จท.11- 610069

9 เมษายน 2561

เรื่อง

แจ้งช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น (Preliminary Offering Price Range) และวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่
ของกองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคม ดิ จิ ทั ล (Digital Telecommunications Infrastructure
Fund หรือ DIF)

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนได้มี
การแจ้งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยให้สิทธิจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่
ส่วนหนึ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งไม่ใช่บุคคลอเมริกัน (US Person)
ตามนิยามของคาดังกล่าวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (“ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) ตาม
สัดส่ วนการถือ หน่ วยลงทุ น 2.0911 หน่วยลงทุ น เดิ ม ต่อ 1 หน่ วยลงทุ นใหม่ เมื่ อวันที่ 28 มี นาคม 2561 และมีก ารแจ้ ง
เพิ่มเติมข้อมูลเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 แล้วนั้น
บัดนี้ บริษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ทราบว่าคาขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนและร่างหนังสือ
ชี้ช วนสาหรับ การออกและเสนอขายหน่ วยลงทุ น ใหม่ ของกองทุ น ได้ รับ การอนุ มั ติ จ าก สานั ก งาน ก.ล.ต. แล้ วเมื่ อ วัน ที่
5 เมษายน 2561 และบริษัทจัดการขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ รวมถึง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น
(Preliminary Offering Price Range)
จานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมด*
จานวนหน่วยลงทุนใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
ที่มีสิทธิ (Preferential Public Offering)

13.60 – 13.90 บาทต่อหน่วย

ไม่เกิน 3,830,725,692 หน่วย
จานวนไม่เกิน 2,778,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของจานวนหน่วยลงทุนใหม่
ทั้งหมด
อัตราการใช้ สิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ สาหรับ ผู้ถือ 2.0911 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่
หน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ
วั น ที่ เริ่ ม ขึ้ น เครื่ อ งหมายเพื่ อ ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลง วันที่ 12 เมษายน 2561
ทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (XB)
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วย วันที่ 17 เมษายน 2561

ลงทุนใหม่ (Record Date)
จานวนหน่วยลงทุนใหม่ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 1,053,000,000 หน่วย
มูลค่ารวมของหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด*
ไม่เกิน 53,236,208,451 บาท
มู ล ค่ า ที่ ก องทุ น จะเข้ า ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ า ง ไม่เกิน 55,236,208,451 บาท
พื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 3
หมายเหตุ * โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนสรุปสาระสาคัญ (Executive Summary) ของหนังสือชี้ชวน
โดยวิธีการจองซื้อ หน่วยลงทุนใหม่ สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ภายใต้การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งไม่ใช่บุคคลอเมริกัน (US Person) ตามนิยามของคาดังกล่าวใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Preferential Public Offering: PPO)
และประชาชนทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทการ
เสนอขาย
ส่วนที่ 1 : ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมที่
มีสิทธิ (PPO)

ส่วนที่ 2 :
ประชาชนทั่วไป

ประเภทผูถ้ ือหน่วยลง
วันที่จองซื้อ
ทุนเดิมที่มีสิทธิ*
ผู้จองซื้อทัว่ ไป และผู้จอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 และ 7 - 8
ซื้อพิเศษ ที่ไม่ได้นาส่งใบ พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา
Bookbuilding ยกเว้นทรู ทาการ ของสานักงานหรือสาขา
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศ จนถึงเวลา
15.30 น. ของวันที่ 8 พฤษภาคม
2561
ผู้จองซื้อพิเศษที่ได้นาส่ง ตั้งแต่วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม
ใบ Bookbuilding
2561 ระหว่างเวลาทาการ ของ
และทรู
สานักงานผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
ผู้จองซื้อทัว่ ไป
ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 และ 7 - 11
พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา
ทาการ ของสานักงานหรือสาขา
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศ จนถึงเวลา
15.30 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม

ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน
จะต้องชาระค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนที่ราคาสูงสุดของช่วงราคา
เสนอขายเบื้องต้น คือที่ราคา
13.90 บาทต่อหน่วย

จะต้องชาระค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนที่ราคาเสนอขายสุดท้าย

จะต้องชาระค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนที่ราคาสูงสุดของช่วงราคา
เสนอขายเบื้องต้น คือที่ราคา
13.90 บาทต่อหน่วย

2561
ประเภทผู้จองซื้อพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม
จะต้องชาระค่าจองซื้อหน่วย
และทรู นิติบุคคลผู้โอน 2561 ระหว่างเวลาทาการ ของ
ลงทุนที่ราคาเสนอขายสุดท้าย
และ/หรือ กลุ่มบุคคล
สานักงานผู้จัดการการจัด
เดียวกันกับนิติบุคคลผู้ จาหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
โอน
หมายเหตุ * นิยามของผู้จองซื้อพิเศษอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 ซึ่งอาจมี
การแก้ไขเพิ่มเติมโดยสานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน แล้วแต่กรณี โดยผู้จองซื้อทั่วไป หมายถึง ผู้
ลงทุนที่จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่ผู้จองซื้อพิเศษ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายอย่างช้าวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยราคาเสนอ
ขายสุดท้ายนั้นขึ้นกับสภาวะตลาดและราคาตลาดของหน่วยลงทุนในช่วงที่มกี ารเสนอขาย รวมทั้งอาจขึ้นกับปริมาณความ
ต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของผู้ลงทุนสถาบัน (Bookbuild) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ากว่าราคาจองซื้อ
สูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น บริษัทจัดการจะคืนเงินหรือดาเนินการให้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนในแต่ละ
ราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทุกราย ตามรายละเอียดในหนังสือชีช้ วน
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการดาวน์โหลด (download) หนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์
ของบริ ษั ท จั ด การ www.scbam.com หรื อ เว็ บ ไซต์ www.digital-tif.com หรื อ เว็ บ ไซต์ www.sec.or.th ตั้ ง แต่ วั น ที่ 10
เมษายน 2561 เป็นต้นไป นอกจากนั้นสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศ ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน อย่างช้าวันที่ 25 เมษายน 2561 ระหว่างเวลาทาการ จนถึงเวลา
15.30 น. ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น ตามความ
เหมาะสม โดยจะประกาศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สานักงานของบริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศ รวมทั้งเว็บไซต์ www.digital-tif.com และเว็บไซต์ www.sec.or.th และ ฝ่าย Investment Advisoryของ
บริษัทจัดการ โทร 02 777 7777 กด 0 กด 6 (เท่าที่จะสามารถดาเนินการได้)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด

(นางสาวพิจติ ตรา ไตรรัตนธาดา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

