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หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของ 
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

TRUE Telecommunications Growth Infrastructure Fund 

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 
จึงไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และความ
เส่ียงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อน
ตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และ 
ผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท จะลงทุนครั้งแรก คือ ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมซึ่งเรียลฟิวเจอร์และ TUC ในฐานะผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็นผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ 
(day-to-day management) ตามสัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก และ BFKT จะท าหน้าที่ดังกล่าวภายใต้
สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ท าให้กองทุนไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมอบหมายให้ผู้ประกอบการบุคคลที่สามรายอื่น ๆ ด าเนินกิจการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก อย่างไรก็ตามกองทุนจะมอบหมายให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ท าหน้าที่
ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ การจัดหาผลประโยชน์ และการตลาดในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม ทั้งนี้ หลังจากที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแล้ว กองทุนต้องรับความเส่ียง
เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเอง โดยไม่มีการประกันรายได้ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม 

กองทุนนี้มีการลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจมีความไม่
แน่นอนของกระแสรายรับในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยส าคัญ นอกจากนี้ มูลค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนในส่วนนี้จะลดลงตามอายุของสิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตที่เหลืออยู่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปัน
ผลและได้รับการคืนเงินลงทุนบางส่วนด้วยการลดทุน และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ใน
อนาคตดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้ หากกองทุนไม่ได้มีการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในภายหลัง มูลค่า
หน่วยลงทุนอาจลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ผลการด าเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจัดการหรือผู้จัดการการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท มิได้
เป็นการแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลใน
หนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้เข้าใจ  และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุนนีจ้ัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด 
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คาํจาํกดัความและศัพท์เทคนิค 

คาํจาํกัดความ 

ในเอกสารฉบบันี , เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น คําและวลดีงัตอ่ไปนี ,ให้มีความหมายตามคําจํากดัความที�กําหนดไว้ใน
สว่นนี , 

การอ้างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศใด ๆ ในหนงัสอืชี ,ชวนนี , และ/หรือ โครงการจดัการกองทนุ เป็นการอ้างถึง
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศนั ,นที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมเป็นครั ,งคราว รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศอื�นที�ใช้
แทนที�กฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศนั ,นด้วย 

การอ้างอิงถึง กองทรัพย์สนิของกองทนุ หรือเสาโทรคมนาคมของกองทนุ หรือ ระบบ FOC ของกองทนุ (หรือคําอื�นใดที�อ้าง
ถึงทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ) เป็นการอ้างถึง กองทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที�เกี�ยวข้องที�กองทนุจะ
เป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดจากกองทรัพย์สินหรือทรัพย์สินดงักล่าว ตามเอกสาร
ธุรกรรมที�เกี�ยวข้อง (แล้วแตก่รณี) 

AWC .............................................................  บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 

BFKT ............................................................  บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากดั 

BITCO ..........................................................  บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จํากดั (มหาชน) 

BTO หรือ Build-Transfer-Operate ................  ลกัษณะของสญัญาระหว่างรัฐกับเอกชนที�มีข้อตกลงให้คู่สญัญาฝ่าย
หนึ�งมีหน้าที�สร้าง โอนกรรมสทิธิk และดําเนินงาน 

TUC ..............................................................  บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากดั 

ก.ล.ต. ...........................................................  คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที�จัดตั ,งขึ ,นตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

กฎหมายหลกัทรัพย์ ........................................  พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับ 
ตลาดทนุ ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. รวมถึง หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อน
ผนั หนงัสอืซกัซ้อมความเข้าใจ หนงัสืออนมุตัิ กฎ ระเบียบ และเอกสาร
อื�นซึ�งมีผลบังคับตามกฎหมาย ซึ�งออกโดยอาศัยอํานาจของ พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 

กฟน. .............................................................  การไฟฟ้านครหลวง  

กฟผ. .............................................................  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
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กฟภ. .............................................................  การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

กทค. .............................................................  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ที�จดัตั ,งขึ ,นตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรร
คลื�นความถี�ฯ 2553 

กวพ. .............................................................  คณะกรรมการวินิจฉยัข้อพิพาท ที�จัดตั ,งขึ ,นตามประกาศ กทช. ว่าด้วย
การใช้และเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ลงวันที� 18 
เมษายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื�อวันที� 17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2549 

กสท. .............................................................  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ที�จดัตั ,งขึ ,นตาม 
พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 

กสท. โทรคมนาคม ..................................................  บ ริ ษั ท  ก ส ท  โ ท ร ค ม น า ค ม  จํ า กั ด  (ม ห า ช น ) เ ดิ ม คื อ 
การสื�อสารแหง่ประเทศไทย 

กสทช.. ..........................................................  คณะกรรมการกิจการกระจายเส ียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ที�จดัตั ,งขึ ,นตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�น
ความถี�ฯ 2553 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ........................  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

กลุม่ทรู ..........................................................  ทรู และบริษัทยอ่ยของทรู  

กลุม่ทรูโมบาย ................................................  บริษัทย่อยบางบริษัทของทรูซึ�งประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเคลื�อนที� ซึ�ง
ประกอบไปด้วยเรียลฟิวเจอร์และบริษัทย่อยที�เรียลฟิวเจอร์ถือหุ้นทั ,ง
ทางตรงและทางอ้อม 

กลุม่บคุคลเดียวกนั.........................................  ให้มีความหมายตามที�กําหนดไว้ในประกาศ ทน.1/2554 

กองทนุ ..........................................................  กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

การประเมินคา่ ...............................................  การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเพื�อวตัถุประสงค์สาธารณะใน
การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุโดยเป็นการประเมินอยา่งเต็มรูปแบบที�ต้อง
มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของ
กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท และรายละเอียดอื�น
ที�เกี�ยวข้อง รวมทั ,งการสาํรวจทรัพย์สนิตามสภาพที�เป็นอยู ่
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การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม  .....................................  

การให้เช่าหรือให้ผู้ อื�นดําเนินการและบริหารจัดการพื ,นที� เครื�องมือ 
อปุกรณ์ หรือสว่นตา่ง ๆ ของโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม หรือการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิที�เกิดขึ ,นจากการให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าว 
(แล้วแต่กรณี) หรือการจัดหาประโยชน์ในรูปแบบอื�นใดที�กองทุน
สามารถทําได้ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยองค์กร
จัดสรรคลื�นความถี�และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื�นที�ใช้บงัคบั 

การลงทนุในทรัพย์สนิรอง ...............................  การลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด ๆ หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่าง
ใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่าง ที�นอกเหนือไปจากการลงทนุในทรัพย์สิน
หลกั ทั ,งนี , ตามที� ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรือสํานกังาน 
ก.ล.ต. จะอนญุาตหรือประกาศให้ลงทนุได้ 

การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั ..............................  การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื ,นฐานของกองทุนโดยการได้มาซึ�ง
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน 

การเสนอขายครั ,งแรก .....................................  การเสนอขายหนว่ยลงทนุเป็นครั ,งแรกแก่ประชาชนทั�วไป 

กิจการโครงสร้างพื ,นฐาน .................................  กิจการโครงสร้างพื ,นฐานตามที�ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ�ง
ประกอบไปด้วย (ก) ระบบขนสง่ทางราง (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง) ถนน 
ทางพิเศษ หรือทางสมัปทาน (จ) ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน (ฉ) 
ทา่เรือนํ ,าลกึ (ช) โทรคมนาคม (ซ) พลงังานทางเลือก (ฌ) ระบบบริหาร
จดัการนํ ,า หรือการชลประทาน และ (ญ) ระบบป้องกนัภยัธรรมชาติ ซึ�ง
รวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื�อลดความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติที�เกิดขึ ,นด้วย หรือกิจการอื�นใดตามที�คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุจะได้กําหนดแก้ไขเพิ�มเติมเป็นครั ,งคราว ซึ�งเป็นกิจการที�มีการ
ดําเนินการเพื�อประโยชน์หรือให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างของ
ประเทศไทย ไม่ว่ากิจการนั ,นจะตั ,งอยู่ที�ใดหรือมีเขตอํานาจในการ
ประกอบกิจการอยู่ ที� ใด หรือเพื�อประโยชน์อื�นใดตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ ...........................................................  

ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ� ง กําหนด
ความสมัพันธ์ สิทธิ หน้าที�และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทจัดการ
และผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ�งจะได้ทําขึ ,นระหว่างบริษัทจัดการ และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ในนามของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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คณะกรรมการ กทช. .......................................  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที�จัดตั ,งขึ ,นตาม พ.ร.บ. 
องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2543 

คณะกรรมการ กสช. .......................................  คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์แหง่ชาติ ที�จดัตั ,ง
ขึ ,นตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2543 

คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทนุ ....................  คณะบุคคลซึ�งทําหน้าที�ให้คําปรึกษาและคําแนะนําต่อบริษัทจัดการ
เกี�ยวกบัการลงทุนและการบริหารจัดการในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐาน 

เครือเจริญโภคภณัฑ์ .......................................  บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 

โครงการจดัการกองทนุ ...................................  โครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ที�
ได้รับอนุมตัิจาก สํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนโครงการจดัการกองทุนที�
แก้ไขเพิ�มเติม 

เงินทนุจดทะเบียน ..........................................  จํานวนทนุที�บริษัทจดัการระดมทนุได้เพื�อการจดัตั ,งกองทนุ และนําไปจด
ทะเบียนเป็นกองทรัพย์สนิไว้กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ดีแทค  ...........................................................  บริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั�น จํากดั (มหาชน) 

ตลาดหลกัทรัพย์ ............................................  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน ...................  ให้มีความหมายตามที�กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ�ง ณ ปัจจุบนั 
รวมถึง การลงทนุในกิจการโครงสร้างพื ,นฐานโดยการได้มาซึ�ง 

(ก) กรรมสทิธิk สทิธิครอบครอง หรือสทิธิการเช่าในที�ดิน อาคาร สิ�งปลกู
สร้าง เครื�องจักร อปุกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินอื�นใดที�เกี�ยวข้องเพื�อ
ใช้ในการประกอบกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน  

(ข) สทิธิสมัปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน  

(ค) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสญัญา
แบง่รายได้ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื ,นฐานหรือที�เกิดขึ ,นจาก
การบริหารจดัการกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน หรือการบริหารจดัการ
ทรัพย์สนิอื�นใดที�ได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน  

(ง) สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื ,อขายติดตั ,งเครื�องจักรอุปกรณ์ หรือ
สัญญาก่อสร้าง หรือสัญญาซื ,อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
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กิจการโครงสร้างพื ,นฐาน  

(จ) หุ้นหรือตราสารแหง่หนี ,ที�ออกโดยบริษัทซึ�งจดัตั ,งขึ ,นในประเทศไทย 
(ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด) ที�มีลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี , 

(1) มีการลงทนุในทรัพย์สนิตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) รวมกนัไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของบริษัทดงักลา่ว หรือ
มีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตาม (ก) (ข) 
(ค) หรือ (ง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปี
บญัชี และ  

(2) มีกองทุนเป็นผู้ ถือหุ้ นเกินกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้ นที�
จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดของบริษัทนั ,นและเกินกว่าร้อยละ 75 
ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทั ,งหมดของบริษัทนั ,น และ 

(ฉ) ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานอื�นตามที� ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ และ/หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. จะได้ประกาศกําหนด
แก้ไขเพิ�มเติมในอนาคต 

ทรัพย์สนิของกองทนุ.......................................  ทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุครั ,งแรกและทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุเพิ�มเติม 

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ..........  (ก) กรรมสิทธิkในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา และโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื�นที�เกี�ยวข้องที�ใช้สําหรับการ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ซึ�งทรูจะสง่มอบหรือดําเนินการให้มีการส่ง
มอบเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ให้แก่กองทนุภายในวนัที� 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมที�เหลอื 3,000 เสา ให้แก่กองทนุภายใน
วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 (ข) กรรมสิทธิkในระบบใยแก้วนําแสงหลกั 
(core fiber optic cable grid) และอุปกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ 
(transmission equipment) ที�เกี�ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื ,นที�ต่างจังหวัด และ (ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที�
เกิดขึ ,นตั ,งแต่และรวมถึงวันเริ�มคํานวณรายได้จนถึงวันครบกําหนด
สญัญา HSPA ที�เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดงัต่อไปนี ,ของ BFKT และ 
AWC (1) เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื�นที�เกี�ยวข้องที� BFKT เป็นเจ้าของและที� AWC เป็นเจ้าของ 
และ (2) ระบบใยแก้วนําแสงและอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณบางสว่นที�
อยู่นอกเขตพื ,นที�กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที� BFKT เป็นเจ้าของ 
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(รวมถึงเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดี
ความที�ตดัสนิให้แก่ BFKT และ AWC รวมทั ,งการดําเนินการหรือสทิธิอื�น
ใดซึ�ง BFKT และ AWC มีสิทธิได้รับ ที�เกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวกบัรายได้
หรือสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที�
ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที�เกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวกับรายได้หรือ
สญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวซึ�ง BFKT หรือ AWC มีสิทธิได้รับ
ก่อนหน้าวนัเริ�มคํานวณรายได้ ไมว่า่ BFKT หรือ AWC จะได้ดําเนินการ
ใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
ดงักล่าวก่อนหน้าหรือภายหลงัวันเริ�มคํานวณรายได้ก็ตาม)) รวมทั ,ง
กรรมสิทธิkในทรัพย์สินดังกล่าวจํานวนหนึ�งของ BFKT และ AWC 
ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ซึ�งกองทนุจะซื ,อ หรือรับโอน
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที�จะเข้าทําระหว่างกองทนุ
และนิติบคุคลผู้ โอน 

ทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุครั ,งแรก ......................  ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมซึ�งกองทุนจะได้รับมาใน
เบื ,องต้น 

ทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุเพิ�มเตมิ .....................  ทรัพย์สินที�กองทุนอาจได้มาหรือลงทุนเพิ�มเติมหลงัจากการได้มาหรือ
ลงทุนในทรัพย์สินที�กองทุนลงทุนครั ,งแรกไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักหรือการลงทุนในทรัพย์สินรอง ตามที�กําหนดไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุ 

ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�ม ..................  เสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา และโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื�นที�เกี�ยวข้อง ซึ�งกองทุนจะซื ,อจากทรู โดยทรูจะส่ง
มอบหรือดําเนินการให้มีการสง่มอบเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ให้แก่
กองทนุภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมที�
เหลอื 3,000 เสา ให้แก่กองทนุภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

ทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT ....................  (ก) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ (ข) ระบบ FOC และอปุกรณ์ระบบ
สื�อสญัญาณของ BFKT  

ทรู .................................................................  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

ทรู พรอพเพอร์ตีส์ ...........................................  บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จํากดั 

ทรูมฟู ............................................................  บริษัท ทรู มฟู จํากดั 
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ที�ปรึกษาทางการเงิน.......................................  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ซึ�งบริษัทจดัการได้แตง่ตั ,งให้เป็นที�
ปรึกษาทางการเงินสาํหรับการเสนอขายครั ,งแรก 

ทีโอที .............................................................  บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) เดิมคือ องค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย  

เทเลคอม โฮลดงิส์ ..........................................  บริษัท เทเลคอม โฮลดิงส์ จํากดั 

ธปท. .............................................................  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

นายทะเบียน ..................................................  นายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุ ตามที�มีชื�อปรากฏอยู่ในส่วนที� 1 
หัวข้อ 1.4 “นายทะเบียนหน่วยลงทุน” และได้รับใบอนุญาตการ
ให้บริการเป็นนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

นิติบคุคลผู้ โอน ...............................................  (ก) ทรู (ข) BFKT (ค) TUC และ (ง) AWC 

บริษัทจดัการ..................................................  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ซึ�งเป็นบริษัท
หลกัทรัพย์ที�ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการ
จดัการกองทนุรวม และมีหน้าที�บริหารจดัการกองทนุ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขสัญญา 
HSPA ...........................................................  

บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบบัวนัที� 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ระหว่าง 
BFKT กบั กสท. โทรคมนาคม และบนัทกึตกลงความร่วมมือฉบบัวนัที� 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ระหว่าง เรียลมูฟ กับ กสท. โทรคมนาคม 
ตามลําดบั เพื�อที�จะแก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญา HSPA ตามคําสั�งของ 
กทค. เพื�อให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 

บคุคลที�เกี�ยวข้อง ............................................  ให้มีความหมายตามที�กําหนดไว้ใน ประกาศ ทน.1/2554 ซึ�งกําหนดใน
สว่นที� 1 หวัข้อ 5.1 “บคุคลที�เกี�ยวข้อง”  

ใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหนว่ยลงทนุ ........  ใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ,อทั�วไป และ/
หรือ ใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทุนสําหรับผู้ จองซื ,อพิเศษ
หรือผู้สนบัสนนุ (แล้วแตก่รณี) 

ใบคําขอเปิดบัญชีและจองซื ,อหน่วยลงทุน
สาํหรับผู้จองซื ,อทั�วไป .....................................  

ใบคําขอเปิดบัญชีและใบจองซื ,อหน่วยลงทุน (ซึ�งอยู่ในฉบบัเดียวกัน) 
สําหรับผู้จองซื ,อทั�วไป พร้อมทั ,งแบบตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า 
(KYC) และแบบประเมินระดบัความเสี�ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) 
ตามแบบฟอร์มที�บริษัทจดัการกําหนดหรือยอมรับ 
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ใบคําขอเปิดบัญชีและจองซื ,อหน่วยลงทุน
สาํหรับผู้จองซื ,อพิเศษหรือผู้สนบัสนนุ ..............  

ใบคําขอเปิดบญัชีและใบจองซื ,อหน่วยลงทุน (ซึ�งอยู่ในฉบบัเดียวกัน) 
สําหรับผู้จองซื ,อพิเศษหรือผู้สนบัสนนุ พร้อมทั ,งแบบตรวจสอบความมี
ตวัตนของลกูค้า (KYC) และแบบประเมินระดบัความเสี�ยงของผู้ลงทุน 
(Risk Profile) ตามแบบฟอร์มที�บริษัทจดัการกําหนดหรือยอมรับ 

ประกาศ กสทช. เรื�องข้อห้ามการกระทําที�มี
ลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่าง
ด้าวฯ 2555 ....................................................  

ประกาศ กสทช. เรื�อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการ
ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ลงวนัที� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื�อวนัที� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

ประกาศ ทน. 1/2554  ....................................  ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทน. 1/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ 
เงื�อนไข และวิธีการจดัตั ,งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื ,นฐาน ลง
วนัที� 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื�อวนัที� 
18 มกราคม พ.ศ. 2554  

ประกาศ สน. 29/2549....................................  ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที� ส.น.29/2549 เรื�อง การกระทําที�อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและ
หลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ลงวนัที� 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา เมื�อวนัที� 9 สงิหาคม พ.ศ. 2549  

ประกาศการใช้โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกนั ..........................................................  

ประกาศ กสทช. เรื�อง การใช้โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
สาํหรับโครงขา่ยโทรศพัท์เคลื�อนที� พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 24 เมษายน พ.ศ. 
2556 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื�อวนัที� 29 เมษายน พ.ศ. 2556  

ประกาศขายสง่ขายตอ่บริการ .........................  ประกาศ กทช. เรื�อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขาย
สง่บริการและบริการขายต่อบริการ ลงวนัที� 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื�อวนัที� 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2549  

ประกาศควบรวม ............................................  ประกาศ กทช. เรื�อง หลกัเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้น
ไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ลงวันที� 14 พฤษภาคม พ.ศ. 
2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื�อวันที� 27 พฤษภาคม พ.ศ. 
2553  

ประกาศป้องกนัการผกูขาด .............................  ประกาศ กทช. เรื�อง มาตรการเพื�อป้องกนัมิให้มีการกระทําอนัเป็นการ
ผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เ ป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ลงวันที� 8 กันยายน พ.ศ. 2549 ประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา เมื�อวนัที� 25 กนัยายน พ.ศ. 2549  
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ประกาศวิธีการจัดเก็บรายได้เพื�อนําไปใช้ใน
การจดัให้มีบริการ USO ..................................  

ประกาศ กสทช. เรื�อง หลกัเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื�อนําไปใช้
ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื ,นฐานโดยทั�วถึงและบริการเพื�อ
สงัคม ลงวนัที� 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  

ประกาศเรื�องสทิธิแหง่ทาง ...............................  ประกาศ กทช. เรื�อง หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกบัการใช้สทิธิในการปัก
หรือตั ,งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั ,งอปุกรณ์ประกอบใดในการ
ให้บริการโทรคมนาคม ลงวนัที� 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 ประกาศในราช
กิจจานเุบกษา เมื�อวนัที� 17 มีนาคม พ.ศ. 2552  

ผู้จองซื ,อทั�วไป ................................................  ให้มีความหมายตามที�กําหนดไว้ในสว่นที� 1 หวัข้อ 7.4.1 “ประเภทและ
คณุสมบตัิของผู้ลงทนุ” 

ผู้จองซื ,อพิเศษ ................................................  ให้มีความหมายตามที�กําหนดไว้ในสว่นที� 1 หวัข้อ 7.4.1 “ประเภทและ
คณุสมบตัิของผู้ลงทนุ” 

ผู้จดัการกองทนุ..............................................  ผู้ จัดการกองทุนตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ที� สน. 31/2554 เรื�อง 
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการแต่งตั ,งและการปฏิบตัิหน้าที�ของ
ผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื ,นฐาน ลงวนัที� 25 สิงหาคม พ.ศ. 
2554 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื�อวนัที� 23 กนัยายน พ.ศ. 2554 
ซึ�งมีหน้าที�ตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินของกองทุน 
นอกจากนี , ผู้จดัการกองทนุยงัมีหน้าที�อื�นและต้องมีคณุสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ ..  ผู้จัดการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไทยและผู้จดัจําหน่าย
หน่วยลงทุนอื�นที�บริษัทจดัการอาจแต่งตั ,งเพิ�มเติมในภายหลงั (หากมี) 
ซึ�งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์หรือการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุจากกระทรวงการคลงัซึ�งทํา
หน้าที�จดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครั ,งแรก 

ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม ........................  บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�ทรูถือ
หุ้น (ทางอ้อม) ทั ,งหมด 
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ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ............................  ผู้ เช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐานภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั
ซึ�งมีสิทธิที�จะได้รับส่วนลดจากการเป็นผู้ เช่าและบริหารจัดการดั ,งเดิม 
และมีหน้าที�ในการดําเนินงาน บํารุงรักษา และการบํารุงรักษาทรัพย์สิน
นั ,น ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั โดยในเบื ,องต้น
ประกอบไปด้วย เรียลฟิวเจอร์ และ TUC 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ .........................................  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ�งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามประกาศ สํานกังาน ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบตัิของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมและที�ได้แก้ไขเพิ�มเติม 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ .............................................  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายยอ่ย ................................  ให้มีความหมายตามที�กําหนดไว้ในส่วนที�  1 หัวข้อ 7.3.2 “ข้อ
กําหนดการจดทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 

ผู้ลงทนุตา่งด้าว ..............................................  ผู้ลงทนุซึ�งเป็นคนตา่งด้าว ซึ�งรวมถึง  

(ก) บคุคลธรรมดาซึ�งไมม่ีสญัชาติไทย  

(ข) นิติบคุคลซึ�งไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย  

(ค) นิติบคุคลซึ�งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ�งมีหุ้นอนัเป็นทนุตั ,งแต่กึ�ง
หนึ�งของนิติบคุคลนั ,นถือโดยบคุคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบคุคล
ซึ�งมีบคุคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลค่าตั ,งแต่กึ�งหนึ�งของทุน
ทั ,งหมดในนิติบคุคลนั ,น  

(ง) ห้างหุ้นสว่นจํากดัหรือห้างหุ้นสว่นสามญั ที�จดทะเบียนในประเทศ
ไทย ซึ�งหุ้นสว่นผู้จดัการหรือผู้จดัการเป็นบคุคลตาม (1) หรือ  

(จ) นิติบคุคลซึ�งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ�งมีหุ้นอนัเป็นทนุตั ,งแต่กึ�ง
หนึ�งของนิติบคุคลนั ,นถือโดยบคุคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) หรือ
นิติบคุคลซึ�งมีบคุคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ลงทนุมีมลูค่าตั ,งแต่
กึ�งหนึ�งของทนุทั ,งหมดในนิติบคุคลนั ,น 

ผู้สนบัสนนุ .....................................................  ทรู และ/หรือนิติบุคคลผู้ โอนอื�น และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรูหรือ 
นิติบคุคลผู้ โอนอื�น ที�จะทําการจองซื ,อหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครั ,งแรก 
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ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ .......................  บคุคลหรือนิติบคุคลที�บริษัทจดัการมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที�จําหน่าย
หนว่ยลงทนุ 

ผู้สอบบญัชี ....................................................  ผู้สอบบัญชีของกองทุนซึ�งเป็นผู้ สอบบญัชีที�อยู่ในบัญชีรายชื�อที�ได้รับ
ความเห็นชอบจาก สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. ว่า
ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี และที�ได้แก้ไขเพิ�มเติม 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ..........  พระราชบญัญตัิการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวฯ ......  พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542  

พ.ร.บ. โทรทศัน์ ..............................................  พระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
พ.ศ. 2551 

พ.ร.บ. บริษัทลงทนุของสหรัฐฯ ........................  พระราชบญัญตัิบริษัทจดัการการลงทนุของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940  

พ.ร.บ. ร่วมทนุฯ 2535 ....................................  พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 

พ.ร.บ. วิทยคุมนาคม ......................................  พระราชบญัญตัิวิทยคุมนาคม พ.ศ. 2498  

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ ..........................................  พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ ..........................  พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2543 .........  พระราชบัญญัติอง ค์กรจัดสรรคลื�นความถี� และ กํากับ กิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื�อวนัที� 7 มีนาคม พ.ศ. 2543 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 .........  พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื�นความถี�และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื�อวนัที� 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

มลูคา่ของหนว่ยลงทนุ ....................................  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหนว่ยลงทนุทั ,งหมดที�จําหน่ายได้ ณ 
สิ ,นสดุวนัคํานวณมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) .............................  มลูคา่ทรัพย์สนิทั ,งหมดของกองทนุหกัด้วยหนี ,สิน ซึ�งคํานวณตามวิธีการ
ที�กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ  
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที�ปรับปรุงแล้ว (Adjusted 
NAV) ................................................................  

มลูคา่ทรัพย์สนิทั ,งหมดของกองทนุหกัด้วยหนี ,สนิที�ไมม่ีภาระดอกเบี ,ย  

รัฐบาล...........................................................  รัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

รัฐวิสาหกิจ ....................................................  หน่วยงานที�มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามหลักเณฑ์ที� กําหนดใน
พระราชบญัญตัิวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 เช่น กสท. โทรคมนาคม 
และทีโอที 

ระบบ Distributed Antenna System หรือ
DAS ..............................................................  

อุปกรณ์ระบบสายอากาศ (antenna) เพื�อกระจายสญัญาณสําหรับ
สถานีฐานภายในอาคาร ประกอบด้วยสายนําสัญญาณ (Feeder 
Cables) และระบบสายอากาศ (Antenna System) โดยเป็นจดุเชื�อมตอ่
สายอากาศ (antenna) ที�แยกจากกนัโดยตําแหน่งภายในอาคารซึ�งถกู
ใช้โดยผู้ ให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื�อนที�เพื�อที�จะส่งเสริมการ
ครอบคลมุของสญัญาณภายในอาคาร 

ระบบ FOC ของ BFKT ...................................  ระบบใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์ระบบสื�อสญัญาณบางส่วนที�อยู่นอก
เขตพื ,นที�กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที� BFKT เป็นเจ้าของ และนํา
ออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าใช้ตามสญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ 
HSPA 

ราคาจองซื ,อหนว่ยลงทนุ .................................  ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุตามที�กําหนดไว้ในสว่นที� 1 หวัข้อ 1.8 “มูล
ค่าที�ตราไว้ จํานวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทนุ และจํานวน
หนว่ยลงทนุขั ,นตํ�าในการจองซื ,อ”  

รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ........................  

