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ค ำเตือน
เอกสารฉบบันี้ไม่ใช่เอกสารเสนอขายหลกัทรพัยใ์นประเทศสหรฐัอเมรกิา หลกัทรพัยท์ีถู่กอ้างถงึในเอกสารนี้ ไม่ได้รบัการจดทะเบยีนและจะไม่มกีารจดทะเบยีนตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ห่งสหรฐัอเมรกิา ค.ศ. 1993 (ตามที่ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)

("พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ห่งสหรฐัอเมรกิา") และไม่สามารถท าการเสนอขายหรอืขายหลกัทรพัยท์ีถู่กอา้งถงึในเอกสารฉบบันี้ไดใ้นประเทศสหรฐัอเมรกิา เว้นแต่หลกัทรพัยน์ัน้จะไดร้บัการจดทะเบยีนหรอืเป็นไปตามขอ้ยกเว้นจากการจดทะเบยีน
หลกัทรพัย์ และจะไม่มกีารเสนอขายหลกัทรพัย์ ทีถู่กอา้งถงึในเอกสารนี้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปในประเทศสหรฐัอเมรกิา

เอกสารฉบบันี้ถูกจดัเตรยีมโดย บรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จากดั (มหาชน) ("ทร"ู) และ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากดั ("บรษิทัจดัการ") เพือ่ใช้ประกอบการน าเสนอเกีย่วกบัขอ้มูลของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม
ดจิทิลั ("กองทุน") เท่านัน้ และเอกสารนี้ถูกเตรยีมไว้ส าหรบัท่านเพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการน าเสนอเท่านัน้

ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี้ถูกจดัท าขึน้จากขอ้มลู และขอ้สนันิษฐานบางสว่นทีไ่ด้รบัจากทรู และบรษิทัจดัการ รวมถงึ กรรมการ เจา้หน้าที่ พนกังาน ตวัแทน บรษิทัในเครอืของบรษิทัดงักล่าว และ/หรอืแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ขอ้มูลภายใต้เอกสารฉบบันี้ รวมถงึ
ขอ้มลูในการบรรยายเป็นขอ้มลูในวนัน าเสนอ (หรอือาจเป็นขอ้มลูก่อนหน้าวนัดงักล่าว หากมกีารระบุไว้) โดยทีข่อ้มลูดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่มกีารแจง้ใหท้ราบ ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี้อยู่ในรปูแบบการสรุปคดัย่อไม่ใช่ขอ้มูลทีส่มบรูณ์ ทัง้นี้
ทรู บรษิทัจดัการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และกรรมการ ตวัแทน พนกังาน ผูแ้ทน หรอืบรษิทัในเครอืของบรษิทัดงักล่าว ไม่รบัรองหรอืรบัประกนัไม่ว่าโดยชดัแจง้หรอืโดยนยัว่าบนขอ้มลูในเอกสารฉบบันี้มคีวามถูกตอ้ง เชื่อถอืได้ เป็นธรรม
หรอืครบถ้วน และท่านไม่ควรยดึถอืว่าขอ้มูลหรอืความเหน็ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ รวมถงึความสมเหตุสมผลของขอ้สนันิษฐานของขอ้มลูดงักล่าว ทรู บรษิทัจดัการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และกรรมการ ตวัแทน พนกังาน ผูแ้ทน หรอื
บรษิทัในเครอืของบรษิทัดงักล่าว ไม่มหีน้าที่หรอืภาระ (รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง หน้าทีใ่นการปรบัปรงุขอ้มลูในเอกสารฉบบันี้) หรอืความรบัผดิ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้ในดา้นสญัญา หรอืละเมดิ หรอือื่นใด) ต่อความเสยีหายที่เกดิขึน้จาก
ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี้หรอืขอ้มลูในการบรรยายที่เกี่ยวขอ้ง

เอกสารฉบบันี้ ประกอบดว้ยขอ้ความบางสว่นทีม่ลีกัษณะเป็นหรอือาจจะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) และในระหว่างการน าเสนอ ทรู และบรษิทัจดัการอาจท าการประมาณการณ์หรอืคาดการณ์เกีย่วกบัการประกอบ
ธุรกจิ การแขง่ขนั ผลการด าเนินงานในอนาคต ผลประกอบการ รายไดใ้นอนาคต กระแสเงนิสด หรอืเงนิทุนทีต่้องการเพิม่เตมิ รวมถงึความเสีย่งและความไม่แน่นอนของกองทุนฯ ขอ้ความทีไ่ม่ใช่ขอ้ความที่แสดงขอ้เทจ็จรงิในอดตีเป็นการคาดการณ์ใน
อนาคตทัง้สิน้ โดยที่ ขอ้ความซึง่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญักบัผลลพัธ์ ผลประกอบการ หรอืความส าเรจ็ซึง่ถูกกล่าวถงึโดยชดัแจง้หรอืโดยนัยในขอ้ความซึง่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต ทัง้นี้ เน่ืองจากความเสีย่ง
ความไม่แน่นอน หรอืปจัจยัอื่นใดทัง้ที่รูแ้ละไม่รูอ้นัเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว ขอ้ความซึง่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต จะปรากฏถ้อยค าว่า "สามารถ" "อาจจะ" "คาดว่า" "คาดหมายว่า" "เชื่อว่า" "ประมาณ" หรอืค าอื่นๆ ซึง่แสดงนยัคลา้ยคลงึกนั ท่านควร
พจิารณาหวัขอ้ปจัจยัความเสีย่งทีถู่กเปิดเผยในหนงัสอืชี้ชวน หรอืรา่งเอกสารเสนอขายหลกัทรพัย์ (preliminary offering memorandum) ซึง่ถูกจดัเตรยีมโดย ทรู และบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็าม ไม่มกีารรบัรองว่าขอ้ความซึ่งเป็นการคาดการณ์ใน
อนาคตทีถู่กเปิดเผยในการน าเสนอนี้ไดม้กีารค านึงถงึความเสีย่ง ความไม่แน่นอน และปจัจยัอื่นใดทีถู่กพจิารณาว่าไม่มนีัยส าคญั ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญักบัขอ้ความซึง่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตดงักล่าว ท่านไม่
ควรยดึถอืตามขอ้ความที่มลีกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต เป็นปจัจยัในการคาดการณเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิในอนาคต ขอ้ความซึง่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้เป็นการคาดการณ์ในวนัที่เปิดเผยขอ้ความดงักล่าวเท่านัน้ ทรู บรษิทัจดัการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) รวมถึง กรรมการ เจา้หน้าที่ พนกังาน ตวัแทน บรษิทัในเครอืของบรษิทัดงักล่าวไม่มคีวามประสงค์ หรอืหน้าทีใ่นการเพิม่เตมิ แกไ้ข ปรบัปรงุ หรอืเปลี่ยนแปลงขอ้ความซึง่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตดงักล่าว
ดงันัน้ ท่านเป็นผูร้บัความเสีย่งในการยดึถอืตามขอ้ความที่มลีกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตภายใตเ้อกสารฉบบันี้

