ได้
โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิใ นรอบแรกแล้ ว กอง
ทุนฯ อาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื ้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสทิ ธิดงั กล่าว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ที่แสดงความจานงที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิ ที่
ได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนอย่างน้ อยหนึ่งรอบหรื อจนกว่าจะหมด หรื อนาไปจัดสรรให้ แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจะแบ่งการ
จัดสรรดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู องซื ้อพิเศษ และ/หรื อ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone
Investor) และ/หรื อ ให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อหลักทรัพย์เบื ้องต้ น ในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรื อ
ต่อนักลงทุนประเภทอื่นใดตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ข้างต้ นทาให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ได้ รับสิทธิ ในการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่เป็ นจานวนที่มีเศษของหน่วย
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ลงทุนซึง่ ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ กองทุนฯ จะปั ดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่
ใกล้ เคียงที่สดุ
อนึง่ กองทุนฯ อาจจะพิจารณาไม่จดั สรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสทิ ธิรายใด หาก
การจัด สรรดัง กล่า วท าให้ หรื อ อาจส่ง ผลให้ เ ป็ นการกระท าการที่ ขัดต่อ กฎหมาย หรื อ ระเบี ยบ
ข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ ต้องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อไม่เป็ นไป
ตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรร
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดีย วในการที่จะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิบางส่วนซึ่งเป็ นบุคคลอเมริ กัน (US Person) ตามนิยามของคา
ดังกล่าวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขบาง
ประการ และโดยอาศัยข้ อยกเว้ นจากการจดทะเบีย นหลักทรัพย์ภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ใช้ บงั คับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มิใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริ กา
(2)

จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มี
สิทธิตามข้ อ (1) ข้ างต้ น ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ซึง่ ไม่ใช่บคุ คลอเมริ กนั (US Person) ตามนิยามของ
คาดังกล่าวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา และไม่ใช่ทรู หากที่ประชุมไม่
อนุมัติวาระที่ 2 ที่จะได้ กล่าวต่อไป (Private Placement) และ/หรื อ ต่อประชาชนทั่วไป (Public
Offering) โดยจะแบ่งการจัดสรรดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ พิเศษ และ/หรื อ ให้ แก่ผ้ ูลงทุนหลักโดย
เฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และ/หรื อ ให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อหลักทรัพย์เบื ้องต้ นในต่างประเทศ
(Initial Purchaser) และ/หรื อ ต่อนักลงทุนประเภทอื่นใด ทังในประเทศ
้
และ/หรื อ ต่ างประเทศ โดย
อาจมีการแบ่งการจัดสรรให้ แก่บคุ คลแต่ละประเภทดังกล่าวเป็ นจานวนเท่าใดก็ได้ หรื ออาจจะแบ่ง
การเสนอขายออกเป็ นหลายครัง้ โดยในแต่ละครัง้ จะมีการแบ่งการจัดสรรให้ แก่บคุ คลแต่ละประเภท
ดังกล่าวเป็ นจานวนเท่าใดก็ได้ ในการนี ้ ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ และ/หรื อ หนังสือชี ้ชวนเป็ นเกณฑ์ในการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่นกั
ลงทุนแต่ละประเภท

อย่างไรก็ดี กองทุนฯ จะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดได้ ไม่เกิน 1 ใน 3
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ ตามที่กาหนดในประกาศฯ ทน. 1/2554
ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยลงทุนใหม่เหลือจากการออกและเสนอขายให้ แก่บคุ คลข้ างต้ น กองทุนฯ อาจจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ที่เหลือดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจานงที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่า
สิท ธิ ที่ ได้ รั บ จัด สรรและยัง คงได้ รั บ จัด สรรไม่ค รบตามจ านวนที่ จ องซื อ้ ภายใต้ วิ ธี ก ารตามข้ อ ( 1) ข้ า งต้ น ตามที่
เห็นสมควร และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ข้างต้ นทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสทิ ธิได้ รับสิทธิในการจองซื ้อ
หน่วยลงทุนใหม่เป็ นจานวนที่มีเศษของหน่วยลงทุนซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ กองทุนฯ จะปั ด
เศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
หน่วยลงทุนใหม่ดงั รายละเอียดตามวาระนี ้ จะไม่ได้ รับการจดทะเบียนภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา และจะไม่ได้ รับ การเสนอขายในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ เข้ า ข้ อ ยกเว้ น จากการจดทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ ภายใต้ พ ระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริ กาหรื อกฎหมายที่ใช้ บงั คับของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา กองทุนฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะดาเนินการ
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จดทะเบียนหน่วยลงทุนใหม่ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อดาเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
รวมถึงมอบอานาจให้ บริ ษัทจัดการเป็ นผู้มีอานาจในการ
(1)