รายงานการประเมินมูลค่ายุติ ธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) บริษัท บีเอฟเคที 
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั�น จํากัด บริษัท 
ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากดั จัดทําโดยบริษัท แคปปิตอล พลสั 
แอดไวซอรี� จํากดั หรือบริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี� จํากดั (แล้วแตก่รณี) 

เรียลฟิวเจอร์ ..................................................  บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จํากดั 

เรียลมฟู .........................................................  บริษัท เรียล มฟู จํากดั 

วนัครบกําหนดสญัญา HSPA .........................  วนัที�สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ครบกําหนดอายขุองสญัญา 



คําจํากดัความและศพัท์เทคนิค กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

คําจํากดัความและศพัท์เทคนิค หน้าที� 13 

วนัจดทะเบียนกองทนุ .....................................  วันที�มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมโดยชอบกับ 
สาํนกังาน ก.ล.ต. และมีการจดัตั ,งกองทนุตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมซึ�งกําหนดในสว่นที� 1 หวัข้อ 7.4.4 
“การจดทะเบียนกองทุน” ซึ�งจะเกิดขึ ,นเมื�อหรือหลงัจากการเสนอขาย
ครั ,งแรกเสร็จสิ ,น 

วนัทําการ.......................................................  วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ 

วนัที�การเสนอขายครั ,งแรกเสร็จสิ ,น ...................  วนัที�มีการดําเนินการต่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอขายครั ,งแรกเสร็จ
สิ ,น 

วนัที�กองทนุลงทนุ ...........................................  วนัที�ไมช้่ากวา่วนัทําการวนัแรกภายหลงัจากวนัที�กองทนุมีหนงัสือยืนยนั
ว่าเงื�อนไขบังคับก่อนทั ,งหมดที�ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ได้มีการดําเนินการให้เสร็จสิ ,น (หรือได้รับการผอ่นผนั) (เว้นแต่
เงื�อนไขบงัคบัก่อนซึ�งจะมีการดําเนินการให้เสร็จสิ ,นในวนัที�กองทนุลงทนุ) 
และเป็นวนัเดียวกนักบัวนัที�สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั
มีผลบงัคบัใช้ หรือวนัอื�นที�กองทนุและนิติบคุคลผู้ โอนตกลงกนั 

วนัเริ�มคาํนวณรายได้ ......................................  (ก) ในสว่นของ AWC คือวนัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 

(ข) ในสว่นของ BFKT คือวนัที� 1 ตลุาคม พ.ศ. 2556 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ....................................  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สญัญา HSPA................................................  สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA และสญัญาขายสง่บริการ HSPA 

สญัญาขายสง่บริการ HSPA  ..........................  สญัญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื�อนที�ในระบบ 
HSPA ลงวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ระหว่าง เรียลมฟู และ กสท. 
โทรคมนาคม รวมทั ,งที�แก้ไขเพิ�มเติม 

สญัญาเชา่เครื�องและอปุกรณ์ HSPA ...............  สัญญาเช่า เค รื� องและอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมเพื�อใ ห้บริการ
โทรศัพท์เคลื�อนที�ในระบบ HSPA ลงวันที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 
ระหวา่ง BFKT และ กสท. โทรคมนาคม รวมทั ,งที�แก้ไขเพิ�มเติม 

สญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC .............  สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ลงวนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
ระหวา่ง BFKT และ AWC รวมทั ,งที�แก้ไขเพิ�มเติม 
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สญัญาเชา่ ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั ..  สญัญาที�จะเข้าทําระหว่างกองทุนและผู้ เช่าและบริหารจัดการหลัก
พร้อมกับสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เกี�ยวกับการเช่า 
ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมที�เกี�ยวข้อง ภายหลังจากการขาย และโอนทรัพย์สิน
ดงักลา่ว ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เสร็จสิ ,น 

สญัญาแตง่ตั ,งนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ...........  สญัญาแต่งตั ,งนายทะเบียนที�จะทําขึ ,นระหว่างบริษัทจัดการและนาย
ทะเบียน 

สญัญาแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ ....................  สญัญาแต่งตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ที�จะทําขึ ,นระหว่างบริษัทจัดการและ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ก่อนการเสนอขายครั ,งแรก 

สญัญาบริการหลกั .........................................  สัญญาจ้างบริการสําหรับการให้บริการด้านธุรการ การจัดหา
ผลประโยชน์และการตลาด ให้แก่กองทุน ที�จะเข้าทําระหว่างกองทุน
และผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม 

สญัญาร่วมการงานฯ ......................................  สญัญาร่วมการงานและร่วมลงทนุขยายบริการโทรทศัน์พื ,นฐานระหว่าง 
องค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย และ บริษัท ซี.พี. เทเลคอมมิวนิเคชั�น 
จํากดั ลงวนัที� 2 สงิหาคม พ.ศ. 2534 รวมทั ,งที�แก้ไขเพิ�มเติม 

สญัญาให้ดาํเนินการฯ ....................................  สญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ Digital PCN 
1800 ระหว่าง การสื�อสารแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไวร์เลส คอมมู
นิเคชั�นส์ เซอร์วิส จํากดั ลงวนัที� 20 มิถนุายน พ.ศ. 2539 รวมทั ,งที�แก้ไข
เพิ�มเติม 

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ..........  สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
(แล้วแต่กรณี) ที�จะเข้าทําระหว่างกองทนุและนิติบคุคลผู้ โอนแต่ละราย 
เกี�ยวกบัการขายและโอนทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม 

สาํนกังาน ก.ล.ต. ...........................................  สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สทิธิแหง่ทางโดยกฎหมาย ...............................  สิทธิในการปักหรือตั ,งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั ,งอุปกรณ์
ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�
กําหนดโดยประกาศเรื�องสทิธิแหง่ทาง 

สทิธิแหง่ทางโดยนิติกรรมสญัญา .....................  สิทธิในการปักหรือตั ,งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั ,งอุปกรณ์
ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม ซึ�งเกิดจากการทําสญัญากับ
อีกบคุคลหนึ�ง 
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เสา หรือ เสาโทรคมนาคม ...............................  เสาโทรคมนาคม ซึ�งรวมทั ,งเสาที�ตั ,งบนพื ,นดิน เสาที�ตั ,งบนดาดฟ้า และ
ระบบ Distributed Antenna System 

เสาโทรคมนาคมของ AWC .............................  เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 
อื�นที�เกี�ยวข้องที� AWC เป็นเจ้าของ 

เสาโทรคมนาคมของ BFKT.............................  เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 
อื�นที�เกี�ยวข้องที� BFKT เป็นเจ้าของ และนําออกให้ กสท. โทรคมนาคม 
เช่าใช้ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA 

หนว่ยงานของรัฐ ............................................  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เช่น 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร และกระทรวงการคลงั 
และหน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ�น เช่น สํานกังานเขต องค์การบริหาร
สว่นจงัหวดั องค์การบริหารสว่นตําบล หน่วยงานปกครองส่วนภมูิภาค 
และเทศบาล 

หนว่ยงานด้านสาธารณปูโภค ..........................  กฟภ. กฟผ. และ กฟน. 

หนว่ยงานที�มีอํานาจกํากบัดแูล .......................  หนว่ยงานที�มีอํานาจกํากบัการประกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศ
ไทย เช่น คณะกรรมการ กทช. ตาม พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 
2543 และ กสทช.โดย กทค. ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื�นความถี�ฯ 
2553  

หนว่ยงานอิสระ ..............................................  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงาน
อยัการสงูสดุ สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน 

หนว่ยลงทนุ หรือ หนว่ย ..................................  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

หนงัสอืชี ,ชวน .................................................  หนงัสอืชี ,ชวนสาํหรับการเสนอขายครั ,งแรกของหนว่ยลงทนุ  

อปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ ..............................  อปุกรณ์ที�ใช้สาํหรับระบบสื�อสญัญาณผ่านระบบ FOC และ/หรือ ระบบ
จานไมโครเวฟที�ใช้คลื�นความถี� 
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เอกสารธุรกรรม ..............................................  (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

(ข) สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั 

(ค) สญัญาบริการหลกั 

(ง) หนงัสอืข้อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) ระหว่างเรียล
ฟิวเจอร์ BFKT และกองทนุ และ 

(จ) สญัญารักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งทรูและกองทนุ 

เอไอเอส ........................................................  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
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ศัพท์เทคนิค 

2G ................................................................  มาตรฐานโทรศพัท์เคลื�อนที�ยคุที� 2 โดยเทคโนโลยี 2G เป็นการให้บริการ
โทรศพัท์ระบบไร้สายดิจิตอลซึ�งรวมถึง GSM GPRS และ EDGE 

3G ................................................................  มาตรฐานโทรศพัท์เคลื�อนที�ยุคที� 3 โดยเทคโนโลยี 3G ทําให้มีการเพิ�ม
ความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมลูและการให้บริการเสียงบนเทคโนโลยี 
HSPA ที�มีประสทิธิภาพมากกวา่เทคโนโลยี 2G  

4G ................................................................  มาตรฐานโทรศพัท์เคลื�อนที�ยคุที� 4 โดยเทคโนโลยี 4G ทําให้มีการเพิ�ม
ความเร็วในการรับ-สง่ข้อมลูและการให้บริการเสียงบนเทคโนโลยี LTE 
ที�มีประสทิธิภาพมากกวา่เทคโนโลยี 3G  

4G LTE หรือ Long Term Evolution ...............  เทคโนโลยีโทรศพัท์เคลื�อนที� 4G ประเภทหนึ�งที�ให้ความเร็วในการรับสง่
ข้อมลูที�สงูกวา่ 3G ตามมาตรฐานสมาคม GSM 

ARPU หรือ average revenue per user per 
month ...........................................................  

รายได้เฉลี�ยตอ่เลขหมายตอ่เดือน 

backhaul ......................................................  ระบบสื�อสญัญาณในการรับส่งสญัญาณเสียงและข้อมูลในโครงข่าย
โทรคมนาคมโทรศพัท์เคลื�อนที�จาก Node B ไปยงัอปุกรณ์โครงขา่ยหลกั 

CDMA หรือ Code Division Multiple Access  มาตรฐานโทรศพัท์ไร้สายที�ถกูนํามาใช้โดยผู้ประกอบกิจการบางกลุม่ซึ�ง
อยูน่อกทวีปยโุรป เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

dark fiber capacity ......................................  ใยแก้วนําแสง (FOC) สว่นที�ยงัไมไ่ด้ใช้ซึ�งสามารถนํามาใช้ในการสื�อสาร
ผา่นใยแก้วนําแสง  

DOCSIS .......................................................  Data Over Cable Service Interface Specification ระบบการ
ให้บริการบรอดแบนด์ตามมาตรฐานที�ใช้กนัทั�วไปในสหรัฐอเมริกา 

DWDM หรือ Dense Wavelength Division 
Multiplexing .................................................  

อปุกรณ์บนเทคโนโลยีการรับสง่ข้อมลูผา่นใยแก้วนําแสงซึ�งรวบรวมและ
สง่ถ่ายคลื�นสญัญาณหลายคลื�นผา่นความยาวคลื�นหลายระดบัในเวลา
เดียวกนับนใยแก้วนําแสงเดียวกนั 

FOC หรือ fiber optic cable ...........................  ใยแก้วนําแสงเพื�อเป็นตวักลางในการเชื�อมตอ่ของระบบสื�อสญัญาณ 
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FTTx .............................................................  Fiber To The x เป็นการให้บริการ Internet บนสาย fiber optic cable 
ที�เร็วกว่า 1 Gbps เช่น FTTH (Fiber To the Home) และ FTTB (Fiber 
To the Building) เป็นต้น 

HSPA หรือ High Speed Packet Access ......  เครือข่ายที�มีการใช้วิธีการรับสง่ข้อมลูทั ,งแบบ High Speed Downlink 
และ Uplink Packet Access ในเวลาเดียวกนั 

IP หรือ Internet Protocol ...............................  วิ ธีการส่งถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรือโครงข่ายหนึ�งไปยังอีก
คอมพิวเตอร์หรือโครงข่ายหนึ�งทางอินเทอร์เน็ต โดยคอมพิวเตอร์หรือ
โครงข่ายแต่ละอนัจะมีหมายเลข IP address เฉพาะตวัต่างหากจาก
คอมพิวเตอร์หรือโครงขา่ยอื�น ๆ ที�เชื�อมตอ่กบัอินเทอร์เน็ต 

ISP หรือ Internet Service Provider ...............  บุคคลซึ�งให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและกิจการที� เกี�ยวข้องแก่
ผู้ ใช้บริการที�เป็นบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานทั ,งภาครัฐและเอกชน 
ผ่านการเชื�อมต่อใด ๆ โดยผู้ ใช้บริการจะต้องมีบัญชีการใช้งานกับ 
ผู้ให้บริการก่อน 

MVNO หรือ Mobile Virtual Network 
Operator ......................................................  

ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�แบบโครงข่ายเสมือนซึ�งมิได้มีคลื�นความถี�
และโครงขา่ยโครงสร้างพื ,นฐานในการให้บริการแก่ลกูค้า 

Node B .........................................................  อุปกรณ์ที�ตั ,งอยู่ในเสาโทรคมนาคมและสถานที�ตั ,งอื�น ๆ ในโครงข่าย
โทรคมนาคมโทรศัพท์ เคลื�อนที�ซึ� ง ใ ช้ติดต่อสื�อสารทางตรงกับ
โทรศพัท์เคลื�อนที� โดยทําหน้าที�เสมือน ”สถานีฐาน” ของระบบ 3G เมื�อ
เปรียบเทียบกบัโครงขา่ยอื�น ๆ  

USO หรือ Universal Service Obligation .......  หน้าที�ในการให้บริการโทรคมนาคมพื ,นฐานโดยทั�วถึงและบริการเพื�อ
สงัคม 

WCDMA หรือ Wideband Code Division 
Multiple Access ...........................................  

เทคโนโลยีในการสื�อสารไร้สายแบบช่องสญัญาณแบบแถบกว้าง 

WiFi ..............................................................  Wireless Fidelity ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 

xDSL หรือ Digital Subscribe Line ................  เทคโนโลยีในการให้บริการบรอดแบนด์โดยอาศัยสายทองแดงในการ
เข้าถึงผู้ ใช้ปลายทาง เช่น Asymmetric Digital Subscriber Line 
(ADSL) และ Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line (VDSL) 
เป็นต้น 
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การเชื�อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม ..................  การเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทั ,งทางกายภาพและทางตรรกะ
เพื�อที�จะทําให้ผู้ ใช้บริการของโครงข่ายหนึ�งสามารถติดต่อสื�อสารกับ
ผู้ใช้บริการของอีกโครงข่ายหนึ�ง โดย ค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
หมายความถึงการชําระเงินโดยผู้ ประกอบกิจการที�มี โครงข่าย
โทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบกิจการที�มีโครงข่ายโทรคมนาคมอีกราย
หนึ�ง สําหรับการส่งทราฟฟิคไปยังผู้ ประกอบกิจการที�มีโครงข่าย
โทรคมนาคมอีกรายหนึ�งนั ,น 

การสง่ข้อมลูโดยผา่นทางสาย .........................  คําศพัท์ที�เกี�ยวข้องกบัระบบหรือปลายทางซึ�งใช้สายนํากําลงัไฟฟ้าโลหะ 
และ/หรือสายใยแก้วนําแสงสาํหรับการโทรคมนาคม 

คอร์กิโลเมตร .................................................  หนว่ยวดัความยาวรวมของสายใยแก้วนําแสง โดยคํานวณจํานวนแกน 
(core) ของสาย คณูด้วยความยาวของสายใยแก้วนําแสง 

โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท  
Active  ..........................................................  

ส่วนประกอบของโครงข่าย โทรคมนาคมที� ใ ช้ ไฟฟ้าและ /ห รือ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งรวมถึง สายอากาศ (antenna) feeders สําหรับแถบ
ความถี�คลื�นวิทย ุสายและอปุกรณ์การสื�อสาร และอปุกรณ์โครงขา่ยหลกั
เป็นต้น  

โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive  .......................................................  

สว่นประกอบของโครงขา่ยโทรคมนาคม ซึ�งรวมถึง เสาโทรคมนาคม เสา
วิทยุ ระบบคอนเทนเนอร์ อาคารสิ�งปลูกสร้าง (Shelter) และ FOC  
เป็นต้น 

เครือขา่ยสง่ตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) ....  สว่นการเชื�อมโยงตอ่ช่วงสดุท้ายในโครงสร้างโทรคมนาคมเพื�อให้บริการ
แก่ผู้ใช้ปลายทาง 

แถบความถี�คลื�นวิทย ุ......................................  ขอบเขตของความถี�คลื�นวิทยเุกี�ยวกบัแม่เหล็กไฟฟ้าที�ใช้ในการส่งผ่าน
เสยีง ข้อมลู และโทรทศัน์ 

บริการคงสทิธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื�อนที�.........  บริการที�ให้ผู้ ใช้บริการสามารถที�จะเปลี�ยนผู้ ให้บริการระบบไร้สาย 
ในขณะที�ยงัคงรักษาหมายเลขโทรศพัท์เดิมไว้ 

บริการเสยีงผา่นการให้บริการอินเทอร์เน็ต ........  บริการเสียงผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยจัดอยู่ในประเภทของ
ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์ซึ�งทําให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื�อ
เป็นสื�อกลางในการสง่ผ่านสําหรับการสื�อสารทางโทรศพัท์ ทั ,งนี , บริการ
เสียงผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ได้เสนอบริการทางโทรศพัท์ที�มี
คณุภาพในระดบัเดียวกนักบัการเชื�อมตอ่ทางโทรศพัท์โดยตรง 
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แบนด์วิดท์ .....................................................  ช่วงสญัญาณความถี�วิทยใุนการสื�อสารในระบบโทรคมนาคมไร้สาย 

พื ,นที�ติดตั ,งอปุกรณ์ .........................................  พื ,นที�บนเสาโทรคมนาคมซึ�งสามารถให้ผู้ อื�นเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการ สาํหรับติดตั ,งโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Active  

สถานที�ตั ,งร่วมกนั ...........................................  จํานวนของผู้ประกอบกิจการซึ�งใช้เสาโทรคมนาคมร่วมกนั และในกรณี
ที�มีผู้ประกอบกิจการรายเดียวเป็นผู้ ใช้เสาโทรคมนาคม ให้คําว่า สถาน
ที�ตั ,งร่วมกนั หมายความถึง ผู้ประกอบกิจการรายเดียวผู้นั ,น 

สถานีฐาน ......................................................  โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ที�ติดตั ,ง  ณ  
เสาโทรคมนาคม เช่น สายอากาศ (antenna) และ Node B เป็นต้น 

อินเทอร์เน็ต ...................................................  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์สื�อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที�
เ ชื�อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั�วโลก และมีการสื�อสารข้อมูลโดยใช้
มาตรฐานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol หรือ 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol : TCP/IP) ร่วมกนั 

อุปกรณ์ที�ใช้ในระบบเครือข่าย MPLS หรือ 
Multiprotocol Label Switching router ..........   

อุปกรณ์ที�ใช้ในระบบเครือข่ายสําหรับการสลับวิธีการสื�อสารอย่าง
หลากหลาย โดยเป็นอุปกรณ์ที�ใช้เป็นฐานในการรับส่งสญัญาณบน
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตที�ใช้ในการรับสง่ข้อมลูบนระบบ FOC โดยจะมีการ
รับสง่สญัญาณผา่น DWDM 

อุปกรณ์ที�ใช้ในระบบเครือข่าย SDH หรือ 
Synchronous Digital Hierarchy ....................  

อุปกรณ์ที� ใ ช้ ในระบบเค รือข่าย  โดยเ ป็นอุปกรณ์ที� ใ ช้ เ ป็นฐาน 
ในการรับสง่รับสง่ข้อมลูบนระบบ FOC โดยเชื�อมต่อไปยงั DWDM และ
โครงขา่ยหลกั 
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1. ข้อมูลทั7วไป  

1.1. กองทุน 

ชื7อโครงการจัดการ (ไทย)  กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

ชื7อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)  TRUE Telecommunications Growth Infrastructure Fund 

ชื7อย่อกองทุน  TRUEIF 

1.2. บริษัทจัดการ 

ชื7อ  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ที7อยู่  ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 3 ชั ,น 21-22  
เลขที� 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท์  0-2949-1500 

โทรสาร  0-2949-1510 

1.3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื7อ  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

ที7อยู่  เลขที� 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140  

โทรศัพท์  0-2470-3201 

โทรสาร  0-2470-1996-7 
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1.4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื7อ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ที7อยู่  เลขที� 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์  0-2229-2800 

โทรสาร  0-2359-1259 

1.5. ที7ปรึกษาทางการเงนิสาํหรับการเสนอขายครั
งแรก 

ชื7อ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ที7อยู่  เลขที� 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์  0-2544-7097 

โทรสาร  0-2544-2185 

1.6. ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุน 

ประเภทกองทุน เป็นกองทุนรวมชนิดที�เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ ลงทุนเป็นการทั�วไป
ประเภทไม่รับซื ,อคืนหน่วยลงทุน ซึ�งบริษัทจัดการจะยื�นขอจดทะเบียน
หนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื�อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทั ,งในประเทศและต่างประเทศ โดยนําเงินที�ได้
จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื ,นฐานเป็นหลกั
ซึ�งมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื�อเป็นรายได้ให้แก่กองทนุ เพื�อให้
กองทนุสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระยะยาว โดย
จะเป็นการลงทนุในกิจการโครงสร้างพื ,นฐานประเภทโทรคมนาคม 

อายุกองทุน ไมม่ีกําหนดอาย ุ

1.7. จาํนวนเงนิทุนโครงการ 

จาํนวนเงนิทุน 58,080,000,000 บาท  
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1.8. มูลค่าที7ตราไว้ จาํนวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจาํนวนหน่วยลงทุนขั 
นตํ7าในการจองซื 
อ 

1.9. ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการคืนเงนิลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน มีชนิดเดียว ซึ�งมีสทิธิและผลประโยชน์ตอบแทนเทา่เทียมกนัทกุประการ 

สิทธิประโยชน์และ นโยบายการ
จ่ายเงินปันผลและการคืนเงิน
ลงทุน 

การจ่ายเงินแบง่ปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถกระทําได้เป็น
ครั ,งคราวในรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการลด
ทนุตามที�โครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ให้กระทําได้ 

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปี
ละสองครั ,งในกรณีที�กองทุนมีกําไรเพียงพอ โดยเมื�อรวมแล้วในแต่ละ
รอบปีบญัชี จ่ายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที�ปรับปรุง
แล้ว (หรืออตัราส่วนอย่างอื�นที�กฎหมายหลกัทรัพย์อนุญาตให้กองทุน
สามารถจ่ายได้) 

ในกรณีที�กองทนุมีกําไรสะสม กองทนุอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจากกําไรสะสมได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล
ไมว่า่จะเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิที�ปรับปรุงข้างต้น หรือจากกําไรสะสม
ในกรณีที�กองทนุยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ 

กองทนุมีนโยบายที�จะคืนสภาพคลอ่งสว่นเกินใด ๆ (ถ้ามี) รวมถึงสภาพ
คลอ่งสว่นเกิน ซึ�งเกิดจากการได้รับค่าเช่าหรือเงินจํานวนใด ๆ ลว่งหน้า
ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั และ/หรือ สญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยการลดทนุ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 7.2 “นโยบายและวิธีการจ่ายเงิน
ปันผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน” และหัวข้อ 7.6.2 
“แผนการลดเงินทนุจดทะเบียนที�กําหนดไว้ลว่งหน้า” 

มูลค่าที7ตราไว้ของหน่วยลงทุน หนว่ยละ 10.00 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุน 5,808,000,000 หนว่ย 

ประเภทหน่วยลงทุน ระบชืุ�อผู้ ถือ 

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หนว่ยละ 10.00 บาท 

จํานวนหน่วยลงทุนขั 
นตํ7 าของ
การจองซื 
อ 

5,000 หนว่ย และเพิ�มเป็นจํานวนทวีคณูของ 1,000 หนว่ย 



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 5 

1.10. ลักษณะของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นกัลงทนุใด ๆ ไมว่า่จะเป็นบคุคลสญัชาติไทยหรือบคุคลต่างชาติ 
อาจลงทนุในหน่วยลงทนุได้ และไม่ว่าจะเป็นนกัลงทนุรายย่อย (หรือนกัลงทนุที�มิใช่นกัลงทนุสถาบนั) หรือนกั
ลงทนุสถาบนั แตต้่องอยูภ่ายใต้ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุตามที�กําหนดไว้ในข้อ 7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหน่วย
ลงทนุ” และกฎหมายที�จํากดัความสามารถในการลงทนุในหนว่ยลงทนุของบคุคลนั ,น ๆ (หากมี) 

ทั ,งนี , หนว่ยลงทนุของกองทนุมิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือ
กฎหมายหลกัทรัพย์ในรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี , กองทนุมิได้จดและจะไม่มีการจดทะเบียนเป็นบริษัท
จดัการการลงทนุตาม พ.ร.บ. บริษัทลงทนุของสหรัฐฯ และผู้ลงทนุจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ. บริษัทลงทนุ
ของสหรัฐฯ ดงักลา่ว การเสนอขาย จําหน่าย หรือสง่มอบหน่วยลงทนุ ในสหรัฐอเมริกา หรือให้บคุคลผู้มีสญัชาติ
อเมริกนั หรือผู้มีภมูิลาํเนาในสหรัฐอเมริกาหรือพลเมืองของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถดําเนินการได้แต่อย่างใด เว้นแต่
ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ นอกจากนั ,น การเสนอขาย หรือขายหน่วยลงทนุในสหรัฐอเมริกา หรือเพื�อบญัชีหรือเพื�อ
ประโยชน์ของ “บคุคลอเมริกนั” ตามที�นิยามไว้ในกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ ก็ไม่สามารถ
ดําเนินการได้เว้นแต่การเสนอขายหรือขายหน่วยลงทนุให้แก่ (1) บคุคลซึ�งเป็นทั ,ง “ผู้ซื ,อสถาบนัที�มีคณุสมบตัิ” ตามที�
นิยามไว้ในกฎ 144 A ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ และ “ผู้ซื ,อที�มีคณุสมบตัิ” ตามความหมายที�กําหนดไว้ใน
มาตรา 2(เอ)(51) ของ พ.ร.บ. บริษัทลงทนุของสหรัฐฯ และ (2) บคุคลที�มิใช่คนสหรัฐอเมริกาโดยเป็นธุรกรรมนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศยักฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ  

หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ ตราบเท่าที�ไม่ขดัต่อข้อจํากัดที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการโอนหนว่ยลงทนุที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.5 “วิธีการโอนหน่วยลงทนุ” และผู้ซื ,อ
หนว่ยลงทนุแตล่ะรายจะต้องให้ หรือถือวา่ได้ให้การยอมรับคํารับรอง และให้ความตกลงบางประการ 

1.11. รายชื7อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

ตารางตอ่ไปนี ,แสดงข้อมลูบางประการเกี�ยวกบัผู้ ที�คาดว่าจะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุภายหลงัการจดัตั ,งกองทนุเป็น
กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐาน 

รายชื7อผู้ถือหน่วยลงทุน หน่วยลงทนุที�ออกภายหลงัการจดัตั ,งกองทนุ 

 จํานวนหน่วยลงทนุ ร้อยละ 

ผู้สนับสนุน: 
ทรู และ/หรือนิติบคุคลผู้ โอนอื�นรายใด และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนักบัทรูหรือ
นิติบคุคลผู้ โอนอื�นรายดงักลา่ว ...........................................................................................1,045,440,000 18.0

ผู้ลงทุนรายอื7น ๆ: 
ผู้จองซื ,อพิเศษ ...................................................................................................................2,381,280,000 41.0

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทั�วไป................................................................................................ 2,381,280,000 41.0

รวม................................................................................................................................ 5,808,000,000 100.0

ทั ,งนี , จํานวนและสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุข้างต้นอาจมีการปรับเปลี�ยน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมใน
หวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหนว่ยลงทนุ – 7.4.2.5. สดัสว่นการจดัสรรหนว่ยลงทนุ” 
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ข้อมูลเกี7ยวกับทรู 

โปรดพิจารณาข้อมลูเกี�ยวกบัทรูในหวัข้อ 3.3 “กลุม่ทรู”  

1.12. วันที7ได้รับอนุมัติให้จัดตั 
งและจัดการกองทุน 

วนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

1.13. แผนภาพความเสี7ยงของกองทุน 

 

กองทนุจะลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ซึ�งโดยหลกัจะประกอบด้วย (ก) กรรมสิทธิkในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมบางประเภท เช่น เสาโทรคมนาคม ระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื ,นที�ตา่งจงัหวดั และ (ข) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดขึ ,นจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมบาง
ประเภท โดยรายได้ที�จะเกิดจากทรัพย์สินของกองทุนจะเกิดขึ ,นต่อเนื�องตามสญัญาระยะยาวและสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดขึ ,นจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมดงักล่าวและมีความผนัผวนตํ�า เนื�องจาก
บริษัทจัดการเชื�อว่าผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุนซึ�งเป็นหนึ�งในผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของ
ประเทศไทยต้องใช้ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมเพื�อให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�แก่ผู้บริโภคซึ�งมี
แนวโน้มการบริโภคที�สงูขึ ,น และคาดวา่ กสท. โทรคมนาคม จะยงัคงใช้ทรัพย์สินโทรคมนาคมที�มีการขายรายได้สทุธิ
ที�เกิดจากการให้เช่า ให้แก่กองทุนต่อไปจนกว่าสญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ HSPA จะสิ ,นสุด อย่างไรก็ตาม 
เนื�องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที�เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนและอาจมีความซับซ้อน ระดับ 
ความเสี�ยงของกองทนุจึงอยู่ที�ระดบั 8 ทั ,งนี , ผู้ลงทนุจึงควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชี ,ชวนโดยละเอียดก่อนตดัสินใจ
ลงทนุ 
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2. กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการจ่ายผลตอบแทน  

2.1. ภาพรวมการลงทุน 

กองทุนจะจัดตั ,งขึ ,นเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานซึ�งมีการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเป็น
การทั�วไปซึ�งเป็นช่องทางให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ได้มีโอกาสลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุน วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุคือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน ซึ�งมีศกัยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนเพื�อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนเพื�อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระยะยาว 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้กองทุนนําเงินที�ได้จากการเสนอขายครั ,งแรกไปลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ซึ�งโดยหลกัจะประกอบด้วย (ก) กรรมสทิธิkในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา 
และโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื�นที�เกี�ยวข้องที�ใช้สาํหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ที�
เป็นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มซึ�งทรูจะสง่มอบหรือดําเนินการให้มีการสง่มอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 
3,000 เสา ภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ เสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ภายในวนัที� 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 (ข) กรรมสทิธิkในระบบใยแก้วนําแสงหลกั (core fiber optic cable grid) และอปุกรณ์ระบบ
สื�อสญัญาณที�เกี�ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวดั และ (ค) สิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สทุธิที�เกิดขึ ,นตั ,งแตแ่ละรวมถึงวนัเริ�มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ที�เกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ดงัต่อไปนี , (1) เสาโทรคมนาคมจํานวน
หนึ�งและโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื�นที�เกี�ยวข้อง (กลา่วคือ เสาโทรคมนาคมของ BFKT 
และเสาโทรคมนาคมของ AWC) และ (2) ระบบใยแก้วนําแสง (กลา่วคือ ระบบ FOC ของ BFKT และอปุกรณ์
ระบบสื�อสญัญาณที�เกี�ยวข้อง) (รวมถึงเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที�
ตดัสินให้แก่ BFKT และ AWC รวมทั ,งการดําเนินการหรือสิทธิอื�นใดซึ�ง BFKT และ AWC มีสิทธิได้รับ ที�เกิดขึ ,น
จาก หรือเกี�ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที�ได้รับจากการใช้
สทิธิเรียกร้องที�เกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ�ง BFKT หรือ AWC มีสทิธิ
ได้รับก่อนหน้าวนัเริ�มคํานวณรายได้ ไมว่า่ BFKT หรือ AWC จะได้ดําเนินการใช้สทิธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตาม
สิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ�มคํานวณรายได้ก็ตาม)) รวมทั ,งกรรมสิทธิkใน
ทรัพย์สนิดงักลา่วจํานวนหนึ�งของ BFKT และ AWC ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ทั ,งนี , กองทนุจะ
เข้าทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับนิติบุคคลผู้ โอน เพื�อซื ,อทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมดงักลา่ว 

2.2. นโยบายการลงทุน  

2.2.1. การลงทุนในทรัพย์สินที7กองทุนลงทุนครั
งแรก 

ทรัพย์สินที�กองทุนลงทุนครั ,งแรกคือทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม โปรดพิจารณา
รายละเอียดเกี�ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.1.2 “รายละเอียดธุรกิจของ
กองทุน” กองทุนจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมด้วยการรับรายได้สทุธิ (ใน
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กรณีของทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC) และการให้ผู้ อื�นเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการทรัพย์สิน โดยในช่วงแรกจะเป็นการให้เรียลฟิวเจอร์ และ TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการ
หลกัเป็นผู้ เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สนิดงักลา่ว 

กองทนุจะตกลงเข้าทําสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กบั TUC ทรู BFKT และ AWC แยก
ต่างหากรายละฉบบั เพื�อให้ได้มาซึ�ง (ก) ระบบ FOC หลกั และอุปกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�เกี�ยวข้อง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดัจาก TUC (ข) ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มจากทรู และ (ค) สิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคม
ของ AWC รวมทั ,งกรรมสิทธิkในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ�ง 
ภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา HSPA (ตามลําดบั) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ  3.7.1 
“สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”  

ตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายหลกัทรัพย์ กองทุนต้องเข้าทําสญัญาเพื�อให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐาน ซึ�งคิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุภายในหก
เดือนนบัแต่วันที�จดทะเบียนกองทุน ด้วยเหตุนี , กองทุนจึงจะเข้าทําสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เพื�อให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินที�กองทนุลงทุนครั ,งแรกภายในระยะเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจัดการคาดว่าจะเข้าทํา
สญัญาดังกล่าวในวันที�จดทะเบียนกองทุนหรือภายในช่วงระยะเวลาอันสั ,นภายหลงัจากวันดังกล่าว โปรด
พิจารณารายละเอียดเกี�ยวกบัตารางกําหนดการเกี�ยวกบัการเสนอขายหนว่ยลงทนุในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขาย
หนว่ยลงทนุ” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการให้มีการจดทะเบียนกองทนุภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัสิ ,นสดุ
ระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุของการเสนอขายครั ,งแรก 

ภายหลงัจากมีการเข้าทําสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั BFKT และ AWC แล้ว BFKT จะ
ยงัคงใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และจะใช้ประโยชน์และดูแลรักษาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ซึ�ง AWC ให้เช่าแก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ต่อไป โดย BFKT 
นําทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ไปให้เช่าแก่ กสท. โทรคมนาคม รวมทั ,ง
ดําเนินการดูแล จัดการ และบํารุงรักษาทรัพย์สินดงักล่าว ภายใต้สญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ HSPA และ 
กสท. โทรคมนาคม มีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการใช้ทรัพย์สนิดงักลา่ว ทั ,งนี , BFKT และ AWC จะโอนรายได้สทุธิใน
อตัราที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ โดยเป็นอตัราหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายโดยตรงที�
เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สนินี ,แล้ว (รวมถึง คา่เช่าที�ดิน ภาษีโรงเรือนและที�ดิน คา่ใช้จ่ายสาํหรับสทิธิผา่นทาง คา่ใช้จ่าย
ในการบริหารจดัการและบํารุงรักษา และคา่ประกนัภยั เป็นต้น) ที�เกิดขึ ,นตั ,งแต่และรวมถึงวนัเริ�มคํานวณรายได้
จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA จากการให้เช่าดงักลา่ว (รวมถึงเงินที�ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้อง คําตดัสนิ 
คําพิพากษา คดีความที�ตดัสนิให้แก่ BFKT และ AWC รวมทั ,งการดําเนินการหรือสิทธิอื�นใดซึ�ง BFKT และ AWC 
มีสิทธิได้รับ ที�เกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวที�เกิดจากทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที�เกิดขึ ,นจาก หรือ
เกี�ยวกบัสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วของ BFKT หรือ AWC ก่อนหน้าวนัเริ�มคํานวณรายได้ ไม่ว่า BFKT 



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 9 

หรือ AWC จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้า
หรือภายหลงัวนัเริ�มคํานวณรายได้ก็ตาม)) ให้แก่กองทนุตามข้อกําหนด เงื�อนไข และวิธีการที�ระบใุนสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที�ทํากบั BFKT และ AWC ทั ,งนี , กองทนุจะไม่มีสิทธิในรายได้ใด ๆ ที�จะเกิดจากการ
ให้บริการดําเนินงานและการบํารุงรักษาโดย BFKT ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ในสว่นที�เกี�ยวกบั
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC และกองทนุจะไม่มีสิทธิในรายได้ใด ๆ ที�เกิด
จากการให้เช่าโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Active อนัรวมถึง Node B ซึ�งใช้ในการให้บริการ 3G ของ 
กสท. โทรคมนาคม บนคลื�นความถี�ในย่านความถี� 850 MHz ยกเว้นอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการดําเนินงานระหวา่งกองทนุ BFKT AWC และ กสท. โทรคมนาคม ในหวัข้อ 3.7.1 
“สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” 
หวัข้อ 3.3.2 “นิติบคุคลในกลุม่ทรูที�มีธุรกรรมกบักองทนุ – (ค) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากดั” และหวัข้อ 
3.3.2 “นิติบคุคลในกลุม่ทรูที�มีธุรกรรมกบักองทนุ – (ง) บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั�น จํากดั” 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�กองทุนจะเข้าทํากับ BFKT นั ,น BFKT จะให้สิทธิแก่
กองทนุในการซื ,อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,435 เสา และระบบ FOC ของ BFKT โดยมี
ราคาใช้สิทธิจํานวน 10 ล้านบาท โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ เมื�อสญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ HSPA 
สิ ,นสดุลง (ซึ�งปัจจบุนักําหนดไว้เป็นวนัที� 3 สงิหาคม พ.ศ. 2568 แตอ่าจมีการขยายกําหนดระยะเวลาได้อีกอย่าง
น้อยห้าปี) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัสทิธิในการซื ,อ (call option) และข้อปฏิบตัิของ BFKT เพื�อ
ประโยชน์ของกองทุนในหัวข้อ 3.7.1 “สาระสําคัญของสัญญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) 
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” โดยกองทุนมีความประสงค์จะใช้สิทธิในการซื ,อ (call option) เสา
โทรคมนาคมของ BFKT และระบบ FOC ของ BFKT ดงักลา่ว เมื�อถึงเวลาที�สามารถใช้สิทธิในการซื ,อดงักลา่วได้ 
ซึ�งเมื�อมีการใช้สทิธิซื ,อดงักลา่วแล้ว BFKT จะโอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้แก่กองทนุ และข้อตกลงในการโอนรายได้ที�
เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ที�มีการโอนไปยงักองทนุแล้วนั ,นจะสิ ,นสดุลง โดยภายหลงัจากที�มี
การโอนกรรมสิทธ์ กองทนุจะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับทรัพย์สินตามจริงเองทั ,งหมด ทั ,งนี , สิทธิใน
การซื ,อ (call option) ดงักลา่ว ไม่ครอบคลมุถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนประมาณ 50 เสา (ตามที�ได้
ระบใุนสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้) ที�ตั ,งอยู่บริเวณที�ดินซึ�งไม่มีความชดัเจนในเรื�องของความเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิkหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจํากดัเกี�ยวกบัการใช้พื ,นที�บางประการ และจะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลง
เกี�ยวกบัการโอนสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุกบั BFKT ต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปีหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา 
HSPA นอกจากนี , ตามข้อกําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที�กองทนุทํากบั BFKT ยงักําหนดให้
คูส่ญัญาสามารถตกลงซื ,อขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนดงักลา่ว โดยอ้างอิงราคาที�ได้จากการประเมิน
คา่โดยผู้ประเมินคา่ที�คูส่ญัญาร่วมกนัแต่งตั ,ง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 6.1.13 “การไม่ได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของที�ดินผู้ ให้เช่าและการอนุญาตหรืออนุมัติจากผู้ ให้สิทธิแห่งทาง หรือการไม่สามารถ
คุ้มครองสิทธิของกองทนุในที�ดินซึ�งเป็นที�ตั ,งของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 
โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ” ทั ,งนี , กองทนุไม่สามารถรับรอง
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ได้วา่กองทนุจะได้ใช้สิทธิในการซื ,อ (call option) ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT อย่างแน่นอนเนื�องจากกองทนุ
จะมีสทิธิในการซื ,อ (call option) ทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT ก็ตอ่เมื�อเงื�อนไขตามสญัญาดงักลา่วได้สาํเร็จ
แล้วซึ�งยงัไม่แน่นอนว่าเงื�อนไขดงักลา่วนั ,นจะสําเร็จหรือไม่ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 
“สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” 
และหวัข้อ 6.3.2 “สญัญาบางฉบบัระหวา่ง กสท. โทรคมนาคม กบับริษัทในเครือทรู เกี�ยวกบับริการ 3G บนคลื�น
ความถี�ในยา่นความถี� 850 MHz อยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบ และอาจถกูแก้ไขเพิ�มเติม โดยหนว่ยงานกํากบัดแูล
หรือคณะรัฐมนตรี” ทั ,งนี , การที�กองทนุใช้สทิธิในการซื ,อ (call option) ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ดงักลา่ว
ในอนาคต หรือการที�กองทนุตกลงซื ,อขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนประมาณ 50 เสาโดยอ้างอิงราคาที�
ได้จากการประเมินคา่โดยผู้ประเมินคา่ที�กองทนุและ BFKT ร่วมกนัแตง่ตั ,งดงักลา่ว หรือการที�กองทนุมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ที�เหลืออยู่ ภายหลงัวนัครบ
กําหนดสญัญา HSPA จะไม่ถือเป็นการได้มาเพิ�มเติมหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานของ
กองทนุ ดงันั ,น กองทนุจึงไมต้่องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และขั ,นตอนเกี�ยวกบัการได้มาเพิ�มเติมหรือจําหนา่ยไป
ซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานรวมทั ,งหลกัเกณฑ์และขั ,นตอนเกี�ยวกับการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือความ
เห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ การทําธุรกรรมระหวา่งกองทนุกบับคุคลที�เกี�ยวข้องและการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื ,นฐานอีกครั ,ง 

ในสว่นของเสาโทรคมนาคมของ AWC นั ,น เมื�อครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC (ซึ�งปัจจุบนักําหนดไว้เป็นวนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่อาจมีการขยายกําหนดระยะเวลาได้อีก
อยา่งน้อยห้าปี) AWC จะมีหน้าที�ต้องโอนกรรมสิทธิkในเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทนุตามข้อกําหนด
ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั AWC จํานวนอยา่งน้อย 3,968 เสา ซึ�งภายหลงัจากนั ,น ข้อตกลง
เกี�ยวกับการโอนสิทธิรายได้ที�เกี�ยวเนื�องกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC จะสิ ,นผลลง ทั ,งนี , เสาโทรคมนาคมของ 
AWC จํานวนประมาณ 392 เสา ตามที�ได้ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�ตั ,งอยู่บริเวณที�ดิน
ซึ�งไม่มีความชดัเจนในเรื�องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิkหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจํากดัเกี�ยวกบัการใช้พื ,นที�
บางประการจะไม่ถกูโอนมาให้แก่กองทนุภายหลงัจากที�กําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC และจะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี�ยวกบัการขายสิทธิรายได้ระหว่างกองทนุกบั AWC เป็นระยะเวลา 10 ปี
หลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา HSPA นอกจากนี , ตามข้อกําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�
กองทุนจะเข้าทํากบั AWC ยงักําหนดให้คู่สญัญาสามารถตกลงซื ,อขายเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน
ดงักล่าว โดยอ้างอิงราคาที�ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที�คู่สญัญาร่วมกันแต่งตั ,ง โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ�มเติมในหัวข้อ 3.7.1 “สาระสําคัญของสัญญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) 
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้” และหวัข้อ 6.1.13 “การไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของที�ดินผู้ ให้เช่า
และการอนญุาตหรืออนมุตัิจากผู้ให้สทิธิแหง่ทาง หรือการไมส่ามารถคุ้มครองสทิธิของกองทนุในที�ดินซึ�งเป็นที�ตั ,ง
ของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแส
เงินสด และฐานะการเงินของกองทุน” ทั ,งนี , กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคม
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ดงักล่าวให้แก่กองทุนอย่างแน่นอนเนื�องจากหน้าที�ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะเกิดขึ ,นก็ต่อเมื�อ
เงื�อนไขตามสญัญาดงักลา่วได้สําเร็จแล้วซึ�งยงัไม่แน่นอนว่าเงื�อนไขดงักลา่วนั ,นจะสําเร็จหรือไม่ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 6.3.2 “สญัญาบางฉบบัระหว่าง กสท. โทรคมนาคม กบับริษัทในเครือทรู เกี�ยวกบั
บริการ 3G บนคลื�นความถี�ในยา่นความถี� 850 MHz อยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบ และอาจถกูแก้ไขเพิ�มเติม โดย
หน่วยงานกํากบัดแูลหรือคณะรัฐมนตรี” ทั ,งนี , การโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC อย่างน้อย 3,968 เสา ให้แก่
กองทุนในอนาคต หรือการที�กองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์จากรายได้สุทธิที�เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ AWC ที�เหลอือยูห่ลงัครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA แล้ว ตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�ทํากับ AWC หรือการที�กองทุนตกลงซื ,อขายเสาโทรคมนาคมของ 
AWC จํานวนประมาณ 392 เสาโดยอ้างอิงราคาที�ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที�กองทนุและ AWC 
ร่วมกันแต่งตั ,งดงักล่าวจะไม่ถือเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินของกองทนุ ดงันั ,น กองทุนจึงไม่ต้อง
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และขั ,นตอนเกี�ยวกบัการได้มาเพิ�มเติมหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
รวมทั ,งหลกัเกณฑ์และขั ,นตอนเกี�ยวกบัการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
การทําธุรกรรมระหวา่งกองทนุกบับคุคลที�เกี�ยวข้องและการประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานอีกครั ,ง 

ตามหนงัสอืข้อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) นั ,น เรียลฟิวเจอร์จะชําระเงินหรือดําเนินการ
ให้มีการชําระเงินให้แก่กองทนุจํานวนเทา่กบัรายได้สทุธิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที�กองทนุทํา
กบั BFKT ในช่วงก่อนที� กสท. โทรคมนาคม จะเริ�มชําระเงินให้แก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ 
HSPA และเมื�อ กสท. โทรคมนาคม เริ�มชําระเงินให้แก่ BFKT หนังสือข้อตกลงกระทําการ (Letter of 
Undertaking) จะสิ ,นผลลง  และเรียลฟิวเจอร์จะให้หนงัสือสนบัสนนุ (Letter of Support) แก่ BFKT แทน ทั ,งนี , 
หนงัสือสนบัสนุน (Letter of Support) จะไม่มีผลผกูพนัตามกฎหมายและมิได้เป็นการคํ ,าประกันโดยเรียลฟิว
เจอร์ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคัญของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคม – (ง) หนงัสือข้อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) ระหว่างเรียลฟิวเจอร์ BFKT และ
กองทนุ” หวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่าง
สญัญาเกี�ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (จ) หนงัสือสนบัสนุน 
(Letter of Support) ของเรียลฟิวเจอร์ที�ให้แก่ BFKT” และหัวข้อ 6.1.3 “ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนขึ ,นอยู่กับธุรกิจของกลุ่มทรูเป็นอย่างมาก – (จ) 
กลุม่ทรูจะไมใ่ห้การสนบัสนนุด้านเครดิตหรือการคํ ,าประกนัแก่กองทนุตลอดอายขุองเอกสารธุรกรรม” 

BFKT ได้ให้สทิธิในการซื ,อ (call option) แก่ กสท. โทรคมนาคม ในการซื ,อเสาโทรคมนาคมของ BFKT 
จํานวนประมาณ 667 เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซึ�ง BFKT ประสงค์จะขายสิทธิในรายได้ที�เกิดจาก
ทรัพย์สนิดงักลา่วให้กบักองทนุ ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ซึ�งกองทนุจะเข้าทํากบั BFKT โปรด
พิจารณารายละเอียดเกี�ยวกบัสทิธิในการซื ,อ (call option) ดงักลา่วเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.3.2 “นิติบคุคลในกลุม่ทรู
ที�มีธุรกรรมกบักองทนุ – (ค) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากดั” ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
ที�กองทนุจะเข้าทํากบั BFKT หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื ,อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ส่วนที�
สร้างใหม่ BFKT ตกลงที�จะยงัคงสง่มอบรายได้สทุธิให้แก่กองทนุตามจํานวนที�ได้ตกลงไว้จนสิ ,นสดุสญัญาโอน
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ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ รวมทั ,งจดัหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินใด ๆ ที� กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื ,อ
ก่อนที�สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA จะหมดอาย ุซึ�งหาก BFKT ไม่สามารถดําเนินการจดัหาทรัพย์สินมา
ทดแทนทรัพย์สินที� กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื ,อได้ BFKT จะต้องชําระเงินเป็นจํานวนเท่ากบัมูลค่าสดุท้าย 
(terminal value) ของทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 
“สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” 
ทั ,งนี , BFKT อาจนําเงินที�ได้รับจากการที� กสท. โทรคมนาคม ใช้สทิธิในการซื ,อ (call option) มาใช้เป็นสว่นหนึ�งใน
การปฏิบตัิตามหน้าที�ที� BFKT มีตอ่กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ไมว่า่จะเป็นการสง่มอบ
รายได้สทุธิหรือการชําระเงินเป็นจํานวนเท่ากับมลูค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่
กองทนุ  

ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมยงัรวมถึงโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมจํานวนหนึ�งที�กองทนุ
จะซื ,อจาก TUC อนัได้แก่ (ก) ระบบ FOC หลกั อนัประกอบด้วย FOC ความยาวประมาณ 5,112 กิโลเมตร และ
อปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�เกี�ยวข้อง และ (ข) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวดั ซึ�งสามารถรองรับ
ผู้ ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ตจาก TUC ซึ�งทรัพย์สินทั ,งสองรายการตั ,งอยู่ในพื ,นที�
ตา่งจงัหวดั โดยหลงัจากที�กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธิkจาก TUC แล้ว กองทนุจะรับผิดชอบค่าสิทธิแห่งทาง และ
คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการประกนัภยั สว่น TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลกั จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบ FOC หลกัและ
ระบบบรอดแบรนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดัที�กองทนุรับโอนมาจาก TUC เอง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติม
ในหวัข้อ 3.1 “ชื�อ ที�ตั ,ง ลกัษณะ ข้อมูลสรุปเกี�ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม 
ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�กองทุนจะลงทุน” และหัวข้อ 3.7.1 
“สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”  

ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มซึ�งกองทนุจะซื ,อจากทรูตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้
ที�ทํากับทรูอาจยงัไม่มีการก่อสร้างแต่จะถูกรวมเป็นสว่นหนึ�งของทรัพย์สินที�กองทนุลงทนุครั ,งแรก ตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ทรูจะมีหน้าที�ต้องส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ�มให้แก่กองทนุ โดยต้องสง่มอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมสว่นที�เหลอือีกจํานวน 3,000 เสา ภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กองทนุ
จะชําระราคาคา่ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มเต็มจํานวนในวนัที�กองทนุทําการลงทนุ และตามสญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที�กองทนุจะเข้าทํากบัเรียลฟิวเจอร์นั ,น เรียลฟิวเจอร์ในฐานะผู้ เช่าและบริหาร
จดัการหลกัในสว่นของทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มนี ,จะมีหน้าที�ต้องชําระคา่เช่าสาํหรับการเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการพื ,นที� (slots) บนทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มในจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนขั ,นตํ�าที�ตกลง
กันนบัตั ,งแต่วนัที�กองทุนทําการลงทุน โดยเป็นการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าหนึ�งปีสําหรับเสาโทรคมนาคมจํานวน 
3,000 เสา ที�ครบกําหนดสง่มอบภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และจ่ายค่าเช่าลว่งหน้าสองปีสําหรับเสา
โทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ที�ครบกําหนดส่งมอบภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั ,งนี , ในวนัที� 31 
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ธันวาคมของแต่ละปีภายในช่วงตั ,งแต่วนัที�ครบกําหนดส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มแต่ละครั ,ง
จนกระทั�งวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หากไม่มีการส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ�มให้แก่กองทนุให้ครบตามจํานวน ทรูจะต้องชําระคา่สนิไหมทดแทนให้แก่กองทนุเป็นจํานวน
เทา่กบัจํานวนเงินที�กองทนุจะต้องชําระเงินคืนให้แก่เรียลฟิวเจอร์ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ
หลกัที�กองทนุทํากบัเรียลฟิวเจอร์อนัเนื�องมาจากการที�ไม่มีทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มในสว่นนั ,นให้เรียล
ฟิวเจอร์เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ บวกด้วยจํานวนเท่ากบัร้อยละ 15 ต่อปีของจํานวนเงินดงักลา่ว โดย
เป็นไปตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�กองทุนทํากับทรู นอกจากนี , ในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 หากยงัไมม่ีการสง่มอบหรือดําเนินการให้มีการสง่มอบเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มให้แก่กองทนุให้ครบตาม
จํานวน ทรูจะมีหน้าที�ต้องชําระเงินให้แก่กองทนุเป็นจํานวนเท่ากบั 12 เท่าของจํานวนเงินที�กองทนุจะต้องชําระ
เงินคืนให้แก่เรียลฟิวเจอร์ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัที�กองทุนทํากับเรียลฟิวเจอร์อัน
เนื�องมาจากการที�ไม่มีทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มในสว่นนั ,นให้เรียลฟิวเจอร์เช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการในปี พ.ศ. 2563 ในสว่นของค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�ม ได้แก่ ค่าเช่าที�ดิน
สําหรับการเช่าที�ดินที�ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มตั ,งอยู่ และค่าประกันภยักองทุนจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายดงักลา่ว ทั ,งนี , ในช่วงระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั เรียลฟิวเจอร์
จะเป็นผู้ ชําระคา่เช่าที�ดินสาํหรับการเช่าที�ดินที�ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มตั ,งอยู ่ซึ�งจะสะท้อนอยูใ่นคา่เชา่
ลว่งหน้าสทุธิที�เรียลฟิวเจอร์ต้องจ่ายให้แก่กองทนุ และเรียลฟิวเจอร์ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัภายใต้
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�ม และพื ,นที�ที�ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มตั ,งอยู่เอง โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ�มเติมในหัวข้อ 3.7.1 “สาระสําคัญของสัญญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) 
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”  

ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มจะประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมที�สร้างขึ ,นใหม่โดยหรือสร้างเพื�อสง่
มอบให้ทรู โดยทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มจะตั ,งอยู่ในบริเวณเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนักบับริเวณที�ตกลง
กนัในสญัญา และมีคุณสมบตัิและสภาพตามที�กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�ทํากับทรู 
ทั ,งนี , สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที�กองทนุทํากบัทรูจะกําหนดว่าทรูจะต้องมีกรรมสิทธิkโดยชอบด้วย
กฎหมายในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�ม และทรัพย์สินดงักล่าวจะต้องเป็นทรัพย์สินที�ปราศจากภาระ
ผกูพนัใด ๆ ณ เวลาที�จะมีการสง่มอบให้แก่กองทนุ ดงันั ,น กองทนุจึงเชื�อวา่ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มจะ
ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมที�ทรูเป็นเจ้าของโดยสมบรูณ์ตามกฎหมายและไมอ่ยูภ่ายใต้ข้อพิพาททางกฎหมาย
ใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องกรรมสทิธิkทั ,งสิ ,น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัหน้าที�ของทรูในการสง่มอบ
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสัญญาเกี�ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”   