จ านวนเงนิทีร่ะบุภายใต้เอกสารฉบบันี้มหีน่วยเป็นเงนิบาท ทัง้น้ี เวน้แต่จะมกีารระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เอกสารฉบบันี้ไม่ใช่ หรอืไม่ได้เป็นสว่นหนึ่งของการเสนอขาย หรอืการออก หรอืการชกัชวนเพือ่เสนอขาย หรอืการเชญิชวนให้ซือ้หรอืจองซือ้หลกัทรพัย์ของกองทุนฯ ในประเทศใดๆ ซึ่งการเสนอ การชกัชวน หรอืการขายซึง่เป็นการผดิกฎหมายหากไม่
มกีารจดทะเบยีนหรอืไม่ได้รบัการยกเว้นภายใตก้ฎหมายหลกัทรพัยใ์นประเทศดงักล่าว หรอืไม่ว่าโดยประการใดๆ เป็นการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของประเทศนัน้ๆ ทัง้นี้ ไม่มสี่วนใดของเอกสารฉบบันี้จะถูกพจิารณาหรอืถอืว่าเป็นสญัญา
หรอืขอ้ผกูพนั หรอืการตดัสนิใจเขา้ลงทุนทัง้สิน้ การเขา้ลงทุนและ/หรอืการลงมตใิดๆ จะถูกด าเนินการภายใตก้รอบของหนงัสอืชีช้วน หรอืเอกสารเสนอขายหลกัทรพัย์ (offering memorandum) (ตามที่เหมาะสม) หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่
จดัเตรยีมโดยทรู และบรษิทัจดัการ ในเรือ่งที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมในครัง้นี้ รวมถงึเอกสารประกอบ หนงัสอืชี้ชวน หรอืขอ้มลูเกีย่วกบัราคาจองซือ้ที่เกี่ยวขอ้ง การลงทุนในหน่วยลงทุนทีถู่กอ้างถงึในเอกสารฉบบันี้มคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรตระหนกัว่า
มลูค่าของหน่วยลงทุนอาจมกีารปรบัขึน้ลง ผูล้งทุนควรพจิารณาขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน ทัง้น้ี ผูท้ีไ่ดร้บัเอกสารฉบบันี้ตอ้งพจิารณาและวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัธุรกรรม และขอ้มลูในเอกสารฉบบันี้ต่อไป

การเขา้รว่มการน าเสนอขอ้มูล และ/หรอืการรบัส าเนาของเอกสารฉบบันี้ ถอืเป็นการตกลงยอมรบัเงือ่นไขและขอ้จ ากดัซึง่ไดบ้รรยายไวก้่อนหน้านี้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นการยนืยนัและรบัรองว่า (1) ท่านไดอ้่านและตกลงจะปฏบิตัติามเน้ือหาที่ระบุ
ในเอกสารฉบบันี้ (2) ท่านเป็น (ก) บุคคลซึ่งมสีญัชาตอิเมรกินั (ตามนิยามในกฎ Regulation S ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ห่งสหรฐัอเมรกิา) ผูซ้ึง่เป็นผูล้งทุนสถาบนัทีม่คีุณสมบตัติามที่ก าหนดในกฎ Rule 144A ภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ห่งสหรฐัอเมรกิา และเป็นผูซ้ือ้ทีม่คีุณสมบตัติามที่ก าหนดในมาตรา 2(a)(51) ภายใตพ้ระราชบญัญตับิรษิทัจดัการลงทุน แห่งสหรฐัอเมรกิา ค.ศ. 1940) (ข) บุคคลซึง่ไม่มสีญัชาตอิเมรกินั และไม่มถีิน่ที่อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (3) ท่าน
เป็นผูจ้องซือ้พเิศษ ตามนิยามภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554. เรื่อง หลกัเกณฑเ์งือ่นไข และวธิกีารจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และ (4) ท่านจะไม่จองซือ้หน่วยลงทุนทีถู่กอา้งถงึในเอกสารฉบบันี้ เวน้แต่
เป็นไปตามขอ้มลูที่ระบุในหนงัสอืชีช้วน และ/หรอืเอกสารเสนอขายหลกัทรพัย์ (offering memorandum) (ตามที่เหมาะสม) หรอื มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่จดัเตรยีมโดยทรู และบรษิทัจดัการ ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมในครัง้น้ี รวมถงึ
เอกสารประกอบ หนงัสอืชีช้วน หรอืขอ้มลูเกีย่วกบัราคาจองซื้อที่เกี่ยวขอ้ง

การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนและ/หรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งก่อนตดัสนิใจลงทุน
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ตดิต่อบรษิทัจดัการกองทุน SCBAM โทร 02-777-7777 กด 0 กด 6
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สำรบญั

ส่วนท่ี 1: สรปุข้อมูลของกองทุน DIF

ส่วนท่ี 2: จดุเด่นของกองทุน DIF

ส่วนท่ี 3: ควำมเส่ียงของกองทุน DIF

ส่วนท่ี 4: ข้อมลูจองซ้ือหน่วยลงทุนใหม่



สรปุข้อมูลของกองทุน DIF

ส่วนท่ี 1



3
3

สินทรพัยร์วม(1) ประมาณไมเ่กนิ 175,042 ลา้นบาท

ประมำณกำรเงินปันส่วนแบง่ก ำไร
ต่อหน่วยลงทุน (DPU) ในปีแรก(4)

หน้ีสินรวม (1)(2)

ส่วนทุน (1)

ประมาณไมเ่กนิ 27,998 ลา้นบาท

ประมาณไมเ่กนิ 143,627 ลา้นบาท

2,576,873 คอร์ กม. 

(หรือประมำณ 90,036 กม.)

เสำโทรคมนำคม

ใยแก้วน ำแสง (FOC)

15,271 เสำ

อำยสุญัญำเช่ำเฉล่ียถว่งน ้ำหนัก ประมำณ 20 ปี(3)

กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดิจิทลั (“DIF”) จดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรพัยเ์มื่อวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2556 โดยเป็นกองทนุรวม
โครงสร้ำงพืน้ฐำนขนำดใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยท่ีลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีเป็นโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ซ่ึงโดยหลกัจดัหำผลประโยชน์ผ่ำนกำร
ให้เช่ำทรพัยสิ์นดงักล่ำว

(1) ส าหรบัทรพัยส์นิของกองทุน อา้งองิจากงบการเงนิสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2560 โดยมลูค่าทรพัยส์นิโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิม่เตมิ ครัง้ที่ 3 ประมาณไม่เกนิ 55,236 ลา้นบาท (หนี้สนิเพิม่เตมิไม่เกนิ 2,000 ลา้นบาท)

(2) เฉพาะหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้
(3) ในกรณีทีม่กีารขยายระยะเวลาการเช่า FOC ไปอกี 10 ปี หลงัจากปี 2576 ตามทีก่องทุนมสีทิธขิอต่อสญัญาเช่าภายใตส้ญัญาเช่าในปจัจุบนั
(4) ส าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่ 1 ก.ค. 2561 – 30 ม.ิย. 2562

สดัส่วนหน้ีสินต่อทุน ไมเ่กนิ 0.2 เท่า(2)

1.04 บำทต่อหน่วย

สรปุข้อมูลของกองทุน ภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 3

ข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงินสรปุข้อมลูทรพัยสิ์นของกองทุน

ประมำณกำรผลตอบแทน
ในปีแรก (4)

ร้อยละ 7.48

(ทีร่าคาสงูสดุของชว่งราคาเสนอ
ขายเบือ้งตน้ที่ 13.90 บาทต่อ
หน่วย ส าหรบับุคคลธรรมดา)

30%

67%

3%

เสาโทรคมนาคม
ใยแกว้น าแสง และระบบ
บรอดแบนดใ์นเขตพืน้ทีต่า่งจงัหวดั
อุปกรณ์ระบบสือ่สญัญาณและ
ประเภท Active

(ตามประมาณการรายไดส้ทุธขิองทรพัยส์นิ)

1.2 ล้ำนพอรต์
ครอบคลุม FOC 198,085 คอร์ กม. 

(หรือประมำณ 6,114 กม.)

ระบบบรอดแบนดใ์นเขตพืน้ท่ี
ต่ำงจงัหวดั
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Digital Telecommunications Infrastructure Fund 

นักลงทนุอ่ืน

บรหิารจดัการ
ทรพัยส์นิ
โทรคมนาคม

Telecom 
Asset Manager

71.89%
ใหเ้ช่า
ทรพัยส์นิ

กรรมสทิธิ๋
/ สทิธกิารเช่าระยะยาว
/ สทิธใินรายไดส้ทุธิ

Investment Advisory 
Committee

บริษทัจดักำร)
ใหค้ าปรกึษา
ดา้นการลงทุน

28.11%

เงนิปนั
สว่นแบ่งก าไร

(บรษิทัภายใตก้ลุ่มทร)ู

โครงสร้ำงของกองทุน(1)

เงนิปนั
สว่นแบ่งก าไร

ผูด้แูลผลประโยชน์

(1) ขอ้มลู ณ วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561
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รปูแบบกำรลงทุน จ ำนวน อำยสุญัญำเช่ำ กำรใช้ประโยชน์

เสำโทรคมนำคม

กรรมสทิธิ ์ 8,939 เสา ประมาณ 15 ปี ใชส้ าหรบัตดิตัง้อุปกรณ์สง่สญัญาณ
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ ทัง้ในเขตกทม.และ
ต่างจงัหวดั

สทิธใินรายไดส้ทุธแิละสทิธใินการ
ซือ้ทรพัยส์นิ (Call Option)

6,332 เสา ใชส้ าหรบัตดิตัง้อุปกรณ์สง่สญัญาณ
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ โดย TRUE ใหบ้รกิาร
บนคลื่นความถี่ 850 MHz ในฐานะผูข้าย
ต่อบรกิาร 3G+ ของ CAT Telecom

