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4 กรกฎาคม 2562
เรื่อง

แจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ สรุปการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั ครัง้ ที่ 1/2562
ตามหนังสือเลขที่ จท. 11 - 620234 ลงวันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทย
พาณิชย์ จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั ("กอง
ทุนฯ") ได้ แจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัท จัดการได้ รับมติจากที่ประชุม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้ แก้ ไขโครงการ
จัดการกองทุนฯ ทัง้ 2 วาระ คือ
วาระที่ 1. การอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อสะท้ อนการปรับเปลี่ยน
โครงสร้ างการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทุนฯ ได้ ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ ที่เกิด
จากการที่ AWC ให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แก่ BFKT
วาระที่ 2. การอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
วาระที่ 2.1 การอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
วาระที่ 2.2 การอนุมัติการเข้ าทาสัญญาเกี่ ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
วาระที่ 2.3 การอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อเพิ่มเติมข้ อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
วาระที่ 2.4 การอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนฯ สาหรั บการลงทุนในทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
วาระที่ 2.4.1 การอนุมตั ิการเพิ่มทุนของกองทุนฯ
วาระที่ 2.4.2 การอนุมตั ิการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
โดยมีรายละเอียดของการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการ โทร. 02-7777777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 8.30 น. - 17.00 น. ของทุกวันทาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ กองทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน

สรุ ปการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ
สรุปการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ ครัง้ ที่ 1/2562 ดังมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี ้
1. ตารางสรุ ปเนื อ้ หาโครงการจัดการของกองทุนฯ ที่เสนอขอแก้ ไขเพิ่มเติม เพื่อสะท้ อนการ
ปรั บเปลี่ยนโครงสร้ างการให้ เช่ าเสาของบริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชั่น จากัด (“AWC”)
ที่กองทุนฯ ได้ ลงทุนในสิทธิในการรั บประโยชน์ จากรายได้ สุทธิท่ ีเกิดจากการที่ AWC ให้ เช่ า
เสาโทรคมนาคมที่ AWC เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ (“เสาโทรคมนาคมของ AWC”) แก่ บริ ษัท บี
เอฟเคที (ประเทศไทย) จากัด (“BFKT”)
หัวข้ อ
คาจากัดความ

เรื่องที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ปรับเปลีย่ นโครงสร้ างการให้ เช่าเสาของ AWC

2 กลยุทธ์และนโยบายการลงทุน ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
และการจ่ายผลตอบแทน
ปรับเปลีย่ นโครงสร้ างการให้ เช่าเสาของ AWC โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อต่อไปนี ้
(1) แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.1.1 (ก) “เสาโทรคมนาคม” ในหัวข้ อ “2.1 “ภาพรวม
ของกองทุน”
(2) แก้ ไขเพิ่มเติมหัวข้ อและหมายเหตุในตารางสรุปทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในหัวข้ อ “2.1 “ภาพรวมของกองทุน”
(3) แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.2.1 (ก)(2)(2.1) “สิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าทรัพย์สนิ โทรคมนาคมของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ในทรัพย์สนิ โทรคมนาคม
ของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จานวนหนึง่ ภายหลังจาก
วันครบกาหนดสัญญา HSPA สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และ
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
(ตามลาดับ)” ในหัวข้ อ 2 2. “นโยบายการลงทุน”
(4) เพิ่มเติมข้ อ 2.2.1 (ก)(2)(2.2) “สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ สทุ ธิ
ที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทังกรรมสิ
้
ทธิ์ใน
เสาโทรคมนาคมของ AWC จานวนหนึง่ ภายหลังจากวันครบกาหนด
สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC” ในหัวข้ อ 2 2. “นโยบายการ
ลงทุน”
(5) แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.2.1 (ก)(2)(2.3) “สิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1” ในหัวข้ อ 2 2. “นโยบายการลงทุน”
(6) แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.2.1 (ก)(2)(2.4) “สิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้ สทุ ธิที่เกิดจากการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2” ในหัวข้ อ 2 2. “นโยบายการลงทุน”