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ หากผู้ เช่าและบริหารจดัการไมส่ามารถเข้าถึง ดําเนินการ 
และ/หรือใช้ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมไมว่า่สว่นใดเนื�องมาจากประเด็นตา่ง ๆ เกี�ยวกบัสทิธิการเช่า
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หรือสิทธิในการใช้หรือเข้าถึงที�ดินหรือทรัพย์สินซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมตั ,งอยู่ (“ทรัพย์สินที�
ได้รับผลกระทบ”) ภายในห้าปีนบัตั ,งแตส่ทิธิการเช่าที�เกี�ยวข้องได้เปลี�ยนมาอยู่ในชื�อของกองทนุ นิติบคุคลผู้ โอน
รายที�เกี�ยวข้องจะทําการย้ายหรือเปลี�ยนทดแทนทรัพย์สินที�ได้รับผลกระทบดงักลา่วที�นิติบคุคลผู้ โอนได้ขายแก่
กองทุนด้วยค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลผู้ โอนเอง หากนิติบุคคลผู้ โอนรายที�เกี�ยวข้องไม่สามารถย้ายหรือเปลี�ยน
ทดแทนทรัพย์สนิที�ได้รับผลกระทบได้ภายในระยะเวลาที�กําหนด นิติบคุคลผู้ โอนจะต้องชําระคืนเงินให้แก่กองทนุ
เป็นจํานวนเทา่กบัมลูคา่สดุท้ายของทรัพย์สนิที�ได้รับผลกระทบดงักลา่ว รวมทั ,งดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี
คิดคํานวณตั ,งแตว่นัที�กองทนุลงทนุหรือวนัที�โอนทรัพย์สินดงักลา่วเสร็จสิ ,น (แล้วแต่กรณี) โดยจํานวนที�ชําระคืน
พร้อมดอกเบี ,ยให้แก่กองทนุดงักลา่วต้องหกัด้วยคา่เช่าทั ,งหมดที�กองทนุได้รับไปแล้วจากผู้ เช่าและบริหารจดัการ
หลกัสาํหรับทรัพย์สนิที�ได้รับผลกระทบซึ�งนิติบคุคลผู้ โอนไมส่ามารถย้ายหรือเปลี�ยนทดแทนได้นั ,น และดอกเบี ,ยที�
อตัราร้อยละ 7.5 คิดคํานวณตั ,งแต่วนัที�กองทนุรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัแต่ละครั ,งสําหรับ
ทรัพย์สินที�ได้รับผลกระทบนั ,นตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่าง
สญัญาเกี�ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้” หวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคัญของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ข) 
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั” และหวัข้อ 6.1.13 “การไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที�ดิน
ผู้ให้เช่าและการอนญุาตหรืออนมุตัิจากผู้ให้สทิธิแหง่ทาง หรือการไมส่ามารถคุ้มครองสิทธิของกองทนุในที�ดินซึ�ง
เป็นที�ตั ,งของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน 
กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ” อนึ�ง การย้าย การเปลี�ยนทดแทน และ/หรือการชําระคืนราคาค่าซื ,อ
โดยนิติบคุคลผู้ โอนดงักลา่ว จะไมถื่อเป็นการได้มาเพิ�มเติมหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน
ของกองทุน ดังนั ,น กองทุนจึงไม่ต้องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และขั ,นตอนเกี�ยวกับการได้มาเพิ�มเติมหรือ
จําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานรวมทั ,งหลกัเกณฑ์และขั ,นตอนเกี�ยวกบัการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
หรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ การทําธุรกรรมระหว่างกองทนุกบับคุคลที�เกี�ยวข้องและการประเมิน
คา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานอีกครั ,ง  

ทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุครั ,งแรกจะไมร่วมถึงสว่นปรับปรุงของทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
ที�ดําเนินการเพื�อเพิ�มศกัยภาพของทรัพย์สินดงักลา่วโดยผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุ และ BFKT ใน
สว่นของทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT รวมทั ,ง AWC ในสว่นของเสาโทรคมนาคมของ AWC ยกตวัอย่างเช่น 
การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ เว้นแต่เป็นการปรับปรุงด้านโครงสร้างเพื�อเพิ�มความแข็งแรงของเสา
โทรคมนาคม ทั ,งนี , ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ นิติบคุคลผู้ โอนจะให้สทิธิแก่กองทนุในการได้รับ
คําเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื�อซื ,อทรัพย์สนิเพิ�มเติม ซึ�งรวมถึงสว่นปรับปรุงดงักลา่ว และ/หรือ
รายได้ที�จะเกิดจากส่วนปรับปรุงเพิ�มเติมของทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมนั ,น ในกรณีที�กลุ่มทรู
พิจารณาจะขายทรัพย์สินหรือรายได้ที�จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ�มเติมดงักล่าวนั ,นให้แก่บุคคลภายนอกกลุ่มทรู 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหัวข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลกั - ทรัพย์สินที�กองทุนลงทุน
เพิ�มเติม” นอกจากนี , ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ กองทนุจะให้สทิธิแก่นิติบคุคลผู้ โอนในการทํา
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คําเสนอก่อน (right of first offer) เพื�อซื ,อทรัพย์สนิอื�นใดที�กองทนุซื ,อจากกลุม่ทรูหากกองทนุจะขายหรือจําหน่าย
โดยประการอื�นใดซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่ว 

กองทนุจะเข้าทําสญัญาบริการหลกักบับริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคม โดยผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะให้บริการเกี�ยวกบังานด้านธุรการและการตลาดกบั
กองทุน นอกจากนี , ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะมีหน้าที�รับผิดชอบเกี�ยวกับการจัดหาผู้ เช่าและบริหาร
จดัการพื ,นที�ร่วมรายอื�น ๆ ที�จะเช่าทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมในสว่นที�สามารถทําการรองรับการใช้
เพิ�มเติมได้ และกองทุนจะได้ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าเพิ�มเติมนั ,น หกัด้วยค่าธรรมเนียมเพิ�มเติมที�ต้องชําระ
ให้กบัผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญา
ที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ค) สญัญาบริการหลกั”  

ทั ,งนี , ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกันั ,น ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัจะมีหน้าที�
รับผิดชอบเกี�ยวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม รวมทั ,งเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สินดงักลา่ว ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั
จะต้องปฏิบัติหน้าที�ให้เป็นไปตามมาตรฐานที�กําหนดไว้ในสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก 
นอกจากนี , BFKT ยงัคงเป็นผู้ดําเนินงานและบํารุงรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ภายใต้สญัญาเช่า
เครื�องและอปุกรณ์ HSPA และเสาโทรคมนาคมของ AWC ตอ่ไป ซึ�งบริษัทจดัการเชื�อวา่จะทําให้มีการดําเนินงาน
และการบํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�เหมาะสม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติม
เกี�ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมในหวัข้อ 3.1.2 “รายละเอียด
ธุรกิจของกองทนุ – (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม – (13) การดําเนินงานและบํารุงรักษา” หวัข้อ 3.1.2 “รายละเอียด
ธุรกิจของกองทนุ – (ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดั – (8) การดําเนินงาน
และการบํารุงรักษา” หัวข้อ 3.7.1 “สาระสําคัญของสัญญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ข) 
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั” และหัวข้อ 3.7.1 “สาระสําคัญของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”  

แผนภูมิดังต่อไปนี ,แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอื�น ภายหลงัการจดทะเบียนจดัตั ,งกองทนุและหลงัจากที�มีการดําเนินการเกี�ยวกบัธุรกรรมที�กําหนดใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้และสญัญาอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องเสร็จสิ ,น  
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แผนภูมิข้างต้นถูกจัดทําขึ ,นเพื�อแสดงข้อมูลโดยสงัเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทั ,งหมดเกี�ยวกับ
โครงสร้างของกองทนุและความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติม
เกี�ยวกบัโครงสร้างของกองทนุและความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้นในหวัข้อ 3 “ข้อมลูทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพื ,นฐาน” หวัข้อ 5 “การทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องและหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลู” และ
หวัข้อ 7 “การบริหารและจัดการกองทนุ” ทั ,งนี , ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดทั ,งหมดในเอกสารฉบบันี ,ก่อนการ
ตดัสนิใจลงทนุ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัมลูค่าของทรัพย์สินที�กองทนุลงทนุครั ,งแรกในภาคผนวก 1 
“รายงานการประเมินมลูค่ายตุิธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท แคปปิตอล พลสั 
แอดไวซอรี� จํากดั (ฉบบัย่อ)” และภาคผนวก 2 “รายงานการประเมินมลูค่ายตุิธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี� จํากดั (ฉบบัยอ่)”  

2.2.2. วัตถุประสงค์การใช้เงนิที7ได้รับจากการเสนอขายครั
งแรก 

จํานวนเงินทั ,งหมดโดยประมาณที�กองทนุจะได้รับจากการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุจากการเสนอ
ขายครั ,งแรกจํานวน 5,808,000,000 หน่วย จะเท่ากบั 58,080 ล้านบาท โดยบริษัทจดัการคาดว่าจะจดัการให้
กองทุนใช้เงินสทุธิหลงัหกัค่าใช้จ่ายทางธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกับการจัดตั ,งกองทุนและการนําหน่วยลงทนุไปจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และภาษีมลูคา่เพิ�มที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอขายครั ,งแรกแล้ว เพื�อลงทนุในทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม และเงินสว่นที�เหลอื (หากมี) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทนุสําหรับงานด้าน
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ธุรการเกี�ยวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม และใช้เป็นเงินทนุสาํรอง รวมทั ,งลงทนุในทรัพย์สนิกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐานเพิ�มเติม 

แผนการใช้เงินสทุธิที�ได้จากการการเสนอขายครั ,งแรกที�กล่าวไปข้างต้น เป็นไปตามความตั ,งใจ ณ 
ปัจจบุนัของบริษัทจดัการ และตามประมาณการของการจดัสรรจํานวนเงินสทุธิที�จะได้รับที�จดัทําอยา่งดีที�สดุของ
บริษัทจดัการตามแผนงานและประมาณการรายจ่ายปัจจบุนัของกองทนุ 

2.2.3. การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที7กองทุนลงทุนเพิ7มเติม 

นอกเหนือจากการลงทุนของกองทนุในทรัพย์สินที�กองทนุลงทนุครั ,งแรก บริษัทจดัการอาจจดัการให้
กองทนุลงทนุในกิจการโครงสร้างพื ,นฐานอื�นโดยการได้มาซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานตามที�กฎหมาย
หลกัทรัพย์ให้กระทําได้และเป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ 

นอกจากนี , บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนเพิ�มเติมในทรัพย์สินที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมอื�น และ/หรือสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที�เกิดจากทรัพย์สนิดงักลา่ว นอกเหนือจากทรัพย์สนิ
ที�กองทนุลงทนุครั ,งแรก ซึ�งการลงทนุเพิ�มเติมโดยกองทนุอาจรวมถึงการใช้สทิธิในการได้รับคําเสนอก่อน (right to 
receive first offers) ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เป็นต้น ทั ,งนี , ตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ มีข้อกําหนดว่า ในกรณีที�กลุ่มทรูจะขายทรัพย์สินที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมอื�น ๆ ของกลุ่มทรูและ/หรือรายได้ที�เกิดจากทรัพย์สินดงักล่าวที�นอกเหนือจากทรัพย์สินที�กองทุน
ลงทนุครั ,งแรกให้แก่บคุคลภายนอกกลุม่ทรู นิติบคุคลผู้ โอนตกลงให้สิทธิกองทนุในการได้รับคําเสนอก่อนในการ
ซื ,อทรัพย์สินดังกล่าว และ/หรือรายได้ที�เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว ทั ,งนี , ทรัพย์สินที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมอื�นดังกล่าวอาจมีทั ,งส่วนที�เป็นทรัพย์สินซึ�งเป็นโครงการที�แล้วเสร็จและ/หรือทรัพย์สินซึ�งเป็น
โครงการที�ไม่แล้วเสร็จ (แล้วแต่กรณี) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหัวข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของ
สญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”  

การลงทนุหรือการได้มาเพิ�มเติมใด ๆ ซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานใด ๆ อนัมีมลูค่าเกินกว่า 
100 ล้านบาท หรือตั ,งแต่ร้อยละ 30 ขึ ,นไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุ ณ เวลาที�มีการได้มาดงักลา่ว
จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดเช่นเดียวกนักับเมื�อกองทนุเข้าลงทนุในทรัพย์สินที�กองทุนลงทนุครั ,งแรก (เช่น ข้อ
กําหนดการสอบทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนมุตัิของ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โปรดพิจารณาข้อกําหนดเกี�ยวกบัการของมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุในหวัข้อ 7.13.2 “สทิธิในการออก
เสยีงเพื�อลงมติ – 3. การประชมุและสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) เว้นแตไ่ด้มีการระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุแล้ววา่ กองทนุไมต้่องขอมติจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ทั ,งนี , บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�มีการลงทนุหรือได้มาเพิ�มเติม
โดยพิจารณาจากมลูคา่การลงทนุภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 
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อยา่งไรก็ดี หากเป็นการได้มาเพิ�มเติมซึ�งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�มีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที�มีการได้มาดงักลา่ว ซึ�งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี ,ไมจํ่าต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที�การลงทุนหรือได้มาเพิ�มเติมซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน จําเป็นต้องใช้เงินทุน
เพิ�มเติมโดยการกู้ยืมและ/หรือการเพิ�มเงินทนุจดทะเบียน กองทนุจะต้องปฏิบตัิตามขั ,นตอนเกี�ยวกบัการกู้ยืม
ตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” และ/หรือการเพิ�มทนุ ตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.5 “การ
เพิ�มเงินทนุจดทะเบียน” และการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุ (หากต้องมี) 

นอกจากนี , ในกรณีที�การลงทนุเพิ�มเติมดงักลา่วกระทําโดยวิธีการในข้อ (ก) หรือ (ข) ของนิยามคําว่า 
“ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน” (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกบันิยามคําวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐาน” ในหัวข้อ “คําจํากัดความและศัพท์เทคนิค – คําจํากัดความ”) กองทุนจะต้องเข้าทําสัญญากับ
ผู้ประกอบการบุคคลที�สามเพื�อให้เช่า หรือให้ผู้ประกอบการบุคคลที�สามดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ดงักลา่ว หรือเพื�อมอบหมายให้บคุคลดงักลา่วดําเนินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ 
ก.ล.ต. ตามที�ได้กําหนดไว้ในหวัข้อ 3.6 “การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกัน
รายได้” 

2.2.4. การลงทุนในทรัพย์สินรอง - การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื7นที7กองทุนลงทุนได้ 

นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลกัตามที�ได้ระบุไว้ในหวัข้อ 2.2.1 “การลงทุนในทรัพย์สินที�กองทุน
ลงทนุครั ,งแรก” และหวัข้อ 2.2.3 “การลงทนุในทรัพย์สินหลกั - ทรัพย์สินที�กองทนุลงทนุเพิ�มเติม” ข้างต้นแล้ว 
บริษัทจดัการอาจจดัการให้กองทนุลงทนุในทรัพย์สินรองดงัต่อไปนี , เว้นแต่ในกรณีที� ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. 
หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ�มเติมประเภทหรือลกัษณะของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�กองทนุสามารถลงทนุได้ 

(ก) พนัธบตัรรัฐบาล 

(ข) ตั�วเงินคลงั 

(ค) พนัธบตัรหรือหุ้นกู้ ที�รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั ,งขึ ,น เป็นผู้ออกและมี
กระทรวงการคลงัเป็นผู้คํ ,าประกนัต้นเงินและดอกเบี ,ยเต็มจํานวนแบบไมม่ีเงื�อนไข 

(ง) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 

(จ) บตัรเงินฝากที�ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ทั ,งนี , หากเป็นบตัรเงินฝากที�เข้าลกัษณะ
ของตราสารที�มีลกัษณะของสัญญาซื ,อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 
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(ฉ) ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที�ธนาคาร บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทนุ
เพื�อการฟื,นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัโอน
ประเภทมีสิทธิไลเ่บี ,ย หรือผู้คํ ,าประกนั ทั ,งนี , หากเป็นตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที�เข้า
ลกัษณะของตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื ,อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

(ช) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื ,อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี , หรือ
กองทนุรวมอื�น ซึ�งจดัตั ,งภายใต้กฎหมายที�มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนี , หรือเงินฝาก 

(ซ) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานอื�น 

(ฌ) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศ โดยต้องเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี , 

(1) เป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศที�อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงาน
กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื ,อขายหลักทรัพย์ที� เป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็นหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที�มีการซื ,อขายในตลาดซื ,อขายหลกัทรัพย์ที�เป็น
สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(2) กองทนุรวมในตา่งประเทศนั ,นมีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิประเภทและชนิดเดียวกบั
ทรัพย์สนิที�กองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(3) กองทนุรวมในตา่งประเทศนั ,นจดัตั ,งขึ ,นเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป 

(ญ) หุ้นที�ออกโดยบริษัท (ไมว่า่จะเป็นบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั) ที�เป็นไปตามเงื�อนไข
ดงัตอ่ไปนี , 

(1) บริษัทนั ,นมีการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของบริษัทดงักลา่ว หรือมีรายได้จากการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานดงักลา่วรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวม
ในแตล่ะปีบญัชี และ 

(2) บริษัทนั ,นมิใช่บริษัทภายใต้ข้อ (จ) ของนิยามคําวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน” 

(ฎ) สญัญาซื ,อขายลว่งหน้า ซึ�งการเข้าทําสญัญาดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพื�อป้องกนัความเสี�ยง
ของกองทนุ 

ทั ,งนี , บริษัทจัดการสงวนสิทธิkในการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรือการลงทุนชนิดอื�นตามที� 
ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ�มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น 
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2.2.5. อัตราส่วนการลงทุน 

เมื�อสิ ,นสดุรอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี กองทนุจะต้องดํารงมลูคา่การลงทนุในทรัพย์สนิหลกัไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุโดยคํานวณมลูคา่การลงทนุในทรัพย์สินหลกัจากมลูค่าตามบญัชี
ของราคาการได้มาหรือราคาอื�นใดตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด ดงันั ,น กองทนุจะต้องไมล่งทนุในการลงทนุใน
ทรัพย์สนิรองเกินกวา่ร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ 

บริษัทจดัการมีหน้าที�ที�จะต้องควบคมุดแูลให้อตัราสว่นการลงทนุในการลงทนุในทรัพย์สินรองเป็นไป
ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. ที� สน. 24/2552 เรื�อง การลงทนุและ
มีไว้เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัที� 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที�แก้ไขเพิ�มเติม) 

2.2.6. การจาํหน่ายไปซึ7งทรัพย์สินของกองทุน 

การจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานของกองทนุ อนัมีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท 
หรือตั ,งแต่ร้อยละ 30 ขึ ,นไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุ ณ เวลาที�มีการจําหน่ายดงักลา่ว จะต้องอยู่
ภายใต้ข้อกําหนดเช่นเดียวกนักบัเมื�อกองทนุเข้าลงทนุในทรัพย์สินที�กองทนุลงทนุครั ,งแรก (เช่น ข้อกําหนดการ
ประเมินคา่ทรัพย์สนิ เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนมุตัิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โปรดพิจารณาข้อกําหนดเกี�ยวกบั
การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุในหวัข้อ 7.13.2 “สิทธิในการออกเสียงเพื�อลงมติ – 3. การประชุมและสิทธิออกเสียง
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ได้มีการระบไุว้
ในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่า กองทุนไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 

ทั ,งนี , บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินดงักลา่วโดยพิจารณาจากมลูค่าการลงทุนภายในรอบ
ระยะเวลาหกเดือน 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�มีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท แตน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม ณ เวลาที�มีการจําหนา่ยดงักลา่ว ซึ�งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี ,ไมจํ่าต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

การจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานภายใต้เอกสารธุรกรรม บริษัทจัดการสามารถ
ดําเนินการได้โดยไมจํ่าต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์  

2.3. จุดเด่นของกองทุนและกลยุทธ์การลงทุน 

บริษัทจดัการมีวตัถุประสงค์หลกัที�จะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับเงินปันผลเพื�อการสร้างผลตอบแทน ในระยะ
ยาว โดยคํานงึถึงประโยชน์ที�ได้รับตอ่การพฒันาและเพิ�มคณุภาพของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทนุ
รวมเข้าลงทนุ โดยกองทนุมีจุดเด่นและมีกลยทุธ์การบริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทนุรวมเข้า
ลงทนุดงันี , 
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2.3.1. จุดเด่นของกองทุน 

กองทุนจะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื ,นฐานในประเทศไทยที�ลงทุนในทรัพย์สินที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคม และให้เช่าทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการเชื�อวา่จดุเดน่ในการแขง่ขนัที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของกองทนุได้แก่ 

(ก) การมีกองทรัพย์สินซึ7 งประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื 
นฐาน
โทรคมนาคมอื7น ๆ (ทั 
งที7เป็นกรรมสิทธิdในทรัพย์สินและสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิ) จาํนวนมากและกระจายอยู่ทั7วประเทศ ซึ7งกองทุนจะได้รับประโยชน์จาก
การที7เป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมซึ7งการเข้ามาในตลาดมีอุปสรรคอย่างมาก 

บริษัทจัดการเชื�อว่ากองทรัพย์สินอนัประกอบด้วยทรัพย์สินที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�มี
ลกัษณะเฉพาะของกองทนุจะเป็นหนึ�งในกองทรัพย์สินที�มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายที�สดุของประเทศ
ไทย และจะทําให้กองทนุสามารถให้บริการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ที�มีความครบถ้วน
สมบูรณ์แก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนได้ ณ วันที�กองทุนลงทุน กองทุนจะมีสิทธิในการรับ
รายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมกว่า 5,845 เสา และกองทุนจะซื ,อทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มซึ�ง
ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมอีกจํานวน 6,000 เสา ทําให้กองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทนุ (ทั ,งที�เป็น
กรรมสทิธิkในทรัพย์สนิและสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ) จะเพิ�มขึ ,นเป็น 11,845 เสาภายในสิ ,นปี พ.ศ. 
2558 โดยเสาโทรคมนาคมของกองทุนจะตั ,งอยู่ในทุก 77 จังหวดัของประเทศไทย ซึ�งกองทรัพย์สินที�เป็นเสา
โทรคมนาคมนี ,จะทําให้กองทนุสามารถนําเสนอเสาโทรคมนาคมที�ครอบคลมุทั�วทั ,งประเทศให้แก่ผู้ เช่าและบริหาร
จดัการทรัพย์สินของกองทนุและทําให้โครงข่ายของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุสามารถครอบคลมุ
จํานวนประชากรมากกวา่ร้อยละ 90 บนคลื�นความถี�ในยา่นความถี� 850 MHz และ 2100 MHz ได้ภายในอีกสาม
ปีข้างหน้า ทั ,งนี , ระบบ FOC ของ TUC และระบบ FOC ของ BFKT เมื�อรวมกนัแล้วจะมีระยะทางประมาณ 
52,362 กิโลเมตรผา่น 73 จงัหวดั  

จากการที�กองทนุเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมรายแรกในประเทศไทย ประกอบกับ
การมีอปุสรรคอยา่งมากในการเข้าสูภ่าคอตุสาหกรรมนี , กองทนุจึงมีข้อได้เปรียบในฐานะผู้บกุเบิก โดยต้นทนุและ
ระยะเวลาจํานวนมากที�ต้องใช้ในการก่อสร้างเสาโทรคมนาคม การวาง FOC รวมถึงการซื ,อและการติดตั ,ง
อปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณและอปุกรณ์อื�น ๆ เป็นสว่นหนึ�งของอปุสรรคที�สาํคญัที�สดุในการเข้าสูต่ลาด ซึ�งอาจลด
แรงจูงใจในการเข้าแข่งขนั นอกจากนี , ผู้ ที�ต้องการเข้ามาในตลาดยงัจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบั 
ต่าง ๆ ที�มีความเข้มงวด และต้องผ่านขั ,นตอนการยื�นขออนุญาตที�ใช้เวลานานในส่วนที�เกี�ยวกับการก่อสร้าง
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย นอกจากนี , ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�รายสําคญัอื�น ๆ ของไทย
ยงัอาจจะเผชิญกบัความไม่แน่นอนทางกฎหมายที�มีนยัสําคญั การใช้เวลาที�ยาวนาน และการเจรจาต่อรองที�
ซับซ้อนกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้วย หากผู้ ประกอบการเหล่านั ,นพยายามที�จะปรับโครงสร้าง (spin-off) 
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�มีอยูข่องตน 
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(ข) กองทุนอยู่ในสถานะที7ดีที7จะได้รับประโยชน์จากการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื7อนที7
อย่างรวดเร็วจากการเปลี7ยนไปใช้บริการระบบ 3G และ 4G LTE ในประเทศไทย 

ในฐานะที�ประเทศไทยเป็นหนึ�งในตลาดเอเชียแห่งสุดท้ายที�เปิดให้บริการ 3G จึงเป็นที�คาดว่า
อตุสาหกรรมโทรศพัท์เคลื�อนที�ของไทยจะมีการเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการ 3G และ 4G LTE ที�สงูขึ ,นมาก โดย 
Analysys Mason ได้ประมาณการวา่อตัราการเติบโตเฉลี�ยต่อปีของผู้ ใช้บริการ 3G จะอยู่ที�ร้อยละ 34 นบัตั ,งแต่
ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 ทั ,งนี , มีการคาดการณ์วา่การใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนที�เพิ�มขึ ,น ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 35 
ของยอดขายโทรศพัท์เคลื�อนที�ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 โดยประมาณ ประกอบกบัการเปลี�ยนไปใช้ระบบ 
3G และ 4G LTE จะเป็นปัจจยักระตุ้นอปุสงค์สาํหรับการใช้บริการข้อมลูเคลื�อนที� เนื�องจากจะมีผู้บริโภคของไทย
ที�ใช้แอพพลิเคชั�นสําหรับโทรศพัท์เคลื�อนที�และบริการอินเทอร์เน็ตเคลื�อนที�เพิ�มมากขึ ,น โดย Analysys Mason 
ประมาณการว่าผู้ ใช้บริการข้อมลูเคลื�อนที�จะเติบโตขึ ,นในอตัราการเติบโตเฉลี�ยต่อปีที�ร้อยละ 46 ตั ,งแต่ปี พ.ศ. 
2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 และจํานวนการรับสง่ข้อมลูผา่นโครงขา่ยทั ,งหมดจะเติบโตขึ ,นในอตัราการเติบโตเฉลี�ยต่อ
ปีที�ร้อยละ 23 ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั (สาํหรับรายละเอียดเกี�ยวกบัอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของไทย 
โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อ 3.2 “ลกัษณะอตุสาหกรรม”) โดยผู้บริโภคจะมีความคาดหวงัในบริการที�มี
คณุภาพสงูขึ ,นทั ,งในด้านของพื ,นที�ครอบคลมุของบริการประเภทเสียงที�ไร้รอยต่อ และการดาวน์โหลดข้อมูลที�
รวดเร็วและราบรื�นเมื�อเปลี�ยนไปใช้เทคโนโลยีในยคุถดัไป 

การเปลี�ยนแปลงนี ,และอุปสงค์สําหรับการใช้บริการข้อมูลเคลื�อนที�ซึ�งมีคุณภาพสูงจะส่งผลให้ผู้
ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ของไทยต้องติดตั ,ง Node B และอปุกรณ์โครงขา่ยอื�น ๆ เพิ�มขึ ,น อนัจะทําให้เกิดความ
ต้องการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เพิ�มเติมด้วย การเปลี�ยนแปลงนี ,ยงัรวมถึงการให้บริการ 
3G บนคลื�นความถี� 2100 MHz ซึ�งจะเพิ�มความจําเป็นที�จะต้องมีเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื�น ๆ เพิ�มเติม เนื�องจากความถี�ที�สงูขึ ,นทําให้จําเป็นต้องมี Node B ในจํานวนที�
มากขึ ,นและตั ,งอยู่ในระยะที�ใกล้กนัยิ�งขึ ,น รวมทั ,งระบบ FOC เพื�อการสง่ต่อสญัญาณ ซึ�งแตกต่างไปจากระบบ
ไมโครเวฟ นอกจากนี , ใบอนุญาตสําหรับคลื�นความถี�ในย่านความถี� 2100 MHz กําหนดให้ผู้ ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที�ของไทยจําต้องมีความครอบคลมุโครงขา่ยขั ,นตํ�าร้อยละ 80 ของจํานวนประชากรภายในปี พ.ศ. 
2559 ซึ�งเป็นการเพิ�มอปุสงค์สําหรับโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ยิ�งขึ ,นไปอีก ในฐานะที�
กองทนุเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมรายแรกในประเทศไทย บริษัทจดัการเชื�อว่ากองทนุจะอยู่
ในสถานะที�ดีที�จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มของอตุสาหกรรมในทางบวกเหลา่นี , 

(ค) การจาํกัดความเสี7ยงจากการพึ7งพาการเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศ
ไทยจากรายได้จากสัญญาระยะยาวและสิทธิในการได้รับรายได้สุทธิ ซึ7งเป็นฐานใน
การจัดสรรผลตอบแทนการลงทุนที7ต่อเนื7องให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในระยะยาว 