ใยแก้วน ำแสง (FOC) และ
อปุกรณ์ระบบส่ือสญัญำณ

กรรมสทิธิ ์ 893,020 คอร์ กม. ประมาณ 15 ปี
และสงูสดุ 26 ปี(1)

(อุปกรณ์: ประมาณ 4 ปี)

ใชใ้นธุรกจิใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละ
อนิเทอรเ์น็ต

สทิธกิารเชา่ระยะยาวและสทิธใิน
การซือ้ทรพัยส์นิ (Call Option)

1,003,453 คอร์ กม. สงูสดุ 26 ปี(1) ใชใ้นธุรกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต

สทิธใินรายไดส้ทุธแิละสทิธใินการ
ซือ้ทรพัยส์นิ (Call Option)

680,400 คอร์ กม. ประมาณ 15 ปี TRUE ใหบ้รกิารบนคลื่นความถี่ 850

MHz ในฐานะผูข้ายต่อบรกิาร 3G+ ของ
CAT Telecom

ระบบบรอดแบนดใ์นเขต
พืน้ท่ีต่ำงจงัหวดั

กรรมสทิธิ ์ 1.2 ลา้นพอรต์
ครอบคลุม FOC 

198,085 คอร์ กม.

ประมาณ 15 ปี ใชใ้นธุรกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต

ข้อมลูทรพัยสิ์นของกองทุน ภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 3

(1) ในกรณีทีม่กีารขยายระยะเวลาการเช่า FOC ไปอกี 10 ปี หลงัจากปี 2576 ตามทีก่องทุนมสีทิธขิอต่อสญัญาเช่าภายใตส้ญัญาเช่าในปจัจุบนั



จดุเด่นของกองทุน DIF

ส่วนท่ี 2
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กองทุนมีโอกำสได้รบั
กระแสรำยได้อย่ำงสม ำ่เสมอ
ภำยใต้สญัญำเช่ำระยะยำว

แนวโน้มอตุสำหกรรมสดใส

ผูเ้ช่ำหลกัคือกลุ่มทรู
ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริกำร
กิจกำรโทรคมนำคม
ท่ีครอบคลมุและครบวงจรใน
ประเทศไทย

กองทุนอยู่ในสถำนะท่ีดีท่ีจะเติบโต
จำกกำรปล่อยเช่ำแก่ผูเ้ช่ำรำยอ่ืน

มีโอกำสได้รบั
ผลตอบแทนกำรลงทุนท่ี

น่ำสนใจ พร้อมด้วยข้อตกลง
ทำงกำรค้ำตำมสญัญำ

ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อกองทนุ

โดดเด่นด้วยกำรเป็นกองทรพัยสิ์นท่ีมีขนำด
ใหญ่และครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ

1

2

34

5

6

จดุเด่นของกองทุน DIF
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โดดเด่นด้วยกำรเป็นกองทรพัยสิ์นท่ีมีขนำดใหญ่และครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ
โดยรปูแบบกำรลงทนุอยู่ในลกัษณะกรรมสิทธ์ิหรือเทียบเคียง

1

(1) ค านวณจาก FOC ทีส่ามารถใหเ้ช่ากบัผูเ้ช่ารายอื่นได้

11.8

18.2

15.0

16.2

22.3

16.5

7.4

8.9

14.4

6.7

13.3

49.3

ภำคเหนือ

ภำคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

ภำคกลำง
และภำคตะวนัตก

ภำคตะวนัออก

เขตพืน้ท่ีกทม.

และปริมณฑล

ภำคใต้

✓ กองทุนเป็นกองทรพัย์สินท่ีมีขนำดใหญ่
และครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ โดยรปูแบบ
กำรลงทุนอยู่ในลกัษณะกรรมสิทธ์ิหรือ
เทียบเคียง โดยมทีัง้การลงทุนในกรรมสิทธิ ์
สิทธิการเช่าระยะยาวและสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายไดส้ทุธพิรอ้มสทิธใินการซือ้
ทรพัยส์นิ (Call Option)

✓ ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

กองทนุจะไดร้บัรายไดจ้ากเสำโทรคมนำคม
จ ำนวน 15,271 เสำ ท่ีตัง้อยู่ใน 77 จงัหวดั
ของประเทศไทย และจะไดร้บัรายไดจ้ากใย
แก้วน ำแสง (FOC) ซ่ึงกว่ำร้อยละ 49(1)

ก ร ะ จ ำ ย ตั ว อ ยู่ ใ น เ ข ต พื้ น ท่ี
กรุง เทพมหำนครและปริมณฑลซ่ึงมี
ประชำกรหนำแน่น รวมถึงระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวดั จ านวน 1.2 

ลา้นพอรต์

(หน่วย: รอ้ยละ)
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1 ปีแรก(2)

หลงัเข้ำลงทุน
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 3

มีโอกำสได้รบัผลตอบแทนกำรลงทนุท่ีน่ำสนใจ พร้อมด้วยข้อตกลงทำงกำรค้ำ
ตำมสญัญำซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อกองทนุ

2

(1) ทีม่าจากเวบ็ไซตแ์ละรายงานประจ าปีของกองทุน
(2) ส าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่ 1 ก.ค. 2561 – 30 ม.ิย. 2562 ซึง่เป็นไปตามหลกัในการลงทุนทีไ่ด้รบัการอนุมตัโิดยผูถ้อืหน่วยลงทุน

0.94 0.95 0.96 0.98 

2557 2558 2559 2560

เงินปันส่วนแบง่ก ำไรต่อหน่วยลงทนุ (DPU)

1.04
(หน่วย: บาทต่อหน่วย)