พิจารณา กาหนด และ/หรื อ แก้ ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ใหม่ รวมทัง้ การจัด สรรหน่ว ยลงทุน ใหม่ ซึ่ง รวมถึ ง แต่ไม่จ ากั ด เพี ย ง จ านวนหน่ว ยลงทุน ใหม่
โครงสร้ างการออกและเสนอขาย จานวนครัง้ ของการเสนอขาย จานวนรอบที่จะจัดสรรหน่วยลงทุน
ใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ลักษณะและประเภทของนักลงทุนที่จะได้ รับการจัดสรร
ระยะเวลาการจองซื อ้ วิ ธี ก ารจัด สรร วิ ธี ก ารเสนอขาย วิ ธี ก ารจองซื อ้ วิ ธี ก ารช าระค่า จองซื อ้
อัต ราส่ว นการใช้ สิท ธิ ในการจองซือ้ สัด ส่ว นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึ ง เงื่ อ นไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนมีสทิ ธิใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาการจัดสรร หรื อการปฏิเสธ
การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อผู้ลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้
หรื ออาจส่งผลให้ เป็ นการกระทาการที่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะ
เป็ นผลให้ ต้องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในการจัดสรร

(2)

พิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record
Date) โดยให้ แจ้ งวันกาหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

(3)

เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสารคาขออนุญาต คาขอ
ผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดงั กล่าว ซึ่งรวมถึง
เอกสาร และ/หรื อ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ รวมทังด
้ าเนินการเจรจา
ติ ด ต่อ และ/หรื อ ยื่ น ค าขออนุญ าต ค าขอผ่อ นผัน ต่า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จ าเป็ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว และการนาหน่วยลงทุนใหม่
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น

(4)

เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ การแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับ
จองซื ้อหลักทรัพย์

(5)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ ยวเนื่องทุก ประการ ตลอดจนกาหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ย นแปลง
เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้ การออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน
ฯ สาเร็ จลุลว่ ง

(6)

แต่งตัง้ และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (5) ข้ างต้ น

วาระที่ 2 อนุ มัติการจัดสรรหน่ วยลงทุนที่ออกและจัดสรรใหม่ ตามวาระที่ 1.6.2 ข้ างต้ น ให้ แก่ ทรู
ตามการเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ทรู ตามการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด ตามที่
เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 2,080,331,247 หน่วย จากจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วย
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ลงทุนที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงจานวน 2,263,702,047 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 91.8995 ของจานวน
หน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งการลงมติใ นวาระนี ้ บริ ษัทจัดการไม่
นับคะแนนเสียงของทรู ซึ่งเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษตาม ประกาศฯ ทน. 1/2554 โดย ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2560 ทรูถือหน่วยลงทุนจานวน 1,632,790,800 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 28.11 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นฯ นอกจากนี ้ เพื่อความโปร่งใส ผู้บริ หารของทรู ที่เกี่ยวข้ องกับการเจรจาในธุรกรรมการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมในครัง้ นี ้และผู้บริ หารทรัพย์สินของกองทุนฯ ขอสละสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
ในฐานะผู้ถื อหน่วยลงทุน และออกเสียงลงคะแนน (ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน ที่อ อกเสียงไม่เห็ น ชอบจานวน
33,390,800 หน่ ว ย งดออกเสี ย งจ านวน 121,787,000 หน่ ว ย และมี บัต รเสี ย จ านวน 28,193,000 หน่ ว ย) โดยมี
รายละเอียดสรุปดังนี ้
อนุมตั ิการแบ่งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ตาม 1.6.2 ข้ อ (2) ข้ างต้ นให้ แก่ทรูในจานวนไม่เกิน 1,736,542,533
หน่วย ซึ่งเป็ นจานวนที่ทาให้ สดั ส่วนการถื อหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ของทรู ทงหมดภายหลั
ั้
งการเพิ่มทุนของกองทุนฯ
(กล่าวคือจานวนหน่วยลงทุนที่ทรู ถืออยูใ่ นปั จจุบนั รวมกับจานวนหน่วยลงทุนใหม่ที่จะได้ รับจัดสรรผ่านการจัดสรรทุก
รู ปแบบ (ซึ่งรวมถึงการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิตามสัดส่วนตาม 1.6.2 ข้ อ (1) ข้ างต้ นและการจัดสรร
ในข้ อนี ้)) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นฯ ภายหลังการเพิ่มทุน (กล่าวคือ
ไม่เกิน 3,369,333,333 หน่วย) โดยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ทรู ตามการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
(Private Placement) จะเป็ นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) และ/หรื อ ให้ กบั ผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายใหม่ผา่ นการจัดสรรให้ กบั ประชาชน (Public Offering)
รวมถึงมอบอานาจให้ บริ ษัทจัดการเป็ นผู้มีอานาจในการ
(1)

พิจารณา กาหนด และ/หรื อ แก้ ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ท
รูตามการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง จานวน
หน่วยลงทุนใหม่ จานวนครัง้ ของการเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื ้อ วิธีการจองซื ้อ วิธีการชาระค่า
จองซื ้อ ราคาเสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

(2)

เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสารคาขออนุญาต คาขอ
ผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่วยลงทุ นใหม่ดงั กล่าว ซึ่งรวมถึง
เอกสาร และ/หรื อ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ รวมทังด
้ าเนินการเจรจา
ติ ด ต่อ และ/หรื อ ยื่ น ค าขออนุญ าต ค าขอผ่อ นผัน ต่า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จ าเป็ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว และการนาหน่วยลงทุนใหม่
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น

(3)

เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง ในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดงั กล่าว

(4)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ ยวเนื่องทุก ประการ ตลอดจนกาหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ย นแปลง
เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้ การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดงั กล่าวสาเร็ จลุลว่ ง

(5)

แต่งตัง้ และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (4) ข้ างต้ น
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด

(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน
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