(7) แก้ ไขเพิ่มเติมหัวข้ อ 2.2.2 ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ในหัวข้ อ 2.2 “นโยบายการลงทุน”
(8) แก้ ไขเพิ่มเติมหัวข้ อ 2.3.1 “ความเป็ นมา” ในหัวข้ อ ในหัวข้ อ 2.3 “ชื่อ
ที่ตงั ้ ลักษณะ ข้ อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน”
(9) แก้ ไขเพิ่มเติมหัวข้ อและหมายเหตุในตารางสรุปทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ในหัวข้ อ 2.3.1 “ความเป็ นมา” ใน
หัวข้ อ ในหัวข้ อ 2.3 “ชื่อ ที่ตงั ้ ลักษณะ ข้ อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียด
ของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน”
(10) แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.3.2 (ข)(7) “จานวนพื ้นที่รองรับและอัตราการเช่า
ใช้ ” ในหัวข้ อ 2.3 “ชื่อ ที่ตงั ้ ลักษณะ ข้ อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียด
ของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน”
(11) แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.3.2 (ข)(9) “ผู้เช่าและบริ หารจัดการหลักและผู้เช่า
และบริ หารจัดการพื ้นที่ร่วม” ในหัวข้ อ 2.3 “ชื่อ ที่ตงั ้ ลักษณะ ข้ อมูล
สรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ที่กองทุนจะลงทุน”
(12) แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.3.2 (ข)(12) “เสาโทรคมนาคมของ AWC” ในหัวข้ อ
2.3 “ชื่อ ทีต่ งั ้ ลักษณะ ข้ อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีก่ องทุนจะลงทุน”
(13) แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.3.2 (ข)(15) “การดาเนินงานและบารุงรักษา” ใน
หัวข้ อ 2.3 “ชื่อ ที่ตงั ้ ลักษณะ ข้ อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของ
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะลงทุน”
(14) แก้ ไขเพิ่มเติมหัวข้ อ 2.5 “การบริ หารจัดการและใช้ ทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวมและการประกันรายได้ ”
(15) แก้ ไขหมายเหตุท้ายตารางรายได้ คา่ เช่า AWC รายเดือน ภายใต้ หวั ข้ อ
“การชาระรายได้ สทุ ธิของ AWC” ภายใต้ ข้อ 2.6.1 (ก)(2) “สัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ ระหว่าง AWC และกองทุนลงวันที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2556 สัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ “)
AWC”)” ของหัวข้ อ 2.6.1.”สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึง่
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ นและสัญญาเกี่ยวกับ

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
เบื ้องต้ น”
(16) แก้ ไขหมายเหตุท้ายตารางรายได้ คา่ เช่า AWC รายเดือนที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ภายใต้ หวั ข้ อ “การชาระรายได้ สทุ ธิของ AWC”
ภายใต้ ข้อ 2.6.2 (ก)(1) “สัญญาที่โอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ของหัวข้ อ 2.6.2 “สาระสาคัญของ
สัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1”
(17) แก้ ไขหมายเหตุท้ายตารางรายได้ คา่ เช่า AWC รายเดือนที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ภายใต้ หวั ข้ อ “การชาระรายได้ สทุ ธิของ AWC”
ภายใต้ ข้อ 2.6.3 (ก)(1) “สัญญาที่โอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ของหัวข้ อ 2.6.3 “สาระสาคัญของ
สัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2”
(18) แก้ ไขหัวข้ อ 2.6.3(ข)(4) หนังสือข้ อตกลงร่วมกัน (Letter of
Agreement) ทีเ่ กี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
HSPA ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือข้ อตกลงร่วมกันที่
เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม HSPA") ของ
หัวข้ อ 2.6.3 “สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และสัญญา
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2”

2. ตารางสรุ ปเนื อ้ หาโครงการจัดการของกองทุนฯ ที่เสนอขอแก้ ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติม
รายละเอี ย ดและข้ อกาหนดต่ าง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับหรื อเป็ นผลเกี่ย วเนื่ องจากการลงทุ นใน
ทรั พย์ สินกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติม ครั ง้ ที่ 4 และแก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ าใช้ จ่ายของ
กองทุ น และ/หรื อปรั บปรุ งข้ อมูลอื่นๆ ในโครงการจัดการกองทุนเพื่อให้ เกิดความถูกต้ อง
ชัดเจนและเป็ นปั จจุบัน
หัวข้ อ

เรื่องที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

คาจากัดความ

ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเข้ า
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 และแก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายของกองทุน และ/
หรื อปรับปรุงข้ อมูลอื่น ๆ ในโครงการจัดการกองทุนเพื่อให้ เกิดความถูกต้ อง
ชัดเจนและเป็ นปั จจุบนั

1 ข้ อมูลทัว่ ไป

ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเข้ า
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4