✓ ภายหลงัการเข้าลงทุนเพิม่เติม ครัง้ที่ 3 ประมาณการเงนิปนัส่วนแบ่ง
ก าไรต่อหน่วยลงทนุ (DPU) ในปีแรก(2) เทา่กบั 1.04 บาทต่อหน่วย หรอื
ประมำณกำรผลตอบแทนในปีแรก(2) เท่ำกบัร้อยละ 7.48 (ที่ราคา
สูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 13.90 บาทต่อหน่วย ส าหรบั
บุคคลธรรมดา) อีกทัง้ยงัมีสิทธิพิเศษทำงภำษีส ำหรบันักลงทุนบุคคล
ธรรมดำ โดย DPU ท่ีได้จะได้รบักำรยกเว้นภำษีถึงปี 2566

✓ กองทุนยงัได้รบัประโยชน์จากการที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนส่วน
ใหญ่ของกองทุนได้มีกำรตกลงกันและระบุไ ว้ในสัญญำแล้ว
โดยเฉพาะขอ้ตกลงทางการคา้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกองทนุ อาทิ

- ค่าใช้จ่ายในการยา้ยเสาโทรคมนาคม ทีก่องทุนจะจ่ายใหก้บัผู้เช่าหลกั
เป็นจ านวนเงนิที่แน่นอน โดยผู้เช่าหลกัมหีน้าที่รบัผดิชอบการย้ายเสา
โทรคมนาคมทัง้หมดใหก้องทนุจนกวา่สญัญาเช่าจะจบลง

- ค่าใชจ้่ายในการน าใยแกว้น าแสง (FOC) ลงใตด้นิและค่าธรรมเนียมที่
เพิ่มขึ้นอันเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางที่จ าเป็น ซึ่งได้มีการจ ากัดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่กองทุนต้องรับผิดชอบไว้แล้ว โดยผู้เช่ าหลักจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว

- การต่ออายุช่วงเวลาของสทิธใินการซือ้เป็นรายแรก
(Right of First Offer) ของกองทนุ

(1) (1) (1) (1)
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อำยสุญัญำเช่ำ

อำยสุญัญำเช่ำ
เฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก

กองทนุมีโอกำสได้รบักระแสรำยได้อย่ำงสม ำ่เสมอภำยใต้สญัญำเช่ำระยะยำว3

ภำยหลงักำรเข้ำลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 3 

(1) ในกรณีทีม่กีารขยายระยะเวลาการเช่า FOC ไปอกี 10 ปี หลงัจากปี 2576 ตามทีก่องทุนมสีทิธขิอต่อสญัญาเช่าภายใตส้ญัญาเช่าในปจัจุบนั

ประมำณ 20 ปี(1)

3%

51%

46%

น้อยกวา่ 5 ปี
5 - 10 ปี
10 - 20 ปี
มากกวา่ 20 ปี

✓ รำยได้ของกองทุนภำยใต้สัญญำเช่ำ
ระยะยำวจะเป็นพื้นฐำนซ่ึงช่วยให้
กองทุนมีโอกำสจัดสรรผลตอบแทน
อย่ำงสม ำ่เสมอให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

✓ ภายหลงัการเข้าลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

เสรจ็สิ้น อายุสญัญาเช่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
อยู่ทีป่ระมาณ 20 ปี(1) โดยมอีายุสญัญาเช่า
เสาโทรคมนาคมเฉลี่ยประมาณ 15 ปี และ
มีอายุส ัญญาเช่าใยแก้วน าแสง (FOC)

สงูสดุไมเ่กนิ 26 ปี
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6,350

8,939  

กองทนุอยู่ในสถำนะท่ีดีท่ีจะเติบโตจำกกำรปล่อยเช่ำแก่ผูเ้ช่ำรำยอ่ืน4

เสำโทรคมนำคมท่ีสำมำรถให้เช่ำพืน้ท่ีแก่ผู้เช่ำรำยอ่ืน และช่วงเวลำกำรประมลูใบอนุญำต (License) ในอนำคต

+ 41.0%

ทีม่า: SCB EIC 

ช่วงเวลำกำรประมูล
ใบอนุญำต (License) 

ในอนำคต
2561 2563

▪ กำรประมูลคลื่นควำมถ่ี 2600 MHz

จ านวน 80-90 Mhz

ภำยหลงัเข้ำลงทุน
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 3

ก่อนเข้ำลงทนุ
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 3

▪ กำรประมูลคลื่นควำมถ่ี 1800 MHz

จ านวน 45 Mhz

▪ กำรประมูลคลื่นควำมถ่ี 850 MHz

จ านวน 10 Mhz

▪ ควำมร่วมมือกบั TOT ส ำหรบั
คลื่นควำมถ่ี 2300 MHz

จ านวน 60 Mhz

▪ กำรประมูลคลื่นควำมถ่ี 750 MHz

จ านวน 45 Mhz

✓ ภำยหลงักำรเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 3 เสำโทรคมนำคมท่ีสำมำรถให้เช่ำพื้นท่ีแก่ผู้เช่ำรำยอ่ืนมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นจำก 6,350 เสำ เป็น 8,939 เสำ (หรือ
ประมำณร้อยละ 41.0) ซึ่งท าใหก้องทุนมจี านวนพื้นที่รองรบัส าหรบัใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายอื่นเพิม่เป็น 13,968 พื้นที่ (slots) ทัง้น้ี ในปจัจุบนัหน่ึงในผูใ้หบ้รกิาร
โทรคมนาคมรายใหญ่ในประเทศไทยไดเ้ช่าพืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมประมาณ 1,300 พืน้ที่ (slots)