ด้วยรายได้สว่นใหญ่ของกองทนุจะมาจากสญัญาระยะยาวซึ�งมีการกําหนดค่าเช่าตั ,งต้นคงที�และการ
กําหนดปัจจัยสําหรับการปรับค่าเช่าดงักลา่วไว้ บริษัทจดัการเชื�อว่ารูปแบบทางธุรกิจของกองทนุจะช่วยจํากัด
ความเสี�ยงของผู้ลงทุนที�เกี�ยวเนื�องกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย ซึ�งคาดว่าจะมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื�อง ทั ,งนี , จากข้อมลูของ Economist Intelligence Unit นั ,น มีการประมาณการว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
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ประเทศที�แท้จริงตอ่ประชากรของไทยจะมีอตัราการเติบโตเฉลี�ยตอ่ปีที�ร้อยละ 4.5 ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 
2560 และรายได้ที�ใช้จ่ายได้จริง (disposable income) ตอ่ประชากรจะมีอตัราการเติบโตเฉลี�ยตอ่ปีที�ร้อยละ 6.7 
ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซึ�งอาจจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคสําหรับบริการต่าง ๆ เช่น โทรคมนาคม 
ความต้องการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภคที�เพิ�มขึ ,น จะสง่ผลให้ปริมาณการรับสง่ข้อมลูบนโครงข่ายของผู้
ให้บริการโทรคมนาคมเพิ�มสงูขึ ,นไปด้วย ซึ�งจะผลกัดนัให้ผู้ ให้บริการมีความต้องการใช้สถานีฐาน และ Node B 
เพิ�มเติม ซึ�งจะส่งผลในทางบวกกับความต้องการเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทั ,งนี , 
Analysys Mason ประเมินว่าการรับสง่ข้อมูลบนโครงข่ายทั ,งหมดจะมีอตัราการเติบโตเฉลี�ยต่อปีร้อยละ 30 
ตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2556 จนถึง พ.ศ. 2560 

รายได้ของกองทุนจะเกิดขึ ,นต่อเนื�องตามสญัญาระยะยาวและสิทธิในการรับรายได้สทุธิบนทรัพย์สิน
บางสว่นของกลุม่ทรู ซึ�งเป็นหนึ�งในผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ�งบริษัทจดัการเชื�อว่าอยู่
ในสถานะที�ดีที�จะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการใช้จ่ายที�เพิ�มขึ ,นของผู้บริโภคในประเทศไทยดังที�ได้กล่าว
ข้างต้น กองทุนจะมีสิทธิได้รับค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักบนเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มที�เป็น
กรรมสิทธิkของกองทุน โดยกําหนดระยะเวลาผูกพนัถึงปี พ.ศ. 2570 ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกักบัเรียลฟิวเจอร์ โดยมีอตัราคา่เช่าตั ,งต้นที�คงที�ซึ�งจะมีการปรับเพิ�มขึ ,นเป็นรายปีโดยเริ�มตั ,งแต่ปี พ.ศ. 
2558 ในอตัราคงที�ซึ�งจะสะท้อนถึงแนวโน้มการเพิ�มขึ ,นของดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) และค่าครองชีพที�เพิ�มสงูขึ ,น 
ทั ,งนี , อตัราค่าเช่าที�ปรับขึ ,นจริงนั ,นอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ก็ได้ และอาจเข้าทํา
ข้อตกลงที�เทียบเคียงกนัได้กบัผู้ เช่าและบริหารจดัการพื ,นที�ร่วมเพิ�มเติมบนทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มของ
กองทนุ และจะมีการผูกพนัระยะยาวจากผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทนุ ซึ�งกําหนดค่าเช่าไว้ลว่งหน้า
และมีการปรับเพิ�มขึ ,นเป็นรายปีในลกัษณะเดียวกันกับกรณีการเช่าระบบ FOC หลกัและระบบบรอดแบนด์ใน
ต่างจังหวัดบางส่วนของกองทุนด้วย และสิทธิของกองทุนที�จะได้รับรายได้สุทธิจากการให้เช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จะถกูเชื�อมโยงกบัอตัราค่าเช่าตามที�กําหนดไว้ใน
สญัญาที�มีอยูแ่ล้ว เช่น สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ซึ�งจะครบกําหนดอายขุองสญัญาในปี พ.ศ. 2568 
อีกทั ,งบริษัทจัดการเชื�อว่ากองทุนจะมีอตัราการเปลี�ยนตวัผู้ เช่าและบริหารจัดการสําหรับทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมในระดบัที�ตํ�า เนื�องจากผู้ เช่าและบริหารจดัการจําเป็นที�จะต้องลดความขดัข้องของบริการ 
รักษาความครอบคลมุของโครงขา่ยในพื ,นที�สําคญั และหลีกเลี�ยงการสญูเสียรายได้และค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมซึ�งจะ
เป็นผลมาจากการปรับตั ,งคา่โครงขา่ยใหม ่

การให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการและสิทธิที�จะได้รับรายได้เหลา่นี ,จะทําให้กองทนุมีรายได้สทุธิ
ตามสญัญาสาํหรับระยะเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นจํานวนทั ,งสิ ,น 359.9 ล้านบาท 
(ไม่รวมเงินรับล่วงหน้าบางรายการและลกูหนี ,ค้างรับ) และ 4,318.3 ล้านบาท สําหรับระยะเวลาสิบสองเดือน
สิ ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ดงันั ,นเมื�อคํานงึถึงโครงสร้างคา่ใช้จ่ายของกองทนุ กองทนุคาดว่ากองทนุจะ
มีอตัราการแปลงผนัรายได้เป็นกระแสเงินสด (conversion of revenue to cash flow) ในช่วงเวลาประมาณการ
ที�คอ่นข้างสงู นอกจากนั ,น กองทนุยงัจะได้เงินรับคา่เช่าลว่งหน้าเป็นรายเดือนจากทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่น
เพิ�มของกองทนุสาํหรับปี พ.ศ. 2557 จํานวน 1,242.9 ล้านบาท ซึ�งจะทําให้มีกระแสเงินสดทั ,งหมดที�สามารถจ่าย
เป็นผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจํานวน 332.3 ล้านบาท สาํหรับระยะเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 
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31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ 5,357.5 ล้านบาท สําหรับระยะเวลาสิบสองเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 นอกจากนี , กฎหมายหลกัทรัพย์และโครงการจดัการกองทนุกําหนดให้กองทนุต้องจดัสรรจํานวนเงินไมน้่อย
กว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วของกองทนุเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในแต่ละปี เพื�อให้
เป็นที�มั�นใจวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับประโยชน์จากสว่นตา่งกําไรที�ประมาณการไว้เหลา่นี , กองทนุจะยงัทําการ
จ่ายเงินไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของสภาพคลอ่งสว่นเกินจากเงินสดเพิ�มเติมที�ได้รับโดยการลดทนุ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 7.2.1 “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” และหวัข้อ 4.2 “ฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน”    

(ง) เสาโทรคมนาคมของกองทุนมีพื 
นที7รองรับเพิ7มเติมจาํนวนมากและอยู่ในสถานที7ตั 
งที7
ดีที7จะเติบโตได้จากการเพิ7มการเช่าพื 
นที7 ร่วม ทําให้สามารถมีรูปแบบทางธุรกิจที7
พร้อมเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีความสามารถในการรักษาระดับของต้นทุนในการ
ดาํเนินการ (operating leverage)  

จํานวนเสาโทรคมนาคมเริ�มต้นทั ,งสิ ,น 5,845 เสา ที�กองทุนจะมีสิทธิในรายได้สุทธิแบ่งเป็น เสา
โทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,485 เสา และเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 4,360 เสา เสาโทรคมนาคม
สว่นนี ,จะถกูนําออกให้เช่าโดย BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม แตเ่พียงผู้ เดียวตามระยะเวลาที�กําหนดไว้ในสญัญา
เช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA โดยค่าเช่าในสว่นที�เป็นเสาโทรคมนาคมของ BFKT จะเป็นค่าเช่าคงที�หลงัหกั
คา่ใช้จ่ายในอตัราเริ�มต้นที� 19,565 บาทต่อเสาต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 และในสว่นที�เป็นเสา
โทรคมนาคมของ AWC ในอัตราเริ�มต้นที� 22,000 บาทต่อเสาต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 
นอกจากนี , ทรูได้ตกลงที�จะสง่มอบหรือดําเนินการให้มีการสง่มอบเสาโทรคมนาคมเพิ�มเติมให้แก่กองทนุจํานวน 
6,000 เสา ซึ�ง เสาโทรคมนาคม 3,000 เสาในจํานวนนั ,นจะสง่มอบให้แก่กองทนุภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 และเสาโทรคมนาคมที�เหลอื 3,000 เสาจะสง่มอบให้แก่กองทนุภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั ,งนี , 
เรียลฟิวเจอร์ซึ�งเป็นบริษัทในกลุม่ทรูที�ได้ใบอนญุาตให้ใช้คลื�นความถี�ในยา่นความถี� 2100 MHz จะเป็นผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกัสาํหรับทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มจํานวน 6,000 เสานี , และตกลงที�จะเช่าพื ,นที� (slots) 
บนเสาเพิ�มเติม โดยเริ�มตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2560 รวมทั ,งสิ ,น 15,249 พื ,นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคมเหล่านี ,
โดยประมาณ โดยคาดว่าภายในต้นปี พ.ศ. 2560 อตัราการใช้พื ,นที� (occupancy rate) โดยเฉลี�ยของทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มจํานวน 6,000 เสานี ,จะเท่ากับ 2.54 ต่อเสา โดยประมาณ เปรียบเทียบกับพื ,นที�ที�
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี�ยตอ่เสาโทรคมนาคมที� 3.76 และเมื�อ
คํานวณเฉลี�ยกับพื ,นที�บนเสาโทรคมนาคมทั ,งหมดที�อยู่ในกองทรัพย์สินของกองทุนจะอยู่ที� 3.6 (ทั ,งนี , บน
สมมติฐานที�วา่ความตกลงเกี�ยวกบัสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวบนเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ 
AWC สิ ,นสดุแล้ว) ทั ,งนี , ภายหลงัจากที�มีการสง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มจํานวน 6,000 เสาแล้ว 
ทรัพย์สนิดงักลา่วจะเป็นเสาโทรคมนาคมที�สามารถนําออกให้เช่ากบัผู้ เช่าและบริหารจดัการร่วมเพิ�มเติมรายอื�น
ได้ทนัที นอกจากนี , เสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคม AWC จะสามารถนําออกให้ผู้ อื�นเช่า 
ดําเนินการ และบริหารจดัการเพิ�มเติมได้เมื�อครบกําหนดสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA และกองทนุใน
เวลาดงักลา่วกองทนุจะสามารถใช้สทิธิในการซื ,อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT ได้ ดงันั ,น กองทนุจึง
คาดว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิkในเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคม AWC เมื�อครบกําหนด
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สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA และกองทนุจะได้รับประโยชน์จากผู้ อื�นซึ�งเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ
เสาโทรคมนาคมเพิ�มเติม ในขณะที�ยงัคงให้เช่าพื ,นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคมจํานวนหนึ�งแก่กลุม่ทรูที�เป็นผู้
เช่าและบริหารจัดการหลกั นอกจากนี , ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี�ยที�จะเกิดขึ ,นกับผู้ เช่าและบริหารจัดการและกองทุน
สําหรับการเพิ�มพื ,นที�บนเสาโทรคมนาคม เพื�อที�จะรองรับอปุกรณ์เพิ�มเติม อยู่ในระดบัที�ตํ�าเมื�อเปรียบเทียบกับ
อตัราค่าเช่ารายปีโดยเฉลี�ยต่อพื ,นที� (slots) บนเสา จึงทําให้กองทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุได้
เพิ�มขึ ,น นอกจากนี , ระบบ FOC หลกัของกองทนุจะมีใยแก้วนําแสงที�ยงัไม่มีการใช้งาน (dark fiber) ซึ�งสามารถ
ให้เช่าใช้ร่วมได้ 

บริษัทจดัการเชื�อวา่เสาโทรคมนาคมและระบบ FOC หลกัของกองทนุตั ,งอยูใ่นพื ,นที�ซึ�งมีการรับสง่ข้อมลู
ผา่นโทรศพัท์เคลื�อนที�อยูใ่นอตัราที�สงูและมีการเติบโต และให้โอกาสแก่ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ที�จะสามารถ
ครอบคลมุโครงข่ายเป้าหมายได้โดยไม่ต้องมีรายจ่ายลงทุนที�สงู โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในพื ,นที�ต่างจังหวดัของ
ประเทศไทยที�มีการเติบโตสงู ทั ,งนี , ประมาณร้อยละ 21.4 ของกองทรัพย์สนิที�เป็นเสาโทรคมนาคมของกองทนุจะ
ตั ,งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซึ�งมีการรับสง่ข้อมลูผา่นโครงขา่ยสงูสดุ 

คา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมในการเพิ�มผู้ เช่าและบริหารจดัการพื ,นที�ร่วมสําหรับเสาโทรคมนาคมหรือระบบ FOC 
ของกองทนุจะมีจํานวนค่อนข้างตํ�า ทําให้กองทุนสามารถรับรู้รายได้เพิ�มเติมจากการมีผู้ เช่าและบริหารจดัการ
พื ,นที�ร่วมเป็นผลกําไรและกระแสเงินสดได้ง่ายยิ�งขึ ,น รูปแบบทางธุรกิจที�พร้อมเติบโตได้นี ,ทําให้กองทุนมี
ความสามารถในการรักษาระดบัของต้นทนุในการดําเนินการ (operating leverage) ที�สงู อีกทั ,งมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนที�สงูขึ ,น (potential upside) นอกจากนี , ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุซึ�งมีหน้าที�ที�จะต้อง
บํารุงรักษาทรัพย์สินของกองทนุจะมีระดบัรายจ่ายลงทนุเพื�อการบํารุงรักษาที�ค่อนข้างตํ�า โดยค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาโดยเฉลี�ยต่อเสาโทรคมนาคมอยู่ที� 300 ถึง 400 บาทต่อเดือนโดยประมาณ (ไม่รวมค่าเช่าที�ดิน) ซึ�ง
เป็นปัจจยัที�สง่เสริมให้ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัดงักลา่วทําการต่อสญัญาเช่า  ดําเนินการและบริหารจดัการ
กบักองทนุเมื�อครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาดงักลา่ว 

(จ) กระแสเงนิสดของกองทุนมีพื 
นฐานที7ดีจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามสัญญา ในการรับ
รายได้สุทธิที7เกิดจากทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ตามที7กาํหนดไว้ในสัญญาเช่า
เครื7องและอุปกรณ์ HSPA ซึ7งเป็นสัญญาระยะยาว และเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ตามที7กาํหนดไว้ในสัญญาเช่าระยะยาวระหว่าง BFKT กับ AWC 

กองทุนจะเป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการรับรายได้สุทธิที�เ กิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC โดย BFKT มีสิทธิได้รับรายได้สทุธิที�เกิดจากทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT จาก กสท. โทรคมนาคม ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ในสว่นที�มีการขาย
ให้กองทนุปีละประมาณ 1,900 ล้านบาท และ AWC มีสิทธิได้รับรายได้สทุธิจาก BFKT ตามสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ปีละประมาณ 1,151 ล้านบาท ทั ,งนี , กองทนุมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวบนรายได้สทุธิที�เกิด
จากทรัพย์สนิเหลา่นี , ซึ�งหกัคา่ใช้จ่ายโดยตรงที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สนินี ,แล้ว (รวมถึง คา่เช่าที�ดิน ภาษีโรงเรือนและ
ที�ดิน ค่าใช้จ่ายสําหรับสิทธิผ่านทาง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการและบํารุงรักษา และค่าประกนัภยั เป็นต้น) 
กองทนุจะมีกระแสรายได้ที�ตอ่เนื�องและมีความแนน่อนนี ,จนถึงปี พ.ศ. 2568 เป็นอยา่งน้อย กลา่วคือจนถึงเวลาที�
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สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ครบกําหนดอายขุองสญัญา และตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ที�ทํากบั BFKT และ AWC นั ,น กองทนุจะมีสทิธิในการบงัคบัสญัญาตอ่ BFKT และ AWC หาก BFKT และ 
AWC ไม่โอนรายได้สทุธิดงักลา่วให้แก่กองทนุ บริษัทจดัการเชื�อว่ารายได้สทุธิตามสญัญานี ,จะทําให้กองทนุมี
กระแสเงินสดอิสระสทุธิที�ชดัเจน ซึ�งจะกลายเป็นเงินปันผลระยะยาวที�มีความตอ่เนื�องสาํหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ฉ) การมีความสัมพันธ์ที7 ดีกับฝ่ายบริหารของกลุ่มทรูซึ7 งอยู่ ในระดับแนวหน้าของ
อุตสาหกรรม และการลงทุนของกลุ่มทรู ซึ7งเป็นผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที7
ครอบคลุมทั7วประเทศและครบวงจรเพียงรายเดียวของประเทศไทย  

ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุได้แก่บริษัทยอ่ยของทรู ซึ�งเป็นผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ราย
ใหญ่รายหนึ�งของไทย และ ณ วันที�ของเอกสารฉบบันี ,เป็นผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที�ครอบคลมุทั�ว
ประเทศและครบวงจรเพียงรายเดียวของไทย เมื�อเสร็จสิ ,นการเสนอขายครั ,งแรก ทรูจะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุราย
ใหญ่ที�สุดของกองทุน และจะมีผู้บริหารของทรูเข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนของกองทุน 
นอกจากนี , กลุม่ทรูได้แสดงความมุง่มั�นตอ่ความสาํเร็จของกองทนุด้วยการตกลงที�จะสง่มอบหรือดําเนินการให้มี
การสง่มอบทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มให้แก่กองทนุภายในปี พ.ศ. 2558 และการให้สิทธิในการได้รับคํา
เสนอก่อนแก่กองทนุในการซื ,อโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติมในกรณีที�กลุม่ทรูมีความต้องการที�จะขาย
ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

กองทนุคาดหมายวา่การสนบัสนนุและความเชี�ยวชาญในอตุสาหกรรมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
ของกลุ่มทรูจะทําให้กองทุนมีข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขนัในการบริหารจัดการทรัพย์สินและการขยายกอง
ทรัพย์สินของกองทนุ โดยกองทนุจะพึ�งพาความเชี�ยวชาญของกลุ่มวิศวกรและผู้บริหารของกลุม่ทรูซึ�งมีความรู้
ทางด้านเทคนิคในเชิงลกึและอยู่ในระดบัแนวหน้าของอุตสาหกรรมในด้านงานธุรการ การให้บริการ การจดัหา
ผลประโยชน์ และการตลาด นอกจากนี , กองทุนจะได้รับประโยชน์จากความสมัพนัธ์กับผู้แทนของผู้ ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที�รายอื�น ๆ ของประเทศไทย โดยผ่านทางการเข้าดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการที�ปรึกษาการ
ลงทุนของกองทุน ซึ�งสมาชิกแต่ละรายของคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนนี ,เป็นผู้ มีประสบการณ์ใน
อตุสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยเป็นเวลาถึง 21 ปีโดยเฉลี�ย 

2.3.2. กลยุทธ์ของกองทุน 

บริษัทจดัการเชื�อวา่แนวโน้มในทางบวกของธุรกิจของกองทนุได้รับการสนบัสนนุจากกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี , 
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(ก) การสร้างผลกําไรจากความสามารถในการรักษาระดับต้นทุนในการดําเนินการ 
(operating leverage) ด้วยการสร้างยอดขายตามที7ตั 
งเป้าหมายไว้ โดยมุ่งเน้นที7การ
รักษาความสัมพันธ์ที7ดีกับกลุ่มทรูและการหาผู้เช่าและบริหารจัดการพื 
นที7 ร่วม
เพิ7มเติมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ7ม ซึ7งทรูจะส่งมอบหรือดําเนินการให้มี
การส่งมอบให้แก่กองทุนจาํนวน 3,000 เสาภายในปี พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคม
ที7เหลือจาํนวน 3,000 เสาภายในปี พ.ศ. 2558 

กลยุทธ์ของกองทุนจะมุ่งที�การเพิ�มการใช้ประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทนุของทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ�ม โดยกําหนดให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมตั ,งเป้าหมายที�จะทําการเพิ�มจํานวนผู้ เช่า
และบริหารจดัการพื ,นที�ร่วมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มนี ,ให้ได้มากที�สดุ เพื�อที�จะสร้างรายได้ต่อเสา
โทรคมนาคมที�เพิ�มขึ ,น ทั ,งนี , ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะทํางานร่วมกับทีมงานด้านการวางแผนและ
วิศวกรรมโครงขา่ยของผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ของไทยรายอื�น ๆ เพื�อที�จะหาโอกาสในการตอบสนองความ
ต้องการทางด้านโครงขา่ยของผู้ประกอบการเหลา่นั ,นจากการใช้พื ,นที�บนเสาโทรคมนาคมของกองทนุ การเพิ�มผู้
เช่าและบริหารจัดการพื ,นที�ร่วมรายใหม่จะทําให้กองทุนสามารถกระจายฐานลูกค้า อีกทั ,งปรับปรุงความ
นา่เชื�อถือทางการเงิน (credit profile) และการสร้างกระแสเงินสดในระยะยาวของกองทนุได้ โดยปกติ การเพิ�มผู้
เช่าและบริหารจดัการพื ,นที�ร่วมนี ,จะช่วยปรับปรุงอตัรากําไรจากการดําเนินงาน (operating margin) ต่อเสาได้
อยา่งมีนยัสาํคญั เนื�องจากคา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมของกองทนุในการเพิ�มผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใหม่ในสว่นของ
คา่ใช้จ่ายและรายจ่ายลงทนุอยูใ่นระดบัที�ตํ�า 

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มนี ,จะตั ,งอยู่ในพื ,นที�ต่าง ๆ ทั�วประเทศ และจะทําให้ผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมสามารถครอบคลมุจํานวนประชากรสว่นใหญ่ของประเทศไทยบนคลื�นความถี� 850 MHz 1800 
MHz และ 2100 MHz ได้ จึงทําให้เสาโทรคมนาคมเหลา่นี ,เป็นทางเลือกทางหนึ�งที�น่าสนใจในการเพิ�มจํานวน 
Node B เมื�อเปรียบเทียบกบัการสร้างเสาโทรคมนาคมใหม ่

นอกจากนี , กองทุนมุ่งที�จะดํารงความสมัพันธ์กับกลุ่มทรูและบริษัทย่อยของกลุ่มทรู โดยผ่านทาง
ข้อตกลงร่วมกนัที�จะดําเนินกลยทุธ์ในการขยายกองทรัพย์สนิ ซึ�งกองทนุคาดวา่จะเป็นประโยชน์ร่วมกนั เนื�องจาก
แผนดังกล่าวจะทําให้กองทุนมีพื ,นที�รองรับเพิ�มเติมเพื�อสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของกองทุน ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นแนวทางที�คุ้มคา่สาํหรับกลุม่ทรูในการขยายโครงขา่ยโดยมีรายจ่ายลงทนุที�คอ่นข้างตํ�า 

(ข) การขยายขนาดกองทรัพย์สินโครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคมของกองทุนโดยกลยุทธ์
การจัดหามาซึ7 งทรัพย์สินที7 สามารถใช้ร่วมกันได้จากกลุ่มทรู หรือผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมรายอื7น เช่น ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ7มซึ7งทรูจะส่งมอบหรือ
ดาํเนินการให้มีการส่งมอบให้แก่กองทุนจํานวน 3,000 เสาภายในปี พ.ศ. 2557 และ
เสาโทรคมนาคมที7เหลือจาํนวน 3,000 เสาภายในปี พ.ศ. 2558 

ในอีกสองปีข้างหน้า กองทุนจะได้รับมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มซึ�งประกอบด้วยเสา
โทรคมนาคมอีกประมาณ 6,000 เสา รวมทั ,งโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื�นที�เกี�ยวข้อง
จากทรู ตามแผนของกลุ่มทรูในการขยายพื ,นที�รองรับและพื ,นที�บริการบนโครงข่ายคลื�นความถี�ในย่านความถี� 
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2100 MHz และโครงข่ายคลื�นความถี�ในย่านความถี� 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม นอกจากนี , เมื�อครบ
กําหนดสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA กองทนุจะได้กรรมสิทธิkในเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ�ง
และจะมีสิทธิในการซื ,อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT อีกบางสว่น โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ�มเติมในหวัข้อ 3.1.2 “รายละเอียดธุรกิจของกองทนุ – (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม – (11) เสาโทรคมนาคมของ 
BFKT” และหวัข้อ 3.1.2 “รายละเอียดธุรกิจของกองทนุ – (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม – (12) เสาโทรคมนาคมของ 
AWC” นอกจากนี , กองทนุยงัมีสทิธิในการได้รับคําเสนอก่อนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ในการ
ซื ,อทรัพย์สนิหรือรายได้สทุธิเพิ�มเติมซึ�งกลุม่ทรูเลอืกที�จะขาย ทรัพย์สนิเพิ�มเติมใด ๆ ที�กองทนุซื ,อจากกลุม่ทรูจะมี
การให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการกลบัไปยงับริษัทในกลุม่ทรูในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั หรือแก่ผู้
เช่าและบริหารจัดการพื ,นที�ร่วมเพิ�มเติมตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการระยะยาวซึ�งมีการ
กําหนดคา่เช่าตั ,งต้นคงที�และมีการกําหนดปัจจยัการปรับราคาไว้ด้วย 

นอกจากนี , เพื�อเป็นการเพิ�มการเติบโตของกระแสเงินสดของกองทนุให้ต่อเนื�องซึ�งจะสง่ผลในทางบวก
ตอ่การจ่ายผลตอบแทนการลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ กองทนุจะแสวงหาเพื�อให้ได้มาซึ�งทรัพย์สนิเพิ�มเติมจาก
กลุม่ทรูและบคุคลอื�น ๆ ซึ�งมีมลูคา่ในเชิงกลยทุธ์สาํหรับการใช้พื ,นที�ร่วมกนัได้กบัผู้ประกอบการหลายราย  

ด้วยการขยายขนาดกองทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทุนโดยอยู่บนหลกัการของ
การมีข้อตกลงล่วงหน้าเท่านั ,นเป็นหลกั กองทนุวางแผนที�จะดําเนินการให้ทรัพย์สินที�กองทุนจะได้มาเพิ�มเติม
สามารถสร้างรายได้ให้แก่กองทนุในทนัทีที�ได้มา ซึ�งจะเป็นการลดความเสี�ยงในด้านการปฏิบตัิการ (execution 
risk) และเพิ�มกระแสเงินสดและผลตอบแทนจากการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยการ (1) ลดรายจ่ายลงทนุ
ในเบื ,องต้นของกองทุน และ (2) สร้างผลตอบแทนในรูปค่าเช่าในทันทีที�มีการใช้จ่ายเงินสดสําหรับทรัพย์สิน
เพิ�มเติม  

สําหรับทรัพย์สินหรือรายได้สทุธิอื�นในอนาคตที�กองทุนได้รับจากกลุ่มทรู กองทุนจะจัดให้มีการทํา
รายงานการประเมินมลูคา่โดยผู้ประเมินมลูค่าอิสระเพื�อให้มั�นใจว่าธุรกรรมดงักลา่วเป็นไปตามเงื�อนไขทางการ
ค้าโดยปกติทั�วไป (arm’s length) และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ  

(ค) การเลือกซื 
อส่วนปรับปรุงทรัพย์สินโครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคมของกองทุนเพื7อ
เพิ7มความสามารถในการรองรับที7มีอยู่ให้ตอบสนองกับอุปสงค์ 

กองทนุมีความประสงค์จะซื ,อสว่นปรับปรุงในทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ ซึ�ง
การปรับปรุงจะกระทําโดยผู้ เช่าของกองทนุ เพื�อที�จะเพิ�มจํานวนพื ,นที�บนเสาโทรคมนาคม (slots) ของกองทนุให้
มีความสามารถในการรองรับที�สงูขึ ,นกว่าเดิม อีกทั ,งปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ�มแบนด์วิดท์บนระบบ FOC 
และระบบบรอดแบนด์ในตา่งจงัหวดัของกองทนุ ตลอดจนก้าวทนัตอ่การเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยี
ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ�ง สว่นปรับปรุงในอนาคตดงักลา่วอาจรวมถึง (1) การเพิ�มความแข็งแรงทางด้าน
โครงสร้างของเสาโทรคมนาคมบางเสา และ (2) การปรับปรุงอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณและอุปกรณ์โครงข่าย
หลกั ทั ,งนี , กองทุนมีแผนที�จะลงทุนในการปรับปรุงก็ต่อเมื�อผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัหรือผู้ เช่าและบริหาร
จดัการพื ,นที�ร่วมได้ให้ความตกลงลว่งหน้าที�จะเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินเพิ�มเติมหรืออปุกรณ์ที�
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จะมีการปรับปรุงในระยะยาว มีคา่เช่าตั ,งต้นที�กําหนดคงที� และการลงทนุนั ,นจะต้องเป็นผลทางด้านเศรษฐกิจใน
เชิงบวกกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุในระยะยาว 