2

กลยุทธ์และนโยบายการลงทุน
และการจ่ายผลตอบแทน

ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้ อมูลในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนฯ เพื่อ
สะท้ อนการเข้ าลงทุนของกองทุนฯ ในทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
รวมถึงเพื่อสะท้ อนการเข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 และการแก้ ไขเพิ่มเติม
สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนอยูใ่ น
ปั จจุบนั ซึง่ ได้ ดาเนินการเสร็ จสิ ้นลงแล้ ว
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.1 “ภาพรวมของกองทุน” โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อ
ต่ อไปนี ้
2.1.1 การลงทุนในปั จจุบนั ไม่มกี ารแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไข
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในปั จจุบนั ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3
2.1.2 การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4 โดยทรัพย์สนิ ดังกล่าวประกอบด้ วย
(ก) กรรมสิทธิ์ ในเสาโทรคมนาคมจานวนประมาณ 788 เสา และ
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้ อง
จาก บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิ เคชั่น จากัด
(“TUC”)
(ข) กรรมสิ ท ธิ์ ใน FOC ซึ่ ง ในปั จจุ บั น ใช้ ในธุ ร กิ จ ให้ บริ การ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นเขตพื น้ ที่ ต่ า งจั ง หวั ด รวมระยะทาง
ประมาณ 1,795 กิ โ ลเมตร (หรื อประมาณ 107,694 คอร์
กิโลเมตร) จาก TUC
(ค) กรรมสิท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ง ในปั จ จุบัน ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ
FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บริ การอิ น เทอร์ เน็ ต และบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล และใน
เขตพื ้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรื อ

หัวข้ อ

เรื่องที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
ประมาณ 40,823 คอร์ กิโลเมตร) และระยะทางประมาณ 617
กิ โลเมตร (หรื อประมาณ 37,505 คอร์ กิโลเมตร) ตามลาดับ
จาก บริ ษัท เรี ยล มูฟ จากัด (“RMV”)
(ง) กรรมสิท ธิ์ ใ น FOC ซึ่ง ในปั จ จุบัน ใช้ ร องรั บ เทคโนโลยี ร ะบบ
FTTx ในธุ ร กิ จ ให้ บริ การอิ น เทอร์ เน็ ต และบรอดแบนด์
อินเทอร์ เน็ตในเขตพื ้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 2,797
กิโลเมตร (หรื อประมาณ 109,704 คอร์ กิโลเมตร จาก บริ ษัท
ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“TICC”)
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 2.2 “นโยบายการลงทุน” โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อ
ต่ อไปนี ้
2.2.1 นโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
กองทุนลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่มกี ารแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไข
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในปั จจุบนั ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
2.2.2 ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
2.2.3 การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก – ทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม
2.2.4 การลงทุนในทรัพย์สนิ รอง – การลงทุนในทรัพย์สนิ หรื อทรัพย์สินอื่นที่
กองทุนลงทุนได้
2.2.6 การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของกองทุน
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ 2. 3 “ชื่ อ ที่ ตั ง้ ลั ก ษณะ ข้ อ มู ล สรุ ป เกี่ ย วกั บ การ
ประกอบธุ รกิจกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ประเภท และ
รายละเอียดของทรัพย์ สินโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมและทรัพย์ สนิ
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3”
2.3.1 ความเป็ นมา ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขเพื่อให้
สอดคล้ องกับการลงทุนในปั จจุบนั ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
2.3.2 ข้ อ มูล สรุ ป เกี่ ย วกับ การประกอบธุ ร กิ จ กิ จ การโครงสร้ างพื น้ ฐาน
โทรคมนาคมสาหรับทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ไม่มีการแก้ ไข
ในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในปั จจุบัน
ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ซึง่ ได้ ลงทุนเสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว และการ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
แก้ ไขเพิ่มเติมหัวข้ อ 2.4 “การประเมินค่ าทรัพย์ สนิ โครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม”

เรื่องที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

หัวข้ อ

แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หั ว ข้ อ 2.5 “การบริ ห ารจั ด การและใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของ
กองทุนรวมและการประกันรายได้ ”
แก้ ไขเพิ่มเติมหัวข้ อ 2.6 “สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการ
จัดหาผลประโยชน์ จากกิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน” โดยมีการแก้ ไขดัง
หัวข้ อต่ อไปนี ้
2.6.1 สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมเบื อ้ งต้ นและสัญ ญาเกี่ ย วกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมเบื ้องต้ น
2.6.3

4 การทาธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง และหลักเกณฑ์การ
เปิ ดเผยข้ อมูล
9 การจัดการกองทุน

12 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ย
ต่าง ๆ

สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 2 และครั ง้ ที่ 3 และสัญ ญา
เกี่ ย วกับ การจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิน โครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 และ ครัง้ ที่ 3

2.6.3. (ข) “สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ าง
พื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2”
2.6.4. “สาระสาคัญของสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3” โดยเพิ่มสาระสาคัญของร่างสัญญาที่ทาให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมทีล่ งทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 และร่างสัญญา
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 4.4 “นโยบายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง” ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับข้ อมูลในปั จจุบนั
แก้ ไขเพิ่มเติมหัวข้ อดังต่ อไปนีใ้ น ข้ อ 9 “การจัดการกองทุน” โดยมีการ
แก้ ไขดังหัวข้ อต่ อไปนี ้
9.5.1 การแต่งตังผู
้ ้ ประเมินค่า
9.6.3 ที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเสนอขาย การลงทุนในทรัพย์สนิ
โครงสร้ างพื ้นฐาน โทรคมนาคม และทรัพย์สนิ โครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 12.2.2 “ค่ าบริการสาหรับงานบริการด้ านธุรการและ
การตลาดของผู้จัดการทรัพย์ สินโทรคมนาคม”

3. ตารางสรุ ปเนื อ้ หาโครงการจัดการของกองทุนฯ ที่เสนอขอแก้ ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติม
รายละเอี ย ดและข้ อ ก าหนดต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและปรั บ ปรุ ง ให้ ค รบถ้ ว นและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ท่ สี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
หัวข้ อ
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คาจากัดความ

ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขและปรับปรุงให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด

1 ข้ อมูลทัว่ ไป

ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขและปรับปรุงให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อต่อไปนี ้
1.6 ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุน
1.12 รูปแบบการออกหน่วยลงทุน

2 กลยุทธ์และนโยบายการลงทุน ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขและปรับปรุงให้ สอดคล้ องและ
และการจ่ายผลตอบแทน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อต่อไปนี ้
2.2.4 การลงทุนในทรัพย์สินรอง – การลงทุนในทรัพย์สินหรื อทรัพย์สินอื่นที่
กองทุนลงทุนได้
2.5 การบริ หารจัดการและใช้ ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมและการประกันรายได้
2.6.5 การบริ หารจัดการหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานในอนาคต
2.7.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
2.7.3 ข้ อจากัดสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุน
3 นโยบายการกู้ยมื เงิน

2.7.4 การคืนเงินลงทุน
ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขและปรับปรุงให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อต่อไปนี ้
3.3 หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน

4 การทาธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องและหลักเกณฑ์การ
เปิ ดเผยข้ อมูล

ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขและปรับปรุงให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อต่อไปนี ้
4.1 บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

4.4 นโยบายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
4.5 ข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลและการรายงาน
5 มูลค่าทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ าง ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขและปรับปรุงให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
พื ้นฐาน
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อต่อไปนี ้
5.1 ข้ อกาหนดทางกฎหมาย
6 การออกหน่วยลงทุน การเพิม่
และลดเงินทุนจดทะเบียน และ
ข้ อกาหนดการจดทะเบียนหน่วย
ลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขและปรับปรุงให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อต่อไปนี ้

7 การจัดสรรและการโอนหน่วย
ลงทุน และข้ อจากัดการถือหน่วย
ลงทุน

ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขและปรับปรุงให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อต่อไปนี ้

6.2 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
6.3 การลดเงินทุนจดทะเบียน

7.4.3 อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าว
7.5.1 หน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
8 การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขและปรับปรุงให้ สอดคล้ อง
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อต่อไปนี ้
8.1 เรื่ องทีต่ ้ องอนุมตั ิโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

9 การจัดการกองทุน

8.3 การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน
8.4 ผลผูกพัน
ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขและปรับปรุงให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อต่อไปนี ้
9.1.4 วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
9.2.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
9.3.2 การถอดถอนและเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์

11 การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการ ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขและปรับปรุงให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
จัดการกองทุน
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อต่อไปนี ้
11.1 วิธีแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
12 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ

ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขและปรับปรุงให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อต่อไปนี ้
12.3.2 การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย

13 การเลิกกองทุนการคืนเงินและ ไม่มีการแก้ ไขในสาระสาคัญนอกจากการแก้ ไขและปรับปรุงให้ สอดคล้ องและ
การเพิกถอนจากการเป็ น
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีการแก้ ไขดังหัวข้ อต่อไปนี ้
13.2 กรณีเลิกกองทุน
13.3 อานาจของสานักงานก.ล.ต. ในการเลิกกองทุน

อนึ่ง การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 21 มิถนุ ายน 2562 เป็ นต้ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนด ทังนี
้ ้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถพิจารณารายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนฯ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ฉบับเต็มได้ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ ที่ https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/dif
และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดมีข้อสงสัย โปรดติดต่อฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการ โทร. 02-777-7777
กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 8.30-17.00 น. ของทุกวันทาการ