✓ เสาโทรคมนาคมทีไ่ดเ้พิม่เตมิมานัน้ จะช่วยเพิม่โอกาสส าหรบักองทุนในการใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายอื่น โดยอาจได้รบัประโยชน์จำกช่วงเวลำกำรประมูลและควำม
ร่วมมือส ำหรบัใบอนุญำต (License) คล่ืนควำมถ่ีต่ำงๆ อำทิ คล่ืนควำมถ่ี 850 MHz 1800 MHz 2300 MHz และ 2600 MHz ซ่ึงท ำให้ผู้ให้บริกำร
โทรคมนำคมมีควำมต้องกำรขยำยควำมครอบคลมุของโครงข่ำยเสำโทรคมนำคม
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16.4 16.8 
18.8 

25.1 

34.0 

2556 2557 2558 2559 2560

5

✓ กลุ่มทรมีูควำมครอบคลมุของคล่ืนควำมถ่ีท่ีสำมำรถให้บริกำรมำกท่ีสุด
เมอืเทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมรายอื่น

ส่วนแบง่ตลำด(1)ธรุกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตัง้แต่ปี 2556

ผลประกอบกำร EBITDA(2) ของกลุ่มทรตูัง้แต่ปี 2556

ทีม่า: Analysys Mason, SCB EIC และ ขอ้มลูบรษิทั
(1) สว่นแบ่งตลาดตามผูใ้ชบ้รกิาร
(2) EBITDA โดยหกัก าไรจากการโอนทรพัย์สนิใหก้องทุน

คลื่นควำมถ่ี
จ ำนวนแบนดวิ์ดทแ์ละปีท่ีหมดอำยุ

850 MHz
15 MHz

2568

10 MHz

2561

-

900 MHz
10 MHz

2574

-

10 MHz

2574

1800 MHz
15 MHz

2576

25 MHz

2561

15 MHz

2576

2100 MHz
15 MHz

2570

15 MHz

2570

30 MHz

2570

รวม 55 50 55

อตัรำเติบโตเฉล่ีย
ประมำณร้อยละ 20 ต่อปี

25% 24% 23% 27% 30%

30% 29% 30% 27% 25%

44% 46% 45% 45% 44%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2556 2557 2558 2559 2560

TRUE DTAC AIS Others

ส่วนแบง่ตลำด (1) ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตตัง้แต่ปี 2556

37% 38% 40% 40% 40%

29%
31% 33% 35% 35%

31% 28% 23% 18% 16%

0% 0% 0% 4% 7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2556 2557 2558 2559 2560

TRUE 3BB TOT AIS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ผูเ้ช่ำหลกัคือกลุ่มทรู ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริกำรกิจกำรโทรคมนำคม
ท่ีครอบคลมุและครบวงจรในประเทศไทย

(หน่วย: พนัลา้นบาท)

✓ ส่วนแบง่ตลำด: กลุ่มทรไูด้ขึน้มำเป็นผู้ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีล ำดบั
ท่ี 2 ในปี 2560 โดยยงัคงเป็นผู้ให้บริกำรอินเทอรเ์น็ตล ำดบัท่ี 1 แมว้่าจะ
มกีารแขง่ขนัทีเ่พิม่มากขึน้จากผูใ้หบ้รกิารรายใหม่



13
13

แนวโน้มอตุสำหกรรมสดใส6

ทีม่า: Analysys Mason และ SCB EIC

✓ ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมแีนวโน้มในทางบวก ทัง้ธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละอนิเทอรเ์น็ต โดยอาจเหน็และพจิารณาไดจ้ากแนวโน้มอตัรำกำรเข้ำถึงสมำรท์
โฟนและอตัรำกำรใช้ข้อมูลท่ีเพ่ิมขึ้น รวมถึงแนวโน้มอตัรำกำรเข้ำถึงบริกำรอินเทอรเ์น็ตภำคครวัเรือนและรำยได้รวมของภำคธรุกิจอินเทอรเ์น็ตท่ีสูง
มำกขึน้ เป็นตน้

✓ รฐับาลก าลงัเตรยีมการเพื่อรองรบัการผลกัดนัประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกจิแบบดจิทิลั ภายใตต้น้แบบการพฒันาเศรษฐกจิ Thailand 4.0 ซึ่งรวมถงึแผนพฒันา
“โครงข่ายหลกับรอดแบนดแ์ห่งชาติ”(National Broadband Backbone) และ “ระบบเกตเวย์ระหว่างประเทศ” (International Gateway) ซึ่งกระทรวงดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคมวางแผนพฒันาเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดเ์พือ่ใหป้ระชากรอย่างน้อยรอ้ยละ 95 สามารถเขา้ถงึไดภ้ายในปี 2563

✓ ในฐำนะท่ีกองทุนมีรปูแบบกำรประกอบธรุกิจโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมท่ีเป็นอิสระ (Independent Telecom Infrastructure Platform) (กล่าวคอื
กองทนุไมไ่ดป้ระกอบธุรกจิทีเ่ป็นการแขง่ขนักบัผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมซึ่งเป็นผูท้ีม่โีอกาสเช่า) จึงอำจท ำให้กองทุนมีควำมน่ำสนใจมำกขึ้นส ำหรบัผู้เช่ำรำยอ่ืน
โดยมีข้อได้เปรียบท่ีส ำคญัในมมุมองของผู้เช่ำ คือ (ก) ลดภำระกำรลงทุน (ข) ใช้ระยะเวลำท่ีสัน้กว่ำในกำรเข้ำถึงตลำด และ (ค) มีควำมยืดหยุ่นสูงกว่ำ
จำกกำรท่ีกองทุนมีเครือข่ำยท่ีครอบคลมุกว้ำงขวำง

85%
106%

2560 2565

อตัรำเติบโตเฉล่ีย
ประมำณร้อยละ 4.5 ต่อปี

อตัรำกำรเข้ำถึงสมำรท์โฟน

ธรุกิจโทรศพัท์เคล่ือน ธรุกิจอินเทอรเ์น็ต

5.5

8.0

2560 2565

อตัรำเติบโตเฉล่ีย
ประมำณร้อยละ 7.8 ต่อปี

อตัรำกำรใช้ข้อมูลต่อซิมกำรด์

(หน่วย: กกิะไบต/์เดอืน)