(ง) การมุ่งเน้นการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื7อสนับสนุนการเติบโตในระยะ
ยาว และการจัดสรรผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว 

กองทนุวางแผนที�จะใช้แนวทางการรักษาวินยัอย่างเคร่งครัดในการบริหารจดัการงบดลุ ซึ�งรวมถึงการ
ดํารงอตัราสว่นหนี ,สนิตอ่ทนุมิให้สงูกวา่สามตอ่หนึ�ง (3:1) ตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์และโครงการจดัการกองทนุ
กําหนด และการดแูลให้กองทนุมีสภาพคลอ่งสงูเพื�อที�จะดําเนินตามกลยทุธ์การขยายธุรกิจของกองทนุ และดํารง
ความสามารถในการจดัสรรเงินสดให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในระยะยาว บริษัทจดัการเชื�อว่าแนวทางการบริหาร
เงินทุนอย่างรอบคอบและความเสี�ยงในระดบัตํ�า ณ ปัจจุบนัของกองทุนจะทําให้กองทุนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนทั ,งในรูปทุนและหนี ,สินได้อย่างเพียงพอในอนาคต ทั ,งนี , ขึ ,นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั ,น และมี
ความสามารถที�จะขยายและปรับปรุงกองทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทนุได้ 

2.4. บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี7ยวกับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหากกองทุนรวมมิได้
เป็นบุคคลเดียวที7 มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตดังกล่าวทั 
งจํานวน โดยวิเคราะห์สิทธิได้เสียทาง
ทรัพย์สินของผู้ถอืหน่วยลงทุนเปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหนี 
หรือผู้มีสิทธิอื7นในรายได้ในอนาคต 

2.4.1. ข้อเท็จจริง  

ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ระหวา่ง BFKT ในฐานะผู้ขายและกองทนุในฐานะผู้ซื ,อ 
และสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง AWC ในฐานะผู้ขายและกองทนุในฐานะผู้ซื ,อ กองทนุจะ
เป็นบคุคลเดียวที�มีสทิธิได้รับรายได้คา่เช่าสทุธิที�เกิดขึ ,นตั ,งแต่และรวมถึงวนัเริ�มคํานวณรายได้จนถึงวนัที�สญัญา
เช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA หรือสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แต่ละฉบบัที�เกี�ยวข้องสิ ,นสดุ จากการ
ให้เช่าทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี , (1) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT ซึ�งรวมถึงอปุกรณ์ระบบ
สื�อสัญญาณที�เกี�ยวข้อง โดยเป็นการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าเครื� องและอุปกรณ์ HSPA และ (2) เสา
โทรคมนาคมของ AWC (โดยรวมถึงเสาโทรคมนาคมซึ�งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง) โดยเป็นการให้เช่าภายใต้
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC นอกจากนี , เสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC 
บางสว่นตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ที�อาจตกอยู่ภายใต้ข้อจํากดับางประการจะยงัคงอยู่ภายใต้
ข้อตกลงเกี�ยวกบัการโอนสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุกบั BFKT หรือ AWC (แล้วแตก่รณี) ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 
ปี ภายหลงัวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ทั ,งนี , กองทนุจะได้รับรายได้คา่เช่าสทุธิดงักลา่วทั ,งจํานวน เนื�องจากการ
ซื ,อขายรายได้ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้นั ,น เป็นการซื ,อขายรายได้ค่าเช่าสทุธิทั ,งหมดให้แก่
กองทุนแต่เพียงผู้ เดียว โดยไม่มีบุคคลอื�นที�มีสิทธิหรือส่วนแบ่งในรายได้ค่าเช่าสุทธิที�มีการขายให้แก่กองทุน
ดงักล่าว และกองทุนจะไม่ได้รับรายได้ใด ๆ ที�เกิดจากการให้บริการดําเนินงานและการบํารุงรักษาในส่วนที�
เกี�ยวกบัทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT จาก BFKT  
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2.4.2. บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย 

การที�กองทนุซื ,อรายได้ค่าเช่าสทุธิในอนาคตจาก BFKT และ AWC ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทยอันอาจมีข้อจํากัดบางประการ ซึ�งอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นยัสําคญัต่อการใช้สิทธิของกองทุน กล่าวคือ การซื ,อขายรายได้ค่าเช่าสทุธิในอนาคตภายใต้สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและรายได้เป็นการซื ,อขายรายได้ ที� BFKT และ AWC ในฐานะผู้ขายยงัไม่ได้มาซึ�งรายได้ดงักลา่ว โดย
เป็นการซื ,อขายรายได้ในอนาคตซึ�งยงัไมอ่าจทําการกําหนดทรัพย์สนิดงักลา่วให้เป็นที�แน่นอนได้ ณ เวลาที�มีการ
เข้าทําสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและรายได้ จึงอาจทําให้การซื ,อรายได้คา่เช่าสทุธิของกองทนุและการใช้สิทธิตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ดงักลา่วของกองทนุถกูโต้แย้งได้ นอกจากนี , เนื�องจากทรัพย์สินในสว่นที�
เป็นรายได้สทุธิที�กองทนุซื ,อจาก BFKT และ AWC เป็นรายได้สทุธิเฉพาะที�เกิดจาก (ก) การให้เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT รวมถึงอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�เกี�ยวข้องของ BFKT ภายใต้สญัญา
เช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA (ข) การให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC และ (ค) การให้เช่าเสาโทรคมนาคมบางส่วนภายใต้สญัญาเช่าฉบบัใหม่ที�จะทําขึ ,นระหว่างคู่สญัญาที�
เกี�ยวข้องโดยมีระยะเวลา 10 ปีนบัแตว่นัครบกําหนดสญัญา HSPA เทา่นั ,น และไมร่วมถึงรายได้อื�นและเงินอื�น ๆ 
ของ BFKT และ AWC (เช่น รายได้ที�เกิดจากการให้บริการดําเนินงานและการบํารุงรักษาในส่วนที�เกี�ยวกับ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม) เพราะฉะนั ,น ในระหว่างที�ยงัไม่มีการหกัค่าใช้จ่ายที�
เกี�ยวข้องก่อนตามที�กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เพื�อกําหนดหรือแยกรายได้สทุธิที�ทาง
กองทนุจะได้รับตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ และยงัไมม่ีการกําหนดหรือแยกรายได้คา่เช่าสทุธิที� 
BFKT และ AWC ขายให้แก่กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ออกมาเป็นสดัสว่นจากรายได้
อื�นและเงินอื�น ๆ ของ BFKT และ AWC (แล้วแตก่รณี) เพื�อกําหนดนบัเป็นทรัพย์สนิเฉพาะสิ�ง กรรมสทิธิkในรายได้
ค่าเช่าสทุธิดงักลา่วยงัไม่อาจโอนไปยงักองทนุในฐานะผู้ซื ,อได้  โดยถือว่ารายได้ที� BFKT หรือ AWC (แล้วแต่
กรณี) ได้รับมา ยงัคงเป็นกรรมสิทธิkของ BFKT หรือ AWC (แล้วแต่กรณี) ซึ�งเจ้าหนี ,ของ BFKT หรือ AWC 
(แล้วแตก่รณี) (ถ้ามี) อาจใช้สทิธิในการเรียกร้องบงัคบัชําระหนี ,เอากบัรายได้ดงักลา่วก่อนที�จะมีการกําหนดหรือ
แยกรายได้ค่าเช่าสทุธิและสง่มอบให้แก่กองทนุ ดงันั ,น สิทธิของกองทนุที�มีต่อ BFKT หรือ AWC (แล้วแต่กรณี) 
จึงไม่ได้ดีไปกว่าสิทธิของเจ้าหนี ,ที�ไม่มีประกันรายอื�น ๆ ของ BFKT หรือ AWC (แล้วแต่กรณี) (ถ้ามี) หรือผู้มี
บริุมสทิธิ หรือสทิธิยดึหนว่งตามกฎหมายอื�น (ถ้ามี) และในกรณีที�กองทนุไมไ่ด้รับรายได้คา่เช่าสทุธิตามที�กําหนด
ไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ไม่ว่าทั ,งหมดหรือบางสว่น อนัถือเป็นแหลง่รายได้หลกัของกองทนุ 
อาจสง่ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินโดยรวมของกองทนุและสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุในการได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุหรือเงินปันผลที�อาจได้รับจากกองทนุด้วย ในกรณีที�สิทธิของกองทนุตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ถูกโต้แย้ง กองทุนอาจต้องดําเนินการฟ้องร้อง BFKT หรือ AWC 
(แล้วแต่กรณี) ต่อศาลเพื�อบงัคบัสิทธิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และเรียกร้องค่าเสียหายที�
เกิดขึ ,นจากการที� BFKT หรือ AWC (แล้วแตก่รณี) ผิดสญัญา ซึ�งกองทนุได้ชําระเงินค่าซื ,อรายได้ค่าเช่าสทุธิตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ให้แก่ BFKT หรือ AWC (แล้วแตก่รณี) ไปแล้วเต็มจํานวน 

ทั ,งนี , ณ วนัที�จดทะเบียนจดัตั ,งกองทนุและวนัที�กองทนุลงทนุนั ,น BFKT มีเจ้าหนี ,ตามสญัญากู้ยืมเงิน
จํานวนหนึ�งฉบบั ซึ�งเป็นเจ้าหนี ,ที�ได้รับหลกัประกนัจาก BFKT และผู้ให้หลกัประกนัรายอื�น ๆ (ซึ�งสญัญากู้ยืมเงิน
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ดงักลา่วจะครบกําหนดชําระในปี พ.ศ. 2564) นอกจากนี , BFKT ยงัมีเจ้าหนี ,ไม่มีประกนัอื�น รวมถึงเจ้าหนี ,ตาม
สญัญาเงินกู้ ด้อยสทิธิที�ไมม่ีหลกัประกนัซึ�งจะครบกําหนดสญัญาภายหลงัจากที�สญัญากู้ยืมเงินมปีระกนัดงักลา่ว
ครบกําหนดแล้ว และเจ้าหนี ,ทางการค้าอื�น ๆ ดงันั ,น สทิธิของกองทนุจึงอยูใ่นลาํดบัเดียวกนักบัเจ้าหนี ,ไมม่ีประกนั
ดงักลา่ว 

นอกจากนี , ณ วนัที�จดทะเบียนจดัตั ,งกองทนุและวนัที�กองทนุลงทนุนั ,น AWC มีหนี ,ที�ไม่มีหลกัประกัน 
ได้แก่ เจ้าหนี ,ทางการค้าและเงินกู้ ยืมจากบริษัทแม่ซึ�งคือ เทเลคอม โฮลดิงส์ ดงันั ,น สิทธิของกองทุนจึงอยู่ใน
ลาํดบัเดียวกนักบัเจ้าหนี ,ไมม่ีประกนัดงักลา่ว 

BFKT หรือ AWC อาจก่อหนี ,เพิ�มเติมได้ในอนาคต แต่ทั ,งนี ,ต้องเป็นไปตามเงื�อนไขและอยู่ภายใต้
ข้อจํากดัที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที�ทําไว้กบักองทนุ 

2.5. ความเห็นทางกฎหมายเกี7ยวกับการจัดตั 
งกองทุน – ความเห็นเกี7ยวกับหน้าที7ในการขอรับใบอนุญาต
การประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีนิติบุคคลอื7นดาํเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
โครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ ได้มีหนงัสือสอบถามใน
ประเด็นดงักล่าวไปยงั กทค. ซึ�ง กทค. ได้พิจารณามีมติในประชุมครั ,งที� 34/2556 และ สํานกังาน กสทช. ได้มี
หนงัสือแจ้งและชี ,แจงถึงบริษัทจดัการ ต่อมาทางบริษัทจดัการ จึงขอให้บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี� จํากัด 
(“ที�ปรึกษากฎหมาย”) ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี�ยวกบัการจดัตั ,งกองทนุตามที�ได้รับแจ้งจากสาํนกังาน กสทช. 
แก่บริษัทจัดการ ในสามประเด็น ได้แก่ (ก) ตามรูปแบบโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ณ วนัที�
กองทนุเริ�มลงทุนครั ,งแรก หลงัจากที�มีการจดทะเบียนกองทุน กองทุนจะต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหรือไม่ อย่างไร (ข) หากในอนาคตมีผู้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของกองทุนเพิ�มมากขึ ,น กองทุน
จะต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม ่อย่างไร (ค) ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึ�งเป็น
ผู้ดําเนินการด้านธุรการและการตลาดของกองทนุ จะต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม ่
อยา่งไร  

ที�ปรึกษากฎหมายได้พิจารณาเอกสารประกอบ ได้แก่ (1) หนงัสือของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
ไทยพาณิชย์ จํากัด ที� จท.11-560068 ลงวนัที� 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื�อง การจดัตั ,งกองทุนรวมโครงสร้าง
พื ,นฐาน (2) หนังสือของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ที� จท.11-560112 ลงวันที� 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 เรื�อง การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานของกองทุนรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม (3) หนังสือของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ที� จท.11-560122 ลงวนัที� 1 ตลุาคม พ.ศ. 2556 เรื�อง การจดัตั ,ง
กองทุนรวมโครงสร้างพื ,นฐาน (4) มติ กทค. ครั ,งที� 34/2556 และ (5) หนังสือของสํานกังาน กสทช. ที� สทช 
5011/30799 ลงวนัที� 3 ตลุาคม พ.ศ. 2556 เพื�อชี ,แจงรายละเอียดเกี�ยวกบัมติของ กทค. ครั ,งที� 34/2556 รวมทั ,ง
ข้อเท็จจริงตามที�ระบใุนเอกสารดงักลา่ว และได้ให้ความเห็นในประเด็นดงักลา่วข้างต้นแก่บริษัทจดัการ ดงันี , 
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1. ตามรูปแบบโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ณ วันที7กองทุนเริ7มลงทุนครั
งแรก 
หลังจากที7 มีการจดทะเบียนกองทุน กองทุนจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหรือไม่ อย่างไร 

เนื�องจากการจดัตั ,งกองทนุมีวตัถปุระสงค์หลกัในการระดมทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นการทั�วไป เพื�อ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมเป็นหลกั ซึ�งมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื�อเป็นรายได้
ให้แก่กองทุน เพื�อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระยะยาว และเป็นการเพิ�ม
ทางเลอืกในการลงทนุให้แก่ประชาชนผู้ลงทนุรายย่อยได้มีโอกาสในการนําเงินออมไปลงทนุในหลกัทรัพย์ที�เปิด
โอกาสให้นกัลงทนุได้มีสว่นร่วมเป็นเจ้าของในกิจการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม 

ทั ,งนี , หลงัจากที�มีการจดัตั ,งกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้กองทนุนําเงินที�ได้จากการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุครั ,งแรกไปลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ซึ�งโดยหลกัจะประกอบด้วย  

(ก) กรรมสทิธิkในเสาโทรคมนาคม 

(ข) กรรมสิทธิkในระบบใยแก้วนําแสงหลกั (core fiber optic cable grid) และอปุกรณ์ระบบสื�อ
สญัญาณที�เกี�ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดั และ  

(ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที�เกิดขึ ,นจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมและ
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม และระบบใยแก้วนําแสงและอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ 

กองทุนจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมดงักล่าวโดยการให้ผู้ รับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเช่าทรัพย์สิน (ก) และ (ข) ข้างต้น โดยในช่วงแรกจะให้ เรียลฟิวเจอร์ 
และ TUC ซึ�งเป็นผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและมีคุณสมบตัิตามมาตรา 8 แห่ง พรบ.การ
ประกอบกิจการ โทรคมนาคม เป็นผู้ เช่า ซึ�ง เรียลฟิวเจอร์ และ TUC จะเป็นผู้มีหน้าที�ในการดําเนินการ ดูแล
รักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินดงักล่าวด้วยตนเอง โดยกองทุน จะไม่ได้ดําเนินการ ดแูลรักษา และบริหาร
จัดการทรัพย์สินดังกล่าว หรือเป็นผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม แต่อย่างใด ทั ,งนี , เพื�อให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการจดัตั ,งและจดัการกองทนุรวม โดยเฉพาะข้อ 43 (1) ของประกาศ ทน. 1/2554 
ที�ห้ามกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานประกอบกิจการโครงสร้างพื ,นฐานเอง  

ด้วยข้อเท็จจริงที�บริษัทจัดการได้เคยชี ,แจงให้แก่ กทค. และคณะทํางานทราบถึงวตัถุประสงค์ในการ
จดัตั ,งกองทนุ รวมถึงลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�มีเพื�อการ
ระดมทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นการทั�วไปเพื�อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมเป็นหลกั ซึ�งมี
ศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื�อเป็นรายได้ให้แก่กองทนุ เพื�อให้กองทนุสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุได้ในระยะยาว และเป็นการเพิ�มทางเลอืกในการลงทนุให้แก่ประชาชนผู้ลงทนุรายย่อยได้มีโอกาสใน
การนําเงินออมไปลงทุนในหลกัทรัพย์ที�เปิดโอกาสให้นกัลงทุนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม ประกอบกบักองทนุไม่ได้ให้บริการจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมอนัเป็น
การประกอบกิจการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมด้วยตนเอง แต่จะมอบให้นิติบุคคลอื�นดําเนินการบริหาร
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จดัการทรัพย์สินของกองทนุ นอกจากนี , การที� กทค. มีมติเพื�อตอบข้อหารือของบริษัทจดัการ โดยมีการชี ,แจง
รายละเอียดเกี�ยวกบัมติของ กทค. ครั ,งที� 34/2556 ตามหนงัสือของสํานกังาน กสทช. ที� สทช 5011/30799 ลง
วันที� 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในส่วนที�เกี�ยวข้องว่า “...หากบริษัทฯ (SCBAM) เห็นว่าในกรณีที�กองทุนรวมฯ 
จะต้องดําเนินการขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สามจาก กสทช.  และการดําเนินการ
ดงักล่าวอาจขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ที�กําหนดห้ามกองทุนรวมฯ ประกอบกิจการโครงสร้าง
พื/นฐานเองแลว้ กองทนุรวมฯ จะดําเนินการโดยใหนิ้ติบคุคลอื�นมาดําเนินการบริหารจดัการโครงข่ายหรือบริหาร
จดัการทรพัย์สินหรือดําเนินการอื�นใดในทํานองเดียวกนั และเป็นผูข้อรบัอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อ 
กสทช. ต่อไป  หรือใหนิ้ติบคุคลที�เป็นผูร้บัใบอนญุาตจาก กสทช. มาดําเนินการเช่นว่านั/นแลว้ นิติบคุคลนั/นย่อม
จะต้องมีคุณสมบติัตามเงื�อนไขของมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ตามนยัของมติที�ประชุม กทค. ครั/งที� ๓๓/๒๕๕๖”  นั ,น จึงเห็นว่า กทค. ซึ�งเป็นหน่วยงานของรัฐที�มี
หน้าที�กํากบัดแูลและออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยตรงและทราบข้อจริงเท็จเกี�ยวกบัลกัษณะ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ไม่ได้มีมติวินิจฉัยให้กองทุน
จะต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยเพียงแตว่ินิจฉยัวา่ หากเป็นกรณีที�บริษัทจดัการเห็นว่า 
การที�กองทุนขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอาจจะเป็นการขดัต่อข้อ 43 (1)  ของประกาศ ทน. 
1/2554 เนื�องจากกองทนุไมส่ามารถประกอบกิจการโครงสร้างพื ,นฐานซึ�งรวมถึงกิจการโทรคมนาคมด้วยตนเอง
ได้ กองทุนจะดําเนินการโดยให้นิติบุคคลอื�นซึ�งเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. 
หรือ นิติบุคคลอื�นที�ยงัมิได้เป็นผู้ รับใบอนุญาตแต่จะเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก 
กสทช. ตอ่ไป เป็นผู้ดําเนินการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุหรือดําเนินการอื�นใดในทํานองเดียวกนัได้  

ดงันั ,น เมื�อข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่า กองทุนไม่ได้ประกอบกิจการโครงสร้างพื ,นฐานซึ�งรวมถึงกิจการ
โทรคมนาคมด้วยตนเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมเฉพาะเท่าที�
กําหนดไว้ตามข้อ 43 (1) ของประกาศ ทน. 1/2554 เทา่นั ,น และในวนัที�กองทนุเริ�มลงทนุครั ,งแรก หลงัจากที�มีการ
จดทะเบียนกองทนุ กองทุนจะมอบให้นิติบุคคลอื�นซึ�งเป็นผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัและเป็นผู้ รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุน ดังนั ,น กองทุนจึงไม่ต้องขอรับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สามจาก กสทช. ทั ,งนี , ตามนยัของการตอบข้อหารือของสํานกังาน 
กสทช. ตามหนงัสอืของสาํนกังาน กสทช. ที� สทช 5011/30799 ลงวนัที� 3 ตลุาคม พ.ศ. 2556 ดงักลา่ว 

2. หากในอนาคตมีผู้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของกองทุนเพิ7มมากขึ 
น กองทุนจะต้องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ อย่างไร 

แม้ต่อไปในอนาคต อาจจะมีผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทนุเพิ�มมากขึ ,นไปกว่าตอนเริ�มแรกก็ตาม แต่เมื�อ
รูปแบบโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนยงัคงเหมือนเดิม กล่าวคือ กองทุนจะไม่ได้เป็นผู้บริการ
จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของตนอนัเป็นการประกอบกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมด้วยตนเองเช่นเดียวกัน โดยสามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมได้เฉพาะเทา่ที�กําหนดไว้ตามข้อ 43 (1) ของประกาศ ทน. 1/2554 เท่านั ,น และจะมอบให้นิติบคุคล
อื�นซึ�งเป็นผู้ เช่าและเป็นผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ดําเนินการบริหารจัดการและดูแลรักษา
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ทรัพย์สินของกองทุน ดังนั ,น กองทุนจึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สามจาก 
กสทช. ทั ,งนี , ตามนัยของการตอบข้อหารือของสํานักงาน กสทช. ตามหนังสือของสํานักงาน กสทช. ที� สทช 
5011/30799 ลงวนัที� 3 ตลุาคม พ.ศ. 2556 เช่นเดียวกนักบับทวิเคราะห์ในข้อ 1. ข้างต้น 

3. ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึ7งเป็นผู้ดําเนินการด้านธุรการและการตลาดของกองทุน 
จะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ อย่างไร 

เนื�องจากข้อเท็จจริงปรากฏวา่ ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมมีหน้าที�เป็นเพียงผู้ดําเนินการด้านธุรการ
ของกองทนุ รวมถึงหน้าที�การทําการตลาดของกองทนุเท่านั ,น โดยไม่ได้มีส่วนเกี�ยวข้องและไม่มีอํานาจบริหาร
จดัการและดแูลรักษาทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ อนัเป็นการประกอบกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม ดังนั ,น ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที�สาม จาก กสทช. แต่อย่างใด ทั ,งนี , ตามนยัของการตอบข้อหารือของสํานกังาน กสทช. ตาม
หนงัสอืของสาํนกังาน กสทช. ที� สทช 5011/30799 ลงวนัที� 3 ตลุาคม พ.ศ. 2556 
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3. ข้อมูลทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื 
นฐาน 

3.1. ชื7อ ที7ตั 
ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี7 ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคม 
ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคมที7กองทุนจะลงทุน  

3.1.1. ความเป็นมา 

กองทนุจะจดัตั ,งขึ ,นเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานซึ�งมีการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุเป็นการทั�วไปซึ�ง
เป็นช่องทางให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ได้มีโอกาสลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูซึ�งเป็นบริษัทมหาชน
ที�จดทะเบียนจัดตั ,งในประเทศไทย จะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน โดยจะถือหน่วยลงทนุจํานวนประมาณ
ร้อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั ,งหมด ณ เวลาที�การเสนอขายครั ,งแรกเสร็จสิ ,น ในอนาคตกองทนุอาจจะลงทนุ หรือ
ได้มาเพิ�มเติมซึ�งทรัพย์สนิที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและ/หรือได้มาซึ�งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที�เกิด
จากทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยอาจจะได้มาจากกลุม่ทรูและบคุคลอื�น บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์จะบริหารกิจการของกองทนุ 
โดยมีเป้าหมายหลกัคือการสร้างรายได้และอตัราผลตอบแทนที�เหมาะสมต่อสภาวะการแข่งขนัในตลาดทุนให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในระยะยาว 

บริษัทจดัการเชื�อวา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทนุจะเป็นหนึ�งในกลุม่ทรัพย์สิน (portfolio) 
ชั ,นนําและมีความหลากหลายของทรัพย์สินมากที�สุดในประเทศไทยในเชิงของการมีส่วนได้เสียในกิจการประเภทเสา
โทรคมนาคมและประเภทของโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมโดยหลกัจะ
ประกอบด้วย  

(ก)  กรรมสิทธิkในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา กล่าวคือ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�ม และ
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื�นที�เกี�ยวข้องกบัการให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� 
ซึ�งทรูจะส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสาให้แก่กองทุน 
ภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ เสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสาให้แก่กองทนุ ภายใน
วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

(ข)  กรรมสทิธิkในระบบ FOC หลกั และอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�เกี�ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื ,นที�ตา่งจงัหวดั  

(ค)  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดขึ ,นตั ,งแต่และรวมถึงวนัเริ�มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบ
กําหนดสญัญา HSPA ที�เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ,ของ BFKT และ AWC  

(1)  เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื�นที�เกี�ยวข้องของ 
BFKT และ AWC และ  

(2)  ระบบใยแก้วนําแสงของ BFKT และอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ (รวมถึงเงินที�ได้รับจากการใช้
สิทธิเรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที�ตดัสินให้แก่ BFKT และ AWC รวมทั ,งการ
ดําเนินการหรือสทิธิอื�นใดซึ�ง BFKT และ AWC มีสทิธิได้รับ ที�เกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวกบัรายได้
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หรือสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิ
เรียกร้องที�เกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ�ง BFKT 
หรือ AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเริ�มคํานวนรายได้ ไม่ว่า BFKT หรือ AWC จะได้
ดําเนินการใช้สทิธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสทิธิหรือการใช้สทิธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้า
หรือภายหลงัวนัเริ�มคํานวณรายได้ก็ตาม)) และ  

(ง)  BFKT ยงัให้สิทธิในการซื ,อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหนึ�งเป็นเงินจํานวน 10 ล้านบาท 
เมื�อสิ ,นสุดระยะเวลาของสญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ HSPA ในขณะที� AWC จะมีหน้าที�ต้องโอน
กรรมสทิธิkในเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ�งมาให้กองทนุเมื�อสิ ,นสดุระยะเวลาของสญัญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ด้วยเช่นกนั 

ทั ,งนี , กองทนุจะเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที�เกิดจากการให้เช่า เสาโทรคมนาคมรวม 
11,845 เสา ซึ�งประกอบด้วยเสาที�ตั ,งอยูบ่นพื ,นดินจํานวน 9,088 เสา เสาที�ตั ,งอยูบ่นดาดฟ้าจํานวน 2,255 เสา และ ระบบ 
Distributed Antenna System จํานวน 502 เสา (ทั ,งนี , ในจํานวนดงักลา่ว มีเสาที�ตั ,งอยูบ่นพื ,นดินจํานวน 461 เสา เสาที�ตั ,ง
อยู่บนดาดฟ้าจํานวน 13 เสา และระบบ Distributed Antenna System จํานวน 86 เสา ซึ�งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดย
เป็นข้อมูล ณ วนัที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แต่จะแล้วเสร็จก่อนวนัที�กองทุนลงทุน) FOC ที�มีความยาวกว่า 52,362 
กิโลเมตร ซึ�งประกอบด้วย FOC ที�มีความยาว 5,112 กิโลเมตร และ 47,250 กิโลเมตร ของ TUC และ BFKT ตามลําดบั 
(ทั ,งนี , ในจํานวนดังกล่าว มี FOC ความยาว 9,971 กิโลเมตร ซึ�งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยเป็นข้อมูล ณ วันที� 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แตจ่ะแล้วเสร็จก่อนวนัที�กองทนุลงทนุ)  

ทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคมของกองทุนจะครอบคลุมทั�วประเทศไทย โดยมีการกระจุกตัวของเสา
โทรคมนาคมมากที�สดุในเขตพื ,นที�ที�มีประชากรอาศยัอยู่หนาแน่นในกรุงเทพมหานครและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ไทย ด้วยเสาโทรคมนาคมจํานวน 2,532 เสา และ 2,411 เสา ตามลําดบั ซึ�งกองทุนคาดว่าในพื ,นที�ดงักล่าวยงัมีความ
ต้องการใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�แบบใหมซ่ึ�งต้องอาศยัการใช้พื ,นที�บนเสาโทรคมนาคมอยู่เป็นจํานวนมากในขณะที�เป็น
พื ,นที�ที�มีขีดจํากดัในการเพิ�มเสาโทรคมนาคมใหมม่ากที�สดุ ซึ�งจะนําไปสูโ่อกาสสาํคญัในการจูงใจให้มีผู้มาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจัดการพื ,นที�บนเสาโทรคมนาคมร่วมกนั เรียลฟิวเจอร์ และ TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของ
กองทุนตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั จะเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมและ
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื�นที�เกี�ยวข้อง และ/หรือระบบ FOC หลกั และอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ
ที�เกี�ยวข้องและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดั ของกองทนุตอ่ไป นอกจากนี , กองทนุคาดว่าในช่วงระยะเวลาสิบ
สองเดือนสิ ,นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กองทุนจะได้รับรายได้ค่าเช่าสุทธิตามข้อกําหนดของสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ซึ�งเกี�ยวข้องกบัสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม
ของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC รวมทั ,งสิ ,นประมาณ 1,900 ล้านบาท และ 1,151 ล้านบาท (ตามลําดบั) และ
กองทนุคาดวา่ในช่วงระยะเวลาสบิสองเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กองทนุจะได้รับรายได้ค่าเช่ารวมค่าเช่า
ลว่งหน้าตามสญัญาจากการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สนิภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ
หลกั รวมทั ,งสิ ,น 2,510.1 ล้านบาท โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้
ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
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พื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” และหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้
ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม – (ข) สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั”  

นโยบายการลงทุนของกองทุน คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน ซึ�งในเบื ,องต้นจะได้แก่ ทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม กองทนุมีแผนที�จะสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมโดยการ
รับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่ว หรือการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ ซึ�งในระยะแรกจะ
เป็นการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ตามสญัญาที�กองทนุจะได้เข้าทําข้อตกลงกบั
นิติบคุคลผู้ โอนหรือผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั (แล้วแตก่รณี) และกองทนุจะมอบหมายให้ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม
เป็นผู้ ทําหน้าที�ให้บริการเกี�ยวกบังานด้านธุรการ และการตลาดให้แก่กองทนุ และตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลกันั ,น ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี�ยวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ 3.7.1 “สาระสําคัญของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” และหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคม – (ข) สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั”   

กองทุนมีแผนที�จะแสวงหาประโยชน์จากสิ�งที�บริษัทจัดการเชื�อว่าจะเป็นแนวโน้มใหม่ของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมไทย คือการรวมและใช้โครงสร้างพื ,นฐานร่วมกนั (infrastructure integration and sharing) รวมทั ,งการใช้
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมจากบุคคลภายนอกที�เป็นอิสระ โดยกองทุนจะเสนอการร่วมใช้โครงสร้างพื ,นฐานต่อผู้
ให้บริการโทรคมนาคมรายตา่ง ๆ บนหลกัการของการใช้พื ,นที�ร่วมกนั นอกจากนี , บริษัทจดัการเชื�อว่าภาคอตุสาหกรรมนี ,มี
ศกัยภาพที�แข็งแกร่งในการที�จะเติบโตต่อไปในด้านการก่อสร้างเสาโทรคมนาคมและ FOC ใหม่ โดยถกูผลกัดนัจากการ
เปิดใช้ระบบโทรคมนาคมเคลื�อนที� 3G 4G และระบบโทรคมนาคมเคลื�อนที�ระบบใหม่อื�น ๆ ในประเทศไทย รวมทั ,งความ
ต้องการใช้บริการไร้สาย และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู (หรือบริการบรอดแบนด์) ของผู้บริโภคที�คาดการณ์วา่จะมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี , เงื�อนไขของใบอนญุาตให้ใช้คลื�นความถี�ในย่านความถี� 2100 MHz ที�ออกให้กับผู้ ให้
บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�รายใหญ่แตล่ะรายในประเทศ ซึ�งรวมถึงกลุม่ทรู กําหนดเป้าหมายให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคม
เคลื�อนที�ต้องสามารถให้บริการครอบคลมุจํานวนประชากรได้ถึงร้อยละ 80 ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ�งจะช่วย
กระตุ้นอปุสงค์ในการใช้เสาโทรคมนาคมใหม่และพื ,นที�ติดตั ,งอปุกรณ์ (slots) บนเสาเดิม ทั ,งนี , ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
สว่นเพิ�มที�ทรูจะดําเนินการสร้างหรือจดัหามาเพื�อสง่มอบให้แก่กองทนุในช่วงปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 นั ,นจะตั ,งอยู่
ในพื ,นที�เป้าหมายเพื�อตอบสนองความต้องการเรื�องอตัราความครอบคลมุโครงข่ายและจํานวนประชากรเป้าหมายของ
กลุม่ทรูและผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื�น ๆ เช่น ผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื�นความถี�ในย่านความถี� 2100 MHz และผู้
ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื�นความถี�ในย่านความถี� 1800 MHz และคลื�นความถี�ในย่านความถี�อื�น ๆ ที�จะมีการนําออกให้
ประมลูในอนาคต รวมถึงแผนการขยายการให้บริการของกลุม่ทรู บริษัทจดัการเชื�อวา่ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มจะ
ทําให้กองทนุสามารถนําเสนอกองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมในเขตพื ,นที�ที�มีการวางแผนจดัวางที�เหมาะสมแก่ผู้ เช่าและ
บริหารจดัการและรองรับกบัแผนการขยายความครอบคลมุโครงขา่ยและความต้องการด้านคณุภาพในการให้บริการของผู้
เช่าและบริหารจดัการได้ดียิ�งขึ ,น นอกจากนี , กองทนุคาดวา่ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มจะเป็นสว่นสาํคญัในแผนการ
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ขยายโครงขา่ยของกลุม่ทรู ในขณะเดียวกนัยงัช่วยเสริมกองทรัพย์สินของกองทนุด้วยการเป็นทรัพย์สินที�กองทนุสามารถ
นําออกให้กลุม่ทรู รวมทั ,งผู้ เช่าและบริหารจดัการรายอื�น ๆ สามารถเช่าและบริหารจดัการเพิ�มเติมได้ อนึ�ง กองทนุมีแผนที�
จะหาผู้ เช่าและบริหารจดัการเพิ�มเติมสาํหรับเสาโทรคมนาคมของกองทนุ เนื�องจากการมีผู้ เช่าและบริหารจดัการเพิ�มเติม
จะเป็นการเพิ�มกระแสเงินสดของกองทุน และค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมในการเพิ�มผู้ เช่าและบริหารจัดการรายใหม่ให้กับเสา
โทรคมนาคมที�มีอยู่นั ,นอยู่ในระดบัค่อนข้างตํ�า นอกจากนี , ระบบ FOC หลกับางสว่นที�กองทนุจะซื ,อมาจาก TUC ยงัมี 
dark fiber เพียงพอที�พร้อมให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการเหลา่นั ,น 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กลุม่ทรูจะให้สิทธิแก่กองทนุในการได้รับคําเสนอก่อน (right to 
receive a first offer) เพื�อซื ,อทรัพย์สนิที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและ/หรือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที�
เกิดจากทรัพย์สินดงักล่าวเพิ�มเติมถ้ากลุ่มทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สินหรือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที�เกิดจาก
ทรัพย์สนิเหลา่นั ,นให้แก่บคุคลภายนอก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้
ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”  

รายได้ของกองทุนจะมาจากการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ และสิทธิในการรับประโยชน์รายได้จาก
ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ (แล้วแต่กรณี) โดยรายได้ค่าเช่าเป็นต่อปีของทรัพย์สินจะ
แตกต่างกนัไปขึ ,นอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ซึ�งรวมถึงที�ตั ,งของเสาโทรคมนาคม จํานวนอปุกรณ์ของผู้ เช่าและบริหารจดัการที�อยู่
บนเสาโทรคมนาคม ที�ว่างบนพื ,นดิน (ground space) ที�ผู้ เช่าและบริหารจดัการต้องการ พื ,นที�ว่างบนเสาที�เหลืออยู่ และ
สว่นลดที�คํานวณจากจํานวนทรัพย์สินที�เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหรือปัจจัยอื�น เป็นต้น โดยปกติค่าใช้จ่ายหลกั
ของกองทนุจะได้แก่ คา่เช่าพื ,นที�และทรัพย์สนิ คา่ธรรมเนียมสาํหรับสทิธิแหง่ทาง คา่เบี ,ยประกนัภยั ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 
ค่าธรรมเนียมสําหรับงานด้านธุรการ และการตลาดซึ�งชําระให้แก่ผู้ จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�
ชําระให้แก่ผู้ให้บริการรายอื�น ๆ ในสว่นของสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้จากทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC นั ,น จํานวนรายได้ที�กองทนุจะได้รับจะขึ ,นอยู่กบัการเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และ
การเช่าช่วงเสาโทรคมนาคมของ AWC โดย กสท. โทรคมนาคม ภายใต้สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA และหน้าที�
ของ BFKT และ AWC ในการนําส่งรายได้ดงักล่าวให้แก่กองทุนตามข้อกําหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ 

ณ วนัที�จดัเตรียมเอกสารฉบบันี , กลุม่ทรูเป็นผู้ ให้บริการสื�อสารโทรคมนาคมครบวงจรทั�วประเทศเพียงรายเดียว
ของประเทศไทย โดย ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 มีจํานวนผู้ ใช้บริการประมาณ 28 ล้านราย กลุม่ทรูได้ช่วยให้การ
ดําเนินชีวิตของผู้ ใช้บริการง่ายยิ�งขึ ,น ด้วยการผสมผสานบริการทางเสียง (ทั ,งแบบประจําที�และแบบเคลื�อนที�) บริการ
โทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก บริการข้อมลู บริการเนื ,อหา และบริการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์เข้าด้วยกนั ทําให้กลุม่ทรูพร้อม
ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการที�เพิ�มขึ ,น ผ่านยุทธศาสตร์คอนเวอเจนซ์ เพราะเป็นการผสมผสานรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที�หลากหลายเข้าด้วยกนั (convergence lifestyle) โดยยทุธศาสตร์คอนเวอเจนซ์นี ,และเชื�อว่าเป็นเอกลกัษณ์
หนึ�งเดียวในตลาดโทรคมนาคมของไทยทําให้ลกูค้าสามารถผสมผสานเนื ,อหาและบริการต่าง ๆ ที�ตรงตามความต้องการ
บนระบบเดียวกนั (integrated platform) ของกลุม่ทรูได้ ทั ,งนี , ในด้านของบริการโทรศพัท์เคลื�อนที� กลุม่ทรูดําเนินธุรกิจผา่น
กลุม่ทรูโมบาย ซึ�งประกอบด้วย (1) ทรูมฟู ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ภายใต้สญัญาให้ดําเนินการฯ รายใหญ่อนัดบั
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ที�สามของประเทศไทย โดยวดัจากจํานวนผู้ใช้บริการทั ,งสิ ,น ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 (2) เรียลมฟู ผู้ขายต่อบริการ 
3G HSPA ของ กสท. โทรคมนาคม บนคลื�นความถี�ในย่านความถี� 850 MHz ภายใต้ชื�อการค้า ทรูมฟู เอช และ (3) เรียล
ฟิวเจอร์ ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ซึ�งได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื�นความถี�ในย่านความถี� 2100 MHz จาก กสทช. ทั ,งนี , ณ 
วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 กลุ่มทรูโมบายมีฐานผู้ ใช้บริการจํานวน 22.1 ล้านราย หรือเท่ากับร้อยละ 25 ของตลาด
โทรศพัท์เคลื�อนที�ของไทยโดยคิดจากจํานวนผู้ใช้บริการ (ไมร่วมผู้ใช้บริการของ กสท. โทรคมนาคม ทีโอที และ MVNO ราย
อื�น ๆ ของ กสท. โทรคมนาคม และทีโอที) ทรูก่อตั ,งขึ ,นใน พ.ศ. 2533 โดยเริ�มจากเป็นผู้ ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
แบบประจําที� ทรูเติบโตขึ ,นทั ,งด้วยการเข้าซื ,อกิจการและการเติบโตจากภายในบริษัทเอง จนกลายเป็นหนึ�งในผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมรายใหญ่ที�สดุของประเทศไทย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที�สดุของทรูได้แก่ เครือเจริญโภคภณัฑ์ ซึ�งเป็นกลุม่ธุรกิจด้าน
อตุสาหกรรมเกษตรรายใหญ่ของไทย และเป็นผู้ก่อตั ,งทรู ทรูเป็นบริษัทที�มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนซื ,อขายในตลาดหลกัทรัพย์ 
สําหรับระยะเวลาสิบสองเดือนสิ ,นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มทรูมีรายได้รวม (consolidated revenues) 
89,382 ล้านบาท และกําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี ,ย ภาษี ค่าเสื�อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 16,738 
ล้านบาท 

นิติบคุคลผู้ โอนเป็นบริษัทย่อยโดยตรงและโดยอ้อมของทรู ซึ�งประกอบด้วย (ก) BFKT ผู้ ให้เช่าและให้บริการ
ดําเนินงานและบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมและอปุกรณ์โครงขา่ยแก่ กสท.โทรคมนาคมตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ 
HSPA ซึ�งจะโอนขายรายได้สทุธิที�เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจํานวน 1,485 เสา รวมเป็น “เสาโทรคมนาคมของ 
BFKT” และ FOC ความยาว 47,250 กิโลเมตร และอุปกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�เกี�ยวข้อง รวมเป็น “ระบบ FOC ของ 
BFKT” ให้แก่กองทนุ รวมถึงการให้สิทธิซื ,อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหนึ�ง เมื�อครบกําหนดระยะเวลาของ
สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA (ข) AWC ผู้ ให้บริการก่อสร้างและให้เช่าเสาโทรคมนาคมแก่บริษัทในเครือรายอื�น ๆ 
ของทรู ซึ�งจะขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ ที�เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจํานวน 4,360 เสา ให้แก่ 
BFKT ให้แก่กองทนุ และกรรมสทิธิkในเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ�งให้แก่กองทนุเมื�อครบกําหนดระยะเวลาของ
สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA (ค) TUC ผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบประจําที� บริการบรอดแบนด์และบริการข้อมลู
ทั�วประเทศแก่ผู้ใช้บริการปลายทาง ซึ�งจะขาย (1) ระบบ FOC หลกัให้แก่กองทนุ อนัประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 
กิโลเมตร และอุปกรณ์รับสง่สญัญาณที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอยู่ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวดั และ (2) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�
ตา่งจงัหวดั ซึ�งสามารถรองรับผู้ ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต โดย TUC จะยงัคงใช้โครงสร้าง 
FOC และอปุกรณ์รับสง่สญัญาณและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดัต่อไปในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั 
และ (ง) ทรู ในฐานะหนึ�งในนิติบุคคลผู้ โอน จะขายเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา ซึ�งรวมเป็น “ทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ�ม” ให้แก่กองทุนโดยจะส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ให้แก่
กองทุนภายในวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมที�เหลือ 3,000 เสา ให้แก่กองทุนภายในวนัที� 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซึ�งเรียลฟิวเจอร์จะใช้และดําเนินการตา่ง ๆ บนเสาโทรคมนาคมในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบันิติบคุคลผู้ โอนในหวัข้อ 3.3 “กลุม่ทรู”  

แผนภูมิดังต่อไปนี ,แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสมัพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบคุคลผู้ โอน ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั และผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื�นที�ไม่ใช่ทรู 
ภายหลงัการจดทะเบียนจดัตั ,งกองทนุและหลงัจากที�มีการดําเนินการเกี�ยวกบัธุรกรรมที�กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสทิธิรายได้และสญัญาอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องเสร็จสิ ,น  
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แผนภมูิข้างต้นถกูจดัทําขึ ,นเพื�อแสดงข้อมลูโดยสงัเขป และไมไ่ด้แสดงรายละเอียดทั ,งหมดเกี�ยวกบัโครงสร้างของ
กองทนุและความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัโครงสร้างของ
กองทนุและความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลต่าง ๆ ดงักลา่วข้างต้นในหวัข้อ 3 “ข้อมูลทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน” นี , 
หวัข้อ 5 “การทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวข้องและหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล” และหวัข้อ 7 “การบริหารและจัดการ
กองทนุ” ทั ,งนี , ผู้ลงทนุควรศกึษารายละเอียดทั ,งหมดในเอกสารฉบบันี ,ก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

3.1.2. รายละเอียดธุรกิจของกองทุน  

(ก) บททั7วไป 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กองทุนคาดว่าจะได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมซึ�งบริษัทจดัการเชื�อวา่เป็นหนึ�งในกลุม่ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม (portfolio) ชั ,นนําที�
มีความหลากหลายของทรัพย์สินที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมมากที�สดุในประเทศไทย โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับการเข้าซื ,อทรัพย์สินในหัวข้อ 3.7.1 “สาระสําคัญของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
โดยหลักจะประกอบด้วย (ก) กรรมสิทธิk ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา และโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื�นที�เกี�ยวข้องที�ใช้สําหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ซึ�งทรูจะสง่มอบหรือ
ดําเนินการให้มีการสง่มอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ เสา
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โทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ข) กรรมสิทธิkในระบบ FOC หลกั และ
อปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�เกี�ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดัของ TUC และ (ค) สิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดขึ ,นตั ,งแต่และรวมถึงวนัเริ�มคํานวณรายได้จนถึงวันครบกําหนดสญัญา 
HSPA ที�เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ,ของ BFKT และ AWC (1) เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื�นที�เกี�ยวข้องของ BFKT และ AWC และ (2) ระบบใยแก้วนําแสงและอปุกรณ์
ระบบสื�อสญัญาณของ BFKT (รวมถึงเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที�
ตดัสินให้แก่ BFKT และ AWC รวมทั ,งการดําเนินการหรือสิทธิอื�นใดซึ�ง BFKT และ AWC มีสิทธิได้รับ ที�เกิดขึ ,น
จาก หรือเกี�ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที�ได้รับจากการใช้
สทิธิเรียกร้องที�เกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ�ง BFKT หรือ AWC มีสทิธิ
ได้รับก่อนหน้าวนัเริ�มคํานวณรายได้ ไมว่า่ BFKT หรือ AWC จะได้ดําเนินการใช้สทิธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตาม
สทิธิหรือการใช้สทิธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ�มคํานวณรายได้ก็ตาม)) อนึ�ง Analysys Mason 
ระบวุ่าเสาโทรคมนาคมของกองทุนอยู่ในสภาพที�ดี ส่วนระบบ FOC หลกัและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�
ต่างจังหวัดของกองทุนมีคุณภาพและอยู่ในสภาพที�ดี และอุปกรณ์ระบบสื�อสญัญาณอื�นที�เกี�ยวข้องก็มีความ
ทนัสมยัและได้รับการบํารุงรักษาเป็นอย่างดี (Analysys Mason เป็นผู้ เชี�ยวชาญด้านการสื�อสาร โทรคมนาคม 
และเทคโนโลยีระดบัโลก และได้รับความไว้วางใจอยา่งกว้างขวางในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมในตา่งประเทศ  มี
ความนา่เชื�อถือเนื�องจากเป็นการศกึษาถึงพฒันาการและแนวโน้มเปลี�ยนแปลงอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที�
เปรียบเทียบกบัประสบการณ์และพฒันาการของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมในตา่งประเทศ) ทั ,งนี , ตามสญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั เรียลฟิวเจอร์ และ TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัจะยงัคงใช้เสา
โทรคมนาคมและโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื�นที�เกี�ยวข้อง และ/หรือ ระบบ FOC หลกัและ
อปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณอื�นที�เกี�ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดั ของกองทนุต่อไป โดยผู้
เช่าและบริหารจดัการหลกัจะทําหน้าที�ดําเนินงานและบํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมตาม
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเช่า และหน้าที�ใน
การดําเนินงานและบํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมโดยผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัในหวัข้อ 
3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบั
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ข) สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกั” หวัข้อ 3.1.2 “รายละเอียดธุรกิจของกองทนุ – (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม – (13) การดําเนินงานและ
บํารุงรักษา” และหวัข้อหวัข้อ 3.1.2 “รายละเอียดธุรกิจของกองทุน – (ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวดั – (8) การดําเนินงานและการบํารุงรักษา” รายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมหลกัของกองทนุภายหลงัจากการเข้าซื ,อจากนิติบคุคลผู้ โอน สรุปได้ดงันี , 

(ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

ในวนัที�กองทุนลงทนุ กองทุนจะเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดจาก
กลุม่ทรัพย์สิน (portfolio) ซึ�งได้แก่เสาโทรคมนาคมจํานวนประมาณ 11,845 เสา ประกอบด้วยเสาที�ตั ,งอยู่บน

พื ,นดินจํานวน 9,088 เสา เสาที�ตั ,งอยู่บนดาดฟ้าจํานวน 2,255 เสา และระบบ Distributed Antenna System 
จํานวน 502 เสา (รวมเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา ซึ�งเป็นทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มที�จะมีการสง่
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มอบในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558) เสาโทรคมนาคมของกองทนุจะตั ,งอยู่ทั�วประเทศไทย โดยมีเสาตั ,งอยู่ใน
แตล่ะจงัหวดัทั ,ง 77 จงัหวดัของประเทศ และประมาณร้อยละ 21.4 อยูใ่นเขตพื ,นที�กรุงเทพมหานครซึ�งมีประชากร
หนาแนน่ ด้วยเสาจํานวน 2,532 เสา ทั ,งนี , ณ วนัที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เสาโทรคมนาคมจํานวนประมาณ
กึ�งหนึ�งถูกสร้างขึ ,นภายในช่วงสามปีก่อนหน้า BFKT และเรียลฟิวเจอร์ได้ใช้หรือจะใช้เสาโทรคมนาคมเพื�อ
ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�โดยเป็นส่วนหนึ�งของกลยุทธ์ของกลุ่มทรูที�จะให้บริการโครงข่าย (multiple 
network offerings) ทั�วประเทศไทย ซึ�งรวมถึงการให้บริการผ่านเรียลมฟู (โดยร่วมกบั กสท. โทรคมนาคม) ใน
ฐานะผู้ เช่าของกองทนุ และเรียลฟิวเจอร์ จะยงัคงใช้เสาโทรคมนาคมตอ่ไปเพื�อตอบสนองความต้องการโครงขา่ย
โทรคมนาคมเคลื�อนที�ในปัจจบุนัของตน รวมทั ,งเพื�อการพฒันาโครงขา่ย 3G และ 4G ของบริษัทดงักลา่ว ซึ�งเป็น
โครงขา่ยใหมแ่ละกําลงัขยายตวั และระบบโทรคมนาคมเคลื�อนที�ระบบใหม่ในประเทศไทย นอกจากนี , ทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มที�ทรูมีหน้าที�ต้องส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบให้แก่กองทุนจะยังมีพื ,นที� 
(slots) ที�สามารถรองรับผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ได้หลายราย ซึ�งทําให้สามารถเพิ�มผู้ เช่าและบริหาร
จดัการพื ,นที�ร่วมได้ และบริษัทจดัการเชื�อว่าจะเป็นการเพิ�มรายได้ให้กับกองทนุ ในขณะที�ต้นทนุหรือค่าใช้จ่าย
ของกองทนุตามสญัญาบริการหลกัจะเพิ�มขึ ,นในสดัสว่นที�เลก็น้อยเทา่นั ,น 

(1) การใหเ้ช่าเสาและพื/นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคม 

เสาโทรคมนาคมในกองทรัพย์สินของกองทนุจะมีความสามารถในการรองรับโครงข่ายได้หลากหลาย
ทั ,งคลื�นความถี�ในย่านความถี� 850 MHz 1800 MHz 2100 MHz และย่านความถี�อื�น ๆ เสาโทรคมนาคมของ
กองทุนไม่ได้มีคุณลกัษณะเฉพาะที�จะจํากัดการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในระบบ 2G 3G หรือ 4G เท่านั ,น 
และกองทุนคาดว่าเสาโทรคมนาคมของกองทนุจะสามารถรองรับผู้ประกอบการที�ใช้เทคโนโลยีเคลื�อนที�ในเชิง
พาณิชย์เพิ�มเติมในอนาคต ในเชิงโครงสร้างนั ,น เสาโทรคมนาคมของกองทุนมีความสามารถที�จะรองรับคลื�น
ความถี�ในย่านความถี� 2100 MHz ได้ ปัจจุบนันี , กลุ่มทรู (โดยผ่านเรียลฟิวเจอร์) และผู้ ให้บริการโทรคมนาคม
เคลื�อนที�รายใหญ่อื�น ๆ ในประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�ในย่านความถี� 2100 MHz และ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สามซึ�งโครงขา่ย 2100 MHz ต้องการเสาที�อยูใ่นระยะใกล้กนัมาก
ขึ ,น ดงันั ,น โดยทั�วไปกองทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการเสาสําหรับการให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�
สาํหรับโครงขา่ย 2100 MHz มากกวา่โครงขา่ยที�ทํางานบนคลื�นความถี�ในยา่นความถี�ที�ตํ�ากว่า กองทนุจึงเชื�อว่า
กองทุนอยู่ในสถานะที�เอื ,ออํานวยต่อการตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื ,นฐานใหม่ของผู้ เช่าและบริหาร
จดัการหลกั และผู้ประกอบกิจการโทรศพัท์เคลื�อนที�รายใหญ่รายอื�น ๆ ในฐานะบคุคลที�อาจเข้ามาเป็นผู้ เช่าและ
บริหารจดัการพื ,นที�ร่วม โดยในเบื ,องต้นอาจมีการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการร่วมบนเสาโทรคมนาคมซึ�ง
กองทนุจะซื ,อจากทรู 

(2) การกระจายทางภูมิศาสตร์ 

กลุ่มทรัพย์สินของกองทุนซึ�งประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมประมาณ 11,845 เสา และโครงสร้าง
พื ,นฐานและอปุกรณ์ที�เกี�ยวข้อง จะตั ,งอยูบ่นพื ,นที�ในทกุ 77 จงัหวดั การกระจายทางภมูิศาสตร์ไปทั�วประเทศนี ,ทํา
ให้การบริการทรูมูฟ เอช โมบาย 3G ของเรียลมูฟเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายประมาณร้อยละ 95 ของ
ประชากรทั ,งหมดของประเทศ โดยจะมีการกระจกุตวัของเสาโทรคมนาคมมากที�สดุในเขตพื ,นที�กรุงเทพมหานคร
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และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ด้วยจํานวน 2,532 เสา และ 2,411 เสา ตามลาํดบั ซึ�งเป็นพื ,นที�ที�กองทนุคาดวา่ยงั
มีความต้องการใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�แบบใหมซ่ึ�งต้องอาศยัการใช้พื ,นที�บนเสาของโทรคมนาคมเป็นจํานวน
มากในขณะที�เป็นพื ,นที�ที�มีขีดจํากัดในการเพิ�มเสาโทรคมนาคมใหม่มากที�สดุ ทําให้เกิดโอกาสอย่างมากที�จะ
ดงึดดูผู้ เช่าและบริหารจดัการพื ,นที�ร่วม ตารางดงัตอ่ไปนี ,แสดงถึงการกระจายทางภมูิศาสตร์โดยทั�วไป และในแต่
ละภาค โดยคิดเป็นร้อยละของจํานวนเสาโทรคมนาคมทั ,งหมดที�กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับ
ประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่วภายหลงัจากที�มีการสง่มอบ อย่างไรก็ตาม จํานวน
เสาโทรคมนาคมในแตล่ะภมูิภาคอาจมีการเปลี�ยนแปลง ทั ,งนี , การเปลี�ยนแปลงจํานวนเสาโทรคมนาคมในแต่ละ
พื ,นที�จะไม่กระทบจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคมที�กองทุนจะเป็นเจ้าของ และรายได้หรือค่าเช่าที�กองทุนจะ
ได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�กองทนุทํากบั BFKT และ 
AWC และสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที�กองทนุทํากบัเรียลฟิวเจอร์ 

