ห้ ามมิให้ แจกจ่ ายหรือเผยแพร่ เอกสารนีห้ รือสาเนาของเอกสารนี ้ ไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมในประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา ประเทศแคนาดา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริ กาใต้
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ หรื อในประเทศอื่นใดที่การแจกจ่ า ยหรื อการเผยแพร่ เอกสารนี ห้ รื อสาเนาของ
เอกสารนี อ้ าจเป็ นการกระท าที่ ผิด กฎหมายหรื อ เป็ นแจกจ่ า ยหรื อ เผยแพร่ ต่ อ หรื อ เพื่ อ บั ญ ชี ห รื อ เพื่ อ
ประโยชน์ ของ “บุคคลอเมริกัน”
ที่ จท. 11 - 620247

22 กรกฎาคม 2562

เรื่อง

แจ้ งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีสิทธิ ในการจองซือ้ หน่ วยลงทุนใหม่ โดยจัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหน่ วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ และอัตราส่ วนสิทธิในการจองซือ้ หน่ วยลงทุนใหม่ ของกองทุนรวม
โครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital Telecommunications Infrastructure Fund หรือ DIF)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“กองทุน”)
ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ของ
กองทุนในจานวนไม่เกิน 10,500 ล้ านบาท (คานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 10 บาท) และการออกและจัดสรร
หน่วยลงทุนใหม่ในจานวนไม่เกิน 1,050 ล้ านหน่วย เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนการระดมเงินทุนเพื่อนามาลงทุนใน
ทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน้ ฐานเพิ่มเติมครั ง้ ที่ 4 นัน้ บัดนี ้ บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด
(“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการกองทุน ได้ พิจารณาและมีความประสงค์ที่จะแจ้ งให้ ทราบว่าในการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ดงั กล่าว กองทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเดิมที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุน
ใหม่ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรร
ดังกล่าวทาให้ หรื ออาจส่งผลเป็ นการกระทาการที่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุน
หรื อบริ ษัทจัดการ หรื อจะเป็ นผลให้ บริ ษั ทจัดการต้ องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้อง
ดาเนินการภายใต้ กฎหมายไทย (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรี ยกว่า “ผู้ถือหน่ วยลง
ทุ น เดิ ม ที่มี สิ ทธิ ”) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ จะมีสิทธิ ในการจองซือ้ หน่วยลงทุนใหม่ในอัตราส่วนเท่ากับ
9.4 หน่ วยลงทุ นเดิม ต่ อ 1 หน่ วยลงทุ นใหม่ และบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วและเห็นควรกาหนดวันที่เริ่ มขึ ้น
เครื่ องหมายเพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ จองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ (XB) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
และกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ในวันที่ 5 สิงหาคม
2562
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อ
เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ในครัง้ นี ้ก็ ได้
โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสทิ ธิในรอบแรกแล้ ว กองทุนจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื ้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดงั กล่าว ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดง
ความจานงที่จะจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่เกิ นกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยหนึ่งรอบ

A39381248/0.9/21 Jul 2019

หรื อจนกว่าจะหมด ทังนี
้ ้ รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ เป็ นไปตามที่จะกาหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจอง
ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่และหนังสือชี ้ชวนต่อไป ซึง่ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ (Offering Price) ให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 วันทา
การก่อนวันขึ ้นเครื่ องหมายเพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ดงั กล่าว และแจ้ ง
การเผยแพร่ และนาส่งหนังสือชี ้ชวนแก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงวิธีการ
จองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงวัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสทิ ธิจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ตามความเหมาะสม
อนึ่ง เอกสารนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ ข้อมูลเท่านัน้ และไม่ถือเป็ นคาเชิญชวนหรื อคาเสนอ
เพื่อให้ ได้ มา ให้ ซื ้อ หรื อจองซื ้อหลักทรัพย์ใด ๆ การแจกจ่ายเอกสารนี ้ในประเทศใด ๆ นอกจากประเทศไทยนันอยู
้ ่
ภายใต้ ข้อจากัดทางกฎหมาย บุคคลใดที่ครอบครองเอกสารนี ้ควรตระหนักถึงและศึกษาข้ อจากัดทางกฎหมายดังกล่าว
การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อจากัดทางกฎหมายเหล่านันอาจส่
้
งผลเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ
ใด ๆ ซึง่ กองทุนและบริ ษัทจัดการนันขอสงวนสิ
้
ทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น
เอกสารนี ้ไม่ถือเป็ นหรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของการเสนอขายหรื อคาเชิญชวนให้ ซื ้อหรื อจองซื ้อหลักทรัพย์ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ประเทศแคนาดา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริ กาใต้ หรื อประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ หรื อต่อหรื อเพื่อบัญชีหรื อเพื่อประโยชน์ของ “บุคคลอเมริ กนั ” ทังนี
้ ้ หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี ้มิได้ มี
การจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่
แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ของสหรั ฐฯ”) และจะไม่ถกู เสนอขายหรื อจาหน่ายในสหรัฐอเมริ กา หรื อ ต่อหรื อ
เพื่อบัญชีหรื อเพื่อประโยชน์ของ “บุคคลอเมริ กัน” เว้ นแต่การเสนอขายหรื อจาหน่ายที่ได้ รับการจดทะเบียนภายใต้
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรื อเป็ นการเสนอขายหรื อจาหน่ายภายใต้ ข้อยกเว้ นหรื อภายใต้ ธุรกรรมที่มิต้องจด
ทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ นอกจากนี ้ กองทุน และบริ ษัทจัดการไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนส่วน
หนึ่งส่วนใดของหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี ้ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรื อทาการเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริ กา หรื อประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย
ทังนี
้ ้ หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี ้จะถูกเสนอขายตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด

(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน
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