36%

53%

2560 2565

อตัรำเติบโตเฉล่ีย
ประมำณร้อยละ 8.0 ต่อปี

อตัรำกำรเข้ำถึงบริกำร
อินเทอรเ์น็ตภำคครวัเรือน

1.5

2.3

2560 2565

อตัรำเติบโตเฉล่ีย
ประมำณร้อยละ 8.9 ต่อปี

รำยได้รวมของภำคธรุกิจ
อินเทอรเ์น็ต

(หน่วย: พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ)



ควำมเส่ียงของกองทุน DIF

ส่วนท่ี 3
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ปัจจยัควำมเส่ียงหลกัของกองทุน DIF

1. ความเสีย่งทีผู่เ้ช่าหลกัอาจไมต่่อระยะเวลาการเช่าหรอืต่อสญัญาเช่าดว้ยเงือ่นไขซึ่งอาจท าใหก้องทุนไดร้บัค่ าเช่ารวมลดลงเมือ่สิ้นสุด
ระยะเวลาการเชา่ตามสญัญาเชา่เดมิ และความเสีย่งในการปลอ่ยเชา่ทรพัยส์นิหลงัหมดอายสุญัญาเชา่เดมิ

2. ความเสีย่งอนัเน่ืองมาจากการพึง่พาและการไดร้บัอทิธพิลจากกลุม่ทรู

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงและพฒันาของเทคโนโลยใีนอนาคต

4. ความผนัผวนของราคาในตลาดรองของหน่วยลงทนุ

1

2

3

4



ข้อมลูจองซ้ือหน่วยลงทุนใหม่
ส่วนท่ี 4
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(28%)

(24%)
(38%)

(9%)
(1%)

จ ำนวนหน่วยลงทนุใหม่ทัง้หมดท่ีเสนอขำย

ไม่เกิน 3,831 ล้ำนหน่วย

ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิม

Claw back / forwardจ ำนวนไม่เกิน 2,778 ล้ำนหน่วย
อตัรำส่วน 2.0911 หน่วยลงทนุเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทนุใหม่ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1,053 ล้ำนหน่วย

ประชำชนทัว่ไป

โดยจดัสรรให้แก่:

▪ ผูถ้อืหน่วยลงทนุเดมิทีม่สีทิธซิึง่ไม่ใช่
บุคคลอเมรกินั (US Person) และอาจ
แสดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุใหม่
เกนิกวา่สทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร

▪ ผูถ้อืหน่วยลงทนุเดมิตามสดัสว่นการถอื
หน่วยลงทนุ

สดัส่วนกำรถือหน่วยปัจจบุนั (ล้ำนหน่วย)(1)

ทรู นิติบคุคลผู้โอน และ/

หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนักบั
นิติบคุคลผู้โอน

สดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุทัง้หมดในกองทุน
ของทรูและบริษัทย่อยของทรูภายหลงัการ
เพิม่ทุนของกองทุน (กล่าวคอื จ านวนหน่วย
ลงทุนที่ทรูและบริษัทย่อยของทรูถืออยู่ใน
ปจัจุบนัรวมกบัจ านวนหน่วยลงทุนใหม่ที่จะ
ได้รบัจดัสรรผ่านการจดัสรรทุกรูปแบบ) จะ
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนภายหลงั
การเพิม่ทนุ

ข้อมูลเสนอขำยหน่วยลงทุนใหม่

นักลงทุน
รำยย่อยใน
ประเทศ นักลงทุนสถำบนั

ในประเทศ

ทรู

นักลงทุนสถำบนั
ต่ำงประเทศ

นักลงทุนรำยย่อย
ต่ำงประเทศ

ผู้จองซ้ือทัว่ไปผู้จองซ้ือพิเศษ

โดยจัดสรรด้วยเกณฑ์
Small lot first

(1) ขอ้มลู ณ วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561
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ช่วงรำคำเสนอขำยเบือ้งต้น
13.60 – 13.90 บำทต่อหน่วย

ประกำศรำคำเสนอขำยสดุท้ำยอย่ำงช้ำในวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561

ข้อมลูจองซ้ือหน่วยลงทุนใหม่

กำรเสนอขำย
เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป (Public Offering) โดยจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ส่วนหน่ึงให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมท่ีมี
รำยช่ือปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี 17 เมษำยน 2561 ซ่ึงไม่ใช่บคุคลอเมริกนั (US Person) ตำม
นิยำมของ Regulation S ของกฎหมำยหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ ค.ศ. 1933 (“ผูถื้อหน่วยลงทนุเดิมท่ีมีสิทธิ”) 

ตำมสดัส่วนกำรถือหน่วยลงทุน (Preferential Public Offering) และเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป
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ระยะเวลำจองซ้ือ

ส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุเดิมท่ีมีสิทธิ (Preferential Public Offering)

ท่ีเป็นผูจ้องซ้ือทัว่ไปประเภทบคุคลธรรมดำและนิติบคุคล

วนัท่ี 2-4 และ 7 พฤษภำคม 2561 ระหว่ำงเวลำท ำกำร
จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2561

ส ำหรบัประชำชนทัว่ไป
ท่ีเป็นผูจ้องซ้ือทัว่ไปประเภทบคุคลธรรมดำและนิติบคุคล

วนัท่ี 2-4 และ 7-10 พฤษภำคม 2561 ระหว่ำงเวลำท ำกำร
จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2561