พื 
นที7 
 

เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคม

ของ AWC 

ทรัพย์สิน 
เสาโทรคมนาคม

ส่วนเพิ7ม 
จาํนวนเสารวม 

ร้อยละของ
จาํนวนเสา

ทั 
งหมด 
(โดยประมาณ) 

เขตพื 
นที7
กรุงเทพมหานคร 

738 1,794 2,532 21.4 

ภาคกลางและ
ภาคตะวนัตก(1) 

898 886 1,784 15.1 

ภาคตะวนัออก 716 562 1,278 10.8 

ภาคอีสาน 1,281 1,130 2,411 20.3 

ภาคเหนือ 1,257 835 2,092 17.7 

ภาคใต้ 955 793 1,748 14.7 

รวม 5,845 6,000 11,845 100.0 

(1) ไมร่วมเขตพื ,นที�กรุงเทพมหานคร 

(3) อายเุสาโทรคมนาคม 

กลุ่มทรูเป็นหนึ�งในสามผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�รายใหญ่ของประเทศไทยซึ�งได้เข้า
ประกอบการในเชิงพาณิชย์เป็นรายล่าสดุ ดงันั ,น กองทุนจึงเชื�อว่าเสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ที�กองทุนจะเป็น
เจ้าของ หรือมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่วภายหลงัจากที�มีการสง่
มอบเป็นหนึ�งในกลุม่ที�ใหม่ที�สดุในประเทศไทย ทั ,งนี , เสาโทรคมนาคมจํานวนมากถกูสร้างขึ ,นไม่เกินหนึ�งปีก่อน
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วันที�กองทุนลงทุน ซึ�งบริษัทจัดการเชื�อว่าจะทําให้ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุนมีค่าใช้จ่ายการ
บํารุงรักษาคอ่นข้างตํ�ากวา่ที�ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกันั ,นจะมีหากทรัพย์สินเหลา่นี ,มีอายมุากกว่านี , และอาจ
ลดความจําเป็นที�ต้องเปลี�ยนเสาโทรคมนาคมก่อนกําหนด โดยทั�วไปเสาโทรคมนาคมมีอายกุารใช้งานเกิน 30 ปี 
และอายเุฉลี�ยของเสาโทรคมนาคมของกองทนุจะขยายออกไปได้โดยไม่จํากดัด้วยการดแูลและบํารุงรักษาเป็น
ประจําซึ�งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัและ BFKT ตารางดงัต่อไปนี ,แสดงอายขุองเสา
โทรคมนาคมที�อยูใ่นกลุม่ทรัพย์สนิ (portfolio) ของกองทนุ 

 เสาโทรคมนาคมจาํแนกตามอายุ(1) 

ตํ7ากว่า 1 ปี 1-3 ปี 3-10 ปี รวม 

เสาที7ตั 
งอยู่บน
พื 
นดิน 

2,504 1,890 533 4,927 

เสาที7ตั 
งอยู่บน
ดาดฟ้า 

129 45 242 416 

DAS 462 0 40 502 

รวม 3,095 1,935 815 5,845 

(1) รวมถึงเสาโทรคมนาคมของ AWC และเสาโทรคมนาคมของ BFKT ซึ�งกองทุนจะมีสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว แตไ่มร่วมทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�ม ซึ�งจะ
มีการสง่มอบให้แก่กองทนุจํานวน 3,000 เสา ในปี พ.ศ. 2557 และจํานวน 3,000 เสา ในปี พ.ศ. 2558 

(4) อปุกรณ์ประกอบของเสาโทรคมนาคม (Tower Facilities) 

เสาโทรคมนาคมของกองทุนส่วนใหญ่เป็นเสาสี�ขาชนิดติดตั ,งบนพื ,นและมีสายสลิงขึง (four-legged 
and guyed mast ground-based towers) และโดยทั�วไปจะมีความสงูที� 32 ถึง 65 เมตร นอกจากนี ,ยงัมีเสาที�
ตั ,งอยู่บนดาดฟ้าและเสายึดอุปกรณ์ แผนภูมิดังต่อไปนี ,แสดงอุปกรณ์มาตรฐานซึ�งอยู่บนเสาสี�ขาชนิดตั ,งบน
พื ,นดิน (four-legged ground-based towers) 
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แผนภมูิข้างต้นใช้สาํหรับการอธิบายประกอบเทา่นั ,น และไม่ได้เป็นการยืนยนัรายละเอียดของเสาที�อยู่
ในกลุม่ทรัพย์สนิ (portfolio) ของกองทนุ 

โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ซึ�งรวมถึงสายอากาศ (antenna) และจานรับส่ง
ไมโครเวฟในแผนภมูิข้างต้น และอปุกรณ์ซึ�งอยูใ่นอาคารสิ�งปลกูสร้างจะเป็นของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัและ
บํารุงรักษาโดยผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั นอกจากเสาโทรคมนาคมแล้ว กองทนุจะเป็นเจ้าของ หรือผู้มีสิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดจากโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื�น ซึ�งรวมถึง (หากมี) 
อาคารสิ�งปลูกสร้าง (shelter) ตู้ คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี�สํารอง เครื�องปรับอากาศและเครื�องกําเนิดไฟฟ้า
พลงังานดีเซล ซึ�งในสว่นนี , กองทนุจะมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิตามสญัญาโอนทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้หรือให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั ทั ,งนี , ภายใต้
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั ผู้ เช่าของกองทนุจะชําระคา่ไฟฟ้าให้กบัผู้ จําหนา่ยไฟฟ้าในภมูิภาค
โดยตรง และจะรับผิดชอบในการเชื�อมตอ่ไฟฟ้ากบัผู้ จําหน่ายไฟฟ้าในภมูิภาค รวมทั ,งค่าเชื ,อเพลิงและค่าใช้จ่าย
อื�น ๆ สาํหรับไฟฟ้าสาํรอง 

(5) ทรพัย์สิน 

ปัจจุบนั นิติบคุคลผู้ โอนรายที�เกี�ยวข้องเช่าที�ดินและทรัพย์สินเกือบทั ,งหมดซึ�งเป็นหรือจะเป็นที�ตั ,งของ
เสาโทรคมนาคมจากเจ้าของที�ดินเอกชนและภาครัฐ โดยประมาณกึ�งหนึ�งของที�ดินและทรัพย์สินที�เช่ามี
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ระยะเวลาของการเช่าประมาณสามปีหรือน้อยกวา่นั ,น สว่นที�เหลอืมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี และสญัญาเช่าที�ดิน
และทรัพย์สนิทกุฉบบัให้สทิธิในการตอ่อายกุารเช่า ตามข้อกําหนดของข้อตกลงเกี�ยวกบัการเช่าเกือบทั ,งหมดนั ,น 
นิติบุคคลผู้ โอนรายที�เกี�ยวข้อง ในฐานะผู้ เช่าสามารถให้สิทธิในการใช้และการเข้าถึงสถานที�เช่าแก่
บคุคลภายนอกได้ และนิติบคุคลผู้ โอนรายที�เกี�ยวข้องจะให้สิทธิดงักลา่วแก่กองทนุและผู้ เช่าของกองทนุภายใต้
ข้อกําหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ทั ,งนี ,  หลงัจากการปิดการเสนอขายครั ,งแรก นิติบคุคลผู้
โอนรายที�เกี�ยวข้องจะยงัคงเป็นผู้ เช่าภายใต้สญัญาเช่าที�ดินและทรัพย์สินที�เกี�ยวข้องจนกว่าสญัญาเช่าที�ดินและ
ทรัพย์สนิปัจจบุนัจะหมดอายลุงและจะใช้ความพยายามอยา่งสมเหตผุลในทางการค้าเพื�อให้กองทนุได้เป็นผู้ เช่า
แทนที�นิติบุคคลผู้ โอนรายที�เกี�ยวข้อง เว้นแต่กรณีของเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ซึ�งนิติบุคคลผู้ โอน หรือนิติบุคคลในกลุ่มทรูจะยังคงเป็นผู้ เช่าภายใต้สัญญาเช่าที�ดินและทรัพย์สินที�
เกี�ยวข้องจนกวา่จะมีการโอนกรรมสทิธิkในเสาโทรคมนาคมดงักลา่วให้แก่กองทนุ 

(6) ประเภทของเสาโทรคมนาคม 

ตารางดังต่อไปนี ,สรุปจํานวนและอัตราส่วนการกระจายตัวของเสาโทรคมนาคมซึ�งกองทุนจะเป็น
เจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดจากเสาโทรคมนาคม โดยแยกตามประเภทของเสา
โทรคมนาคม อยา่งไรก็ตาม จํานวนเสาโทรคมนาคมแตล่ะประเภทอาจมีการเปลี�ยนแปลง ทั ,งนี , การเปลี�ยนแปลง
จํานวนเสาโทรคมนาคมแต่ละประเภทดงักล่าวจะไม่กระทบจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคมที�กองทนุจะเป็น
เจ้าของ ทั ,งนี , ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินที�กองทนุจะเข้าทํากบัทรูจะมีข้อกําหนดเกี�ยวกบัการให้คู่สญัญาชดใช้
สว่นตา่งของมลูคา่ของทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มที�มีการสง่มอบจริง  

ประเภท
ของเสา 

ความสูง 

เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคม

ของ AWC 

ทรัพย์สิน 
เสาโทรคมนาคม

ส่วนเพิ7ม 
จาํนวนเสารวม 

อัตราร้อยละ
ของเสา 

ตั 
งอยู่บน
พื 
นดิน 

>50 เมตร 3,455 515 3,970 33.5 

ตั 
งอยู่บน
พื 
นดิน 

32-50 เมตร 1,445 3,055 4,500 38.0 

ตั 
งอยู่บน
พื 
นดิน 

<32 เมตร 27 591 618 5.2 

ตั 
งอยู่บน
ดาดฟ้า 

<32 เมตร 416 1,839 2,255 19.1 

DAS N/A 502 - 502 4.2 
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ประเภท
ของเสา 

ความสูง 

เสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคม

ของ AWC 

ทรัพย์สิน 
เสาโทรคมนาคม

ส่วนเพิ7ม 
จาํนวนเสารวม 

อัตราร้อยละ
ของเสา 

รวม  5,845 6,000 11,845 100.0 

นอกจากเสาโทรคมนาคมที�ตั ,งอยู่บนพื ,นดินและบนดาดฟ้า กองทนุจะซื ,อสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สทุธิที�เกิดจากระบบ Distributed Antenna System หรือ DAS ภายในอาคารจํานวนประมาณ 502 ซึ�ง
ปัจจบุนั AWC หรือ BFKT เป็นเจ้าของ โดยทั�วไป DAS ของกองทนุจะตั ,งอยู่ในศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน 
ซึ�งทําให้ BFKT สามารถเพิ�มความครอบคลมุของโครงข่ายเข้าไปภายในอาคารได้ ทั ,งนี , สิทธิที�จะติดตั ,งและ
ดําเนินการ DAS ตามข้อกําหนดของสญัญาเช่าที�ทํากบัเจ้าของตึกอนัเป็นที�ตั ,งของ DAS ดงักลา่วอยู่ในชื�อของ 
BFKT 

(7) จํานวนพื/นที�รองรบัและอตัราการเช่าใช้ 

โดยทั�วไป เสาโทรคมนาคมที�ตั ,งอยูบ่นพื ,นดินและมีความสงูเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที�ตั ,งอยู่
บนดาดฟ้า สามารถหรือจะสามารถรองรับผู้ เช่าได้ตั ,งแต่สองรายขึ ,นไป ทั ,งนี , เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ของ
กองทนุสามารถรองรับผู้ เช่าได้ตั ,งแต่สองรายขึ ,นไป ทั ,งนี , หากมีการสง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�ม
เสร็จสิ ,นและสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที�เกี�ยวข้องกบัเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ได้
สิ ,นสดุลงแล้ว พื ,นที�ที�เสาโทรคมนาคมซึ�งอยูใ่นกองทรัพย์สนิของกองทนุจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี�ย
ตอ่เสาอยูที่� 3.6 (โดยเป็นตวัเลขที�ได้จากการนําจํานวนพื ,นที�รองรับมาหารด้วยจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคม)  

ณ วนัที�กองทุนลงทุน อตัราส่วนการเช่าใช้พื ,นที�บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนเฉลี�ยอยู่ที�ประมาณ 
1.00 พื ,นที� (slots) ต่อเสา ทั ,งนี , ภายหลงัที�มีการสง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มทั ,งหมดและนบัรวม
การเช่าพื ,นที� (slots) บนเสาตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที�กองทนุทํากบัเรียลฟิวเจอร์แล้ว 
กองทุนคาดว่าอัตราส่วนการเช่าใช้พื ,นที�บนเสาโทรคมนาคมของกองทุน จะเฉลี�ยอยู่ที�ประมาณ 1.78 พื ,นที� 
(slots) ต่อเสา ตารางดงัต่อไปนี ,แสดงความสามารถในการรองรับการใช้พื ,นที�บนเสา (hosting capacity) และ
การเช่าใช้ ณ วนัที�กองทนุลงทนุสาํหรับเสาโทรคมนาคมที�กองทนุจะซื ,อหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สทุธิที�เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่วตามเอกสารธุรกรรมที�เกี�ยวข้อง 

นิติบุคคลผู้โอน เสา จาํนวนพื 
นที7
รองรับ(1) 

การเช่าใช้ อัตราส่วนการเช่าใช้  
(พี 
นที7 (slots)  

ต่อเสา) 

ทรู(2) 6,000 22,541(3) 15,249(4) 2.54(5) 

AWC(6) 4,360 13,641 4,360 1.00 
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นิติบุคคลผู้โอน เสา จาํนวนพื 
นที7
รองรับ(1) 

การเช่าใช้ อัตราส่วนการเช่าใช้  
(พี 
นที7 (slots)  

ต่อเสา) 

BFKT(7) 1,485 6,450 1,485 1.00 

รวม 11,845 42,632 21,094 1.78 

(1) จํานวนพื ,นที�รองรับ หมายถึง จํานวน ช่องพื ,นที� (slots) ทั ,งหมดบนเสาแตล่ะต้น คณูด้วยจํานวนเสาที�
กองทนุจะเป็นเจ้าของ หรือมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว (แล้วแต่
กรณี) 

(2) รวมถึงทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�ม ซึ�งจะมีการส่งมอบให้แก่กองทุนจํานวน 3,000 เสา ในปี 
พ.ศ. 2557 และจํานวน 3,000 เสา ในปี พ.ศ. 2558 

(3) ประมาณการความสามารถในการรองรับรวมในช่วงคณุสมบตัิ (specification range) ที�กําหนดไว้
ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

(4) ประมาณการการเช่าใช้พื ,นที�บนเสา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ภายหลงัจากที�มีการส่งมอบ
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มและการจดัสรรพื ,นที� (slots) บนเสาตามที�กําหนดในสญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการหลกัที�กองทนุทํากบัเรียลฟิวเจอร์ 

(5) ประมาณการอตัราการเช่าใช้พื ,นที�บนเสา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ภายหลงัจากที�มีการส่ง
มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มและการจัดสรรพื ,นที� (slots) บนเสาตามที�กําหนดในสัญญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที�กองทนุทํากบัเรียลฟิวเจอร์ 

(6) รวมถึงเสาโทรคมนาคมซึ�งเป็นของ AWC ซึ�งกองทนุจะมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิด
จากเสาโทรคมนาคมดังกล่าวและอยู่ภายใต้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวของ กสท. โทรคมนาคม โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.3.2 “นิติบคุคลในกลุม่ทรูที�มีธุรกรรมกบักองทนุ – (ง) บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอม
มิวนิเคชั�น จํากดั”  

(7) รวมถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT ซึ�งกองทนุจะมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดจาก
เสาโทรคมนาคมดงักลา่วและอยูภ่ายใต้สทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวของ กสท. โทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ�มเติมในหวัข้อ 3.3.2 “นิติบคุคลในกลุม่ทรูที�มีธุรกรรมกบักองทนุ – (ค) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากดั”  

(8) การขยายจํานวนเสาโทรคมนาคม 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ นิติบคุคลผู้ โอนจะให้สิทธิแก่กองทนุในการได้รับคําเสนอ
ก่อน (right to receive a first offer) เพื�อซื ,อทรัพย์สนิโทรคมนาคมเพิ�มเติม ซึ�งรวมถึงเสาโทรคมนาคม ในกรณีที�
กลุ่มทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สินเหล่านี ,ให้แก่บุคคลภายนอก กองทุนคาดว่ากลุ่มทรูจะยังคงขยายบริการ
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โทรคมนาคมเคลื�อนที�และขยายฐานลกูค้าของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ�ง เรียลฟิวเจอร์ ซึ�งเป็นหนึ�งในผู้ ได้รับ
ใบอนญุาตสาํหรับคลื�นความถี�ในยา่นความถี� 2100 MHz รายใหม่ จะต้องดําเนินการตามเงื�อนไขในใบอนญุาต
ให้มีอตัราความครอบคลมุจํานวนประชากรที�ร้อยละ 80 ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ�งจะช่วยกระตุ้นให้
อปุสงค์ของเสาโทรคมนาคมใหมแ่ละพื ,นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคมเดิมเพิ�มขึ ,น เพื�อตอบสนองตอ่การขยายตวั
ด้านอปุสงค์นี , เรียลฟิวเจอร์หรือบริษัทอื�นในกลุม่ทรูอาจทําการสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่หรือพยายามจดัหาเสา
โทรคมนาคมใหม่โดยวิธีการอื�น ซึ�งจะทําให้กองทนุมีโอกาสในเชิงพาณิชย์ที�จะใช้สิทธิในการได้รับคําเสนอก่อน
หากกลุม่ทรูเลอืกที�จะขายเสาโทรคมนาคมดงักลา่วให้กบับคุคลภายนอก การได้มาซึ�งเสาโทรคมนาคมเพิ�มเติม
อาจเพิ�มรายได้ให้แก่กองทนุผา่นทางสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัและการเช่าพื ,นที�ร่วม และลด
คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบังานด้านธุรการและคา่ใช้จ่ายอื�น ๆ โดยเฉลี�ยภายใต้สญัญาบริการหลกั  

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 530 เสา และเสาโทรคมนาคม
ของ BFKT จํานวน 30 เสา ยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ�งกองทนุคาดว่าการก่อสร้างดงักลา่วจะแล้วเสร็จก่อน
วนัที�กองทนุลงทนุ ในขณะที�ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มอาจยงัสร้างไม่แล้วเสร็จจนกว่าจะถึงกําหนดสง่
มอบหรือจดัหามาเพื�อสง่มอบโดยทรูให้แก่กองทนุ จํานวน 3,000 เสา ภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ
สว่นที�เหลอือีก 3,000 เสา ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

โดยทั�วไป ในการก่อสร้างเสาใหม ่จะมีขั ,นตอนดงันี , 

• การคดัเลอืกพื ,นที�ตั ,งเสา 

• การสาํรวจทางวิศวกรรม 

• การเจรจาตอ่รองการเช่าหรือการซื ,อที�ดินจากผู้ ถือกรรมสทิธิk 

• การยื�นขอความเห็นชอบและใบอนญุาตจากหนว่ยงานราชการ 

• การก่อสร้างเสา และ 

• การซื ,อและติดตั ,งอปุกรณ์สนบัสนนุ 

ระยะเวลาที�ใช้สาํหรับการติดตั ,งเสาใหมโ่ดยปกติจะขึ ,นอยู่กบัประเภทของเสาโทรคมนาคม (บนพื ,นดิน
หรือบนดาดฟ้า) และสถานที�ตั ,งเสา (ในเมืองหรือชนบท) การสํารวจที�ตั ,งและการออกแบบใช้เวลาประมาณห้า
สปัดาห์ การได้มาซึ�งพื ,นที�ใช้เวลาประมาณสี�สปัดาห์ การขอความเห็นชอบและใบอนุญาตจากทางการใช้เวลา
ประมาณ 10 สปัดาห์ และการก่อสร้างเสาใช้เวลาประมาณแปดสปัดาห์สําหรับเสาที�ตั ,งอยู่บนพื ,นดิน และ
ประมาณสี�สปัดาห์สาํหรับเสาที�ตั ,งอยู่บนอาคาร การขอความเห็นชอบและใบอนญุาตจากทางการหลกัที�จําเป็น
สาํหรับการติดตั ,งเสาใหม ่เช่น ใบอนญุาตก่อสร้างจากหนว่ยงานราชการท้องถิ�น ความเห็นชอบจาก กสทช. ทั ,งนี , 
ในบางพื ,นที�ของประเทศไทย ยงัจําเป็นต้องมีการจดัทําการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื ,นที� 
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นอกจากการจดัหาเสาโทรคมนาคมเพิ�มเติม ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทุนจะมีหน้าที�ตาม
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที�จะต้องปรับปรุงเสาโทรคมนาคมที�เป็นของกองทนุตั ,งแต่แรก เพื�อ
เพิ�มความแข็งแรงด้านโครงสร้างและเพิ�มความสามารถในการรองรับของเสาโทรคมนาคมดงักลา่วเมื�อมีการบอก
กล่าวโดยกองทุน กองทุนคาดว่าจะส่งคําบอกกล่าวนั ,นต่อเมื�อผู้ เช่าและบริหารจัดการพื ,นที�ร่วมกันได้ตกลง
ลว่งหน้าที�จะเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการสว่นที�เพิ�มขึ ,นมานั ,น และกองทนุอาจเลือกที�จะชําระราคาต้นทุน
และดอกเบี ,ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัสําหรับส่วนปรับปรุงดังกล่าว จากเงินทุนสํารองหรือ
กระแสเงินสดของกองทนุ หรืออาจให้ส่วนลดสําหรับค่าเช่าที�ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัจะต้องชําระเป็นช่วง
ระยะเวลาหนึ�ง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม – (ข) สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั”  

ในกรณีที�กองทนุต้องการลงทนุเสาโทรคมนาคมเพิ�มเติม กองทนุอาจจะต้องจดัหาเงินทุนเพิ�มเติมใน
การดําเนินการดงักล่าว ซึ�งในกรณีดงักล่าวกองทุนอาจจะต้องดําเนินการตามขั ,นตอนเกี�ยวกับการกู้ ยืม ตาม
รายละเอียดในหวัข้อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” และ/หรือขั ,นตอนเกี�ยวกบัการเพิ�มทนุ ตามรายละเอียดในหวัข้อ 
7.5 “การเพิ�มเงินทนุจดทะเบียน” และในบางกรณี กองทนุอาจจําเป็นต้องแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุ 
กองทนุไมส่ามารถรับรองวา่กองทนุจะมีโอกาสในอนาคตที�จะใช้สทิธิในการได้รับคําเสนอก่อน (right to receive 
a first offer) เพื�อซื ,อเสาโทรคมนาคมอื�น ๆ เพิ�มเติม เสาโทรคมนาคมอื�นใดที�กองทุนจะได้มาเพิ�มเติมจะอยู่
ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ซึ�งจะมีสิทธิตามสญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที�จะเช่าพื ,นที� (slots) บนเสานั ,นจากกองทนุก่อนหากมีบคุคลภายนอกขอ
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการเสาโทรคมนาคมดงักล่าวจากกองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมใน
หวัข้อ 6.1.7 “กองทุนอาจไม่สามารถซื ,อทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมภายใต้เงื�อนไขที�ยอมรับได้ 
หรือไม่สามารถรวมทรัพย์สินเหลา่นั ,นได้อย่างประสบผลสําเร็จ หรือกองทุนอาจจะไม่สามารถระบเุป้าหมายที�
เหมาะสม หรือกลยทุธ์การเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทนุอาจจะไมป่ระสบผลสาํเร็จ” 

(9) ผูเ้ช่าและบริหารจดัการหลกัและผูเ้ช่าและบริหารจดัการพื/นที�ร่วม 

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั (ภายหลงัจากที�มีการสง่มอบทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ�มในสว่นแรก) เรียลฟิวเจอร์จะยงัคงใช้พื ,นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคมของกองทนุใน
ฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั โดยในเบื ,องต้น ค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั รวมทั ,งสทิธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดขึ ,นจากเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จะถือเป็น
แหล่งรายได้จากธุรกิจเสาโทรคมนาคมของกองทุนเกือบทั ,งหมด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 
3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบั
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ข) สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกั” หวัข้อ 3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและ
ร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้” และหัวข้อ 3.3.2 “นิติบุคคลในกลุ่มทรูที�มีธุรกรรมกับกองทุน” และความเสี�ยงที�
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เกี�ยวกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัสาํหรับเสาโทรคมนาคมของกองทนุในหวัข้อ 6.1.4 “กองทนุต้องพึ�งพาผู้ เช่า
และบริหารจดัการหลกัน้อยรายสําหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม และ AWC และ BFKT ในการ
ชําระเงินตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ และอาจจะไมส่ามารถเรียกชําระเงินจากผู้ เช่าและบริหาร
จดัการเหลา่นี , หรือ AWC หรือ BFKT ได้ตามกําหนดเวลา หรือไม่สามารถเรียกชําระได้เลยในกรณีที�ผู้ เช่าและ
บริหารจดัการเหลา่นี , AWC หรือ BFKT ล้มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินอยา่งร้ายแรง”  

กองทุนมีแผนการที�จะหาผู้ เช่าพื ,นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคมร่วมที�เป็นบุคคลภายนอก สําหรับ
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�ม และเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC (ในกรณีที�
เสาโทรคมนาคมดังกล่าวถูกโอนมาให้กองทุนเมื�อครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ 
HSPA หรือสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (แล้วแต่กรณี)) ซึ�งการมีผู้ เช่าที�เพิ�มขึ ,นจะช่วยเพิ�มกระแสเงิน
สดของกองทุนเนื�องจากค่าใช้จ่ายที�เพิ�มขึ ,นจากการมีผู้ เช่าและบริหารจัดการรายใหม่สําหรับเสาที�มีอยู่แล้วมี
อตัราค่อนข้างตํ�า บริษัทจัดการเชื�อว่าผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�รายอื�น ๆ ที�กําลงัพัฒนาบริการใหม ่
(โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง บริการ 3G และ 4G บนคลื�นความถี�ในยา่นความถี� 2100 MHz ซึ�งจําเป็นต้องมีเสามากกว่า
การให้บริการสาํหรับโครงขา่ยซึ�งทําบนคลื�นความถี�ที�ตํ�ากว่าเพื�อให้มีพื ,นที�บริการของโครงข่ายในระดบัเดียวกนั) 
จะจําเป็นต้องติดตั ,งโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Active บนเสาจํานวนมากขึ ,น เพื�อให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดเกี�ยวกับพื ,นที�บริการของโครงข่ายภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั ,งนี , เพื�อที�จะ
ควบคมุรายจ่ายลงทนุสาํหรับกิจกรรมที�มิใช่กิจกรรมหลกั (non-core activities) กองทนุคาดว่าผู้ ให้บริการจะหา
โอกาสในการร่วมใช้เสาโทรคมนาคม ซึ�งจะเป็นโอกาสของกองทนุในการให้เช่าพื ,นที�บนเสาแก่ผู้ เช่าและบริหาร
จดัการพื ,นที�ร่วม ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะมีหน้าที�ภายใต้สญัญาบริการหลกัในการจดัหาผลประโยชน์
และการตลาดสาํหรับพื ,นที�ให้เช่าที�ยงัวา่ง 

เสาโทรคมนาคมประมาณ 5,845 เสาของกองทุน (ซึ�งรวมถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสา
โทรคมนาคมของ AWC) อยูภ่ายใต้สทิธิในการใช้แต่เพียงผู้ เดียวซึ�ง BFKT ให้กบั กสท. โทรคมนาคม ตามความ
ตกลงนี , BFKT จึงต้องได้รับความยินยอมจาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนที�จะมีการให้เช่าพื ,นที�ว่างบนเสาที�เหลือ
ให้กับบุคคลอื�นได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหัวข้อ 3.3.2 “นิติบุคคลในกลุ่มทรูที�มีธุรกรรมกับ
กองทนุ”  

โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอย่างที�เสาโทรคมนาคมของกองทนุ ซึ�งรวมถึง
อาคารสิ�งปลกูสร้าง (shelter) หรือตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี�สํารอง เครื�องปรับอากาศและเครื�องกําเนิดไฟฟ้า
พลงังานดีเซล (ถ้ามี) ซึ�งเมื�อมีการโอนกรรมสิทธิkให้แก่กองทุนแล้วโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive เหลา่นี , ได้ถกูสงวนไว้ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั เพื�อการใช้โดยผู้ เช่าและบริหาร
จดัการหลกัรายเริ�มต้นเทา่นั ,น และโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เหลา่นี ,จะไม่สามารถนