ห้ ามมิให้ แจกจ่ ายหรือเผยแพร่ เอกสารนีห้ รือสาเนาของเอกสารนี ้ ไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมในประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา หรื อประเทศของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ถกู จากัดสิทธิ (ตามนิยามด้ านล่ างนี)้ หรื อในประเทศอื่น
ใดที่การแจกจ่ ายหรื อการเผยแพร่ เอกสารนีห้ รื อสาเนาของเอกสารนีอ้ าจเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือ
เป็ นแจกจ่ ายหรือเผยแพร่ ต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ ของ “บุคคลอเมริกัน”
จท. 11-620261

8 สิงหาคม 2562

เรื่อง

แจ้ งรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ถูกจากัดสิทธิในการจองซือ้ หน่ วยลงทุนใหม่ ของกองทุน
รวมโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital Telecommunications Infrastructure Fund หรื อ
DIF)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (“บริ ษั ท จั ด การ”) ในฐานะบริ ษั ท จัด การ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“กองทุน”) ได้ แจ้ งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิใน
การจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนราย
ใด หากการจัด สรรดังกล่าวท าให้ หรื อ อาจส่งผลเป็ นการกระท าการที่ ขัด ต่อกฎหมายหรื อ ระเบี ยบข้ อ บังคับของ
ต่างประเทศโดยกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ หรื อจะเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการภายใต้ กฎหมายไทย (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียกว่า
“ผู้ถือหน่ วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ จะมีสิทธิ จองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ในอัตราส่วน
เท่ากับ 9.40 หน่ วยลงทุ นเดิม ต่ อ 1 หน่ วยลงทุ นใหม่ และมีการแจ้ ง รายละเอียดวันที่เริ่ มขึ ้นเครื่ องหมายเพื่อ
กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ (XB) และวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่
มีสิทธิ ในการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) รวมถึงแจ้ งราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ และรายละเอียด
วิธีการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และ 25 กรกฎาคม 2562 ตามลาดับแล้ วนัน้
เพื่อให้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2562
บริ ษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะแจ้ งข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู จากัดสิทธิในการ
จองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน เนื่องจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสญ
ั ชาติหรื อ
ถิ่นที่อยูอ่ าศัยในประเทศดังกล่าวจะทาให้ หรื ออาจส่งผลเป็ นการกระทาการที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับของ
ประเทศนัน้ ๆ โดยกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ หรื อจะเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการภายใต้ กฎหมายไทย ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะไม่จดั ส่งเอกสารสาหรับการจองซื ้อหน่วย
ลงทุนใหม่และจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยรายละเอียดของประเทศของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถกู จากัดสิทธิในการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่มีดงั ต่อไปนี ้
1. ประเทศกัมพูชา
2. ประเทศกรี ซ
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3. ประเทศแคนาดา
4. ประเทศจอร์ แดน
5. ประเทศญี่ปนุ่
6. ประเทศเดนมาร์ ก
7. ประเทศไต้ หวัน
8. ประเทศเนเธอร์ แลนด์
9. ประเทศเบลเยี่ยม
10. ประเทศบราซิล
11. ประเทศบังคลาเทศ
12. ประเทศฝรั่งเศส
13. ประเทศมาเลเซีย
14. ประเทศเยอรมนี
15. ประเทศรัสเซีย
16. ประเทศลาว
17. ประเทศเวียดนาม
18. ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
19. ประเทศสวีเดน
20. ประเทศสหรัฐอเมริ กา
21. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
22. ประเทศออสเตรี ย
23. ประเทศอิตาลี
24. ประเทศอิสราเอล
25. ประเทศแอฟริ กาใต้
26. ประเทศไอร์ แลนด์
(รวมเรี ยกว่า “ประเทศของผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่ถกู จากัดสิทธิ”)
ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน สามารถศึก ษาข้ อมูลเพิ่ มเติม เกี่ ยวกับ รายละเอี ยดการจัด สรรและวิธี ก ารจองซือ้
หน่วยลงทุนใหม่ได้ ในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ที่จะได้ จดั ส่งและหนังสือชี ้ชวน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการได้
นาส่งหนังสือชีช้ วนแก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ หนังสือชี ้ชวนบน
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.scbam.com แล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 5 สิงหาคม 2562
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรและ
การจองซื ้อหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงราคาเสนอขาย สัดส่วนหรื อจานวนการจัดสรรที่ระบุไว้ ข้างต้ น ตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควรเพื่อให้ การเสนอขายประสบความสาเร็ จ โดยจะประกาศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรื อ สื่อวิทยุ และ/หรื อ สื่อ
โทรทัศน์ และ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การผู้แทนจาหน่ายหน่วยลงทุน รวมทังเว็
้ บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่
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www.scbam.com และเว็บไซต์ของกองุทนที่ www.digital-tif.com และเว็บไซต์ www.sec.or.th และ ฝ่ าย Investment
Advisory ของบริ ษัทจัดการ โทร 02 777 7777 กด 0 กด 6 (เท่าที่จะสามารถดาเนินการได้ )
เอกสารนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านัน้ และไม่ถือเป็ นคาเชิญชวนหรื อคาเสนอเพื่อให้
ได้ มา ให้ ซื ้อ หรื อจองซื ้อหลักทรัพย์ใด ๆ การเผยแพร่ เอกสารนี ้ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทยอาจอยู่ภายใต้
ข้ อจากัดทางกฎหมาย บุคคลใดที่ครอบครองเอกสารนี ้ควรตระหนักถึงและศึกษาข้ อจากัดทางกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้
การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อจากัดทางกฎหมายเหล่านันอาจส่
้
งผลให้ เป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ กองทุนและบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น
เอกสารนี ้ไม่ถือเป็ นหรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของการเสนอขายหรื อคาเชิญชวนให้ ซื ้อหรื อจองซื ้อหลักทรัพย์ในประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา ประเทศของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ถูกจากัดสิทธิ หรื อต่อหรื อเพื่อบัญชี หรื อ เพื่อประโยชน์ ของ “บุคคล
อเมริ กนั ” ทังนี
้ ้ หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี ้มิได้ มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ของสหรั ฐฯ”) และจะไม่ถกู
เสนอขายหรื อจาหน่ายในสหรัฐอเมริ กา หรื อต่อหรื อเพื่อบัญชีหรื อเพื่อประโยชน์ของ “บุคคลอเมริ กนั ” เว้ นแต่การเสนอ
ขายหรื อจาหน่ายที่ได้ รับการจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรื อเป็ นการเสนอขายหรื อจาหน่าย
ภายใต้ ข้อยกเว้ นหรื อ เป็ นธุรกรรมที่มิต้องจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ นอกจากนี ้ กองทุน และ
บริ ษัทจัดการไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนส่วนหนึง่ ส่วนใดของหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี ้ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ของสหรัฐฯ หรื อทาการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนในสหรัฐอเมริ กา หรื อประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย
ทัง้ นี ้ การเสนอขายหลักทรั พย์ที่อ้างถึงในเอกสารนีจ้ ะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้ 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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