ข้อมลูจองซ้ือหน่วยลงทุนใหม่
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ข้อมลูจองซ้ือหน่วยลงทุนใหม่
กำรจองซ้ือ และหลกัเกณฑก์ำรจดัสรรหน่วยลงทนุส ำหรบัผูจ้องซ้ือทัว่ไป

ส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ
(Preferential Public Offering)

ท่ีเป็นผูจ้องซ้ือทัว่ไปประเภทบคุคลธรรมดำและนิติบคุคล

• อตัรำส่วนกำรจองซ้ือ 2.0911 หน่วยลงทนุเดิม ต่อ 1 หน่วย
ลงทนุใหม่ โดยสำมำรถจองซ้ือหน่วยลงทนุใหม่ตำมสิทธิ
เกินกว่ำสิทธิ น้อยกว่ำสิทธิ หรือสละสิทธิไม่จองซ้ือหน่วย
ลงทนุใหม่ในครัง้น้ีได้

ส ำหรบัประชำชนทัว่ไป
ท่ีเป็นผูจ้องซ้ือทัว่ไปประเภทบคุคลธรรมดำและนิติบคุคล

• จองซ้ือขัน้ต ำ่จ ำนวน 1,000 หน่วย และเพ่ิมทวีคณูของ 100 

หน่วย

• ช ำระค่ำจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรำคำสงูสดุของช่วงรำคำเสนอ
ขำยเบือ้งต้น คือท่ีรำคำ 13.90 บำทต่อหน่วย

• จดัสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิตำมสดัส่วนกำรถือ
หน่วยลงทนุเดิม โดยหลงัจำกกำรจดัสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลง
ทนุเดิมท่ีมีสิทธิในรอบแรกแล้ว จะจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ท่ี
เหลือจำกกำรจองซ้ือให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิท่ี
แสดงควำมจ ำนงจองซ้ือหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่ำสิทธิท่ีได้รบั
จดัสรรตำมสดัส่วนอย่ำงน้อยหน่ึงรอบหรือจนกว่ำจะหมด

• ช ำระค่ำจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรำคำสงูสดุของช่วงรำคำเสนอ
ขำยเบือ้งต้น คือท่ีรำคำ 13.90 บำทต่อหน่วย

• จดัสรรให้แก่ผู้จองซ้ือทกุรำยรำยละ 1,000 หน่วยในรอบแรก
และวนไปเรื่อยๆ รอบละ 100 หน่วย จนกว่ำจะครบตำม
จ ำนวน (Small lot first)
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กำรคืนเงินค่ำจองซ้ือหน่วยลงทุน
เม่ือเกิดกรณีท่ีต้องมีกำรคืนเงินค่ำจองซ้ือหน่วยลงทุนตำมท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน บริษัท
จดักำรหรือผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนในประเทศจะคืนเงินค่ำจองซ้ือหน่วยลงทุน
ให้กบัผูจ้องซ้ือ โดยนับจำกวนัส้ินสดุระยะเวลำกำรเสนอขำย (วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2561)

ข้อมลูจองซ้ือหน่วยลงทุนใหม่

• ภำยใน 7 วนัท ำกำร โดยโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรตำมท่ีผูจ้องซ้ือระบไุว้ในใบจองซ้ือ
• ภำยใน 10 วนัท ำกำร โดยช ำระเป็นเชค็ หรือแคชเชียรเ์ชค็ ขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมผู้
จองซ้ือท่ีระบุไว้ในใบจองซ้ือ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบจองซ้ือ
หรือฐำนข้อมลูผูถื้อหน่วยลงทนุเดิมท่ีมีสิทธิ



22
22

ข้อมลูจองซ้ือหน่วยลงทุนใหม่

ผูล้งทุนสำมำรถจองซ้ือ ติดต่อขอรบัหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือ
และสอบถำมรำยละเอียด ได้ท่ีผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนในประเทศ

• ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) ทกุสำขำทัว่ประเทศ โทร 02-777-6784

• ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) ยกเว้นสำขำไมโคร โทร 1333

• ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) ทกุสำขำทัว่ประเทศ โทร 02-111-1111

นอกจำกน้ี ผูจ้องซ้ือสำมำรถศึกษำข้อมลูเพ่ิมเติมหรือดำวน์โหลด (download) หนังสือช้ีชวน
ได้ท่ี www.scbam.com, www.digital-tif.com และ www.sec.or.th

ค ำเตือน
- ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ
- การเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั กระท าโดยอาศยักฎ Regulation S ของกฎหมายหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมรกิา
ค.ศ. 1933 ("กฎหมายหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมรกิา") ใหแ้ก่บคุคลทีม่ใิชบ่คุคลผูม้สีญัชาตอิเมรกินั โดยเป็นธรุกรรมนอกสหรฐัอเมรกิา และหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั มไิดม้กีารจดทะเบยีนและจะไมม่กีารจดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมรกิา หรอืกฎหมายหลกัทรพัย์
ของมลรฐัหรอืรฐัใด ๆ ของสหรฐัอเมรกิา หรอืทีอ่ื่นใด (นอกจากภายใตก้ฎหมายหลกัทรพัยข์องประเทศไทย)

- เอกสารฉบบัน้ีไมใ่ชห่นงัสอืชีช้วนส าหรบัการเสนอขายหลกัทรพัย์ แต่จดัท าขึน้เพือ่เผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัหลกัทรพัยก์่อนการเสนอขาย เพือ่ใหผู้ล้งทนุมรีะยะเวลา
พอสมควรในการศกึษาขอ้มลูก่อนการจดัสนิใจลงทนุ โดยขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารฉบบัน้ีไมแ่ตกต่างไปจากขอ้มลูทีป่รากฏในหนงัสอืชีช้วนที่ไดย้ืน่ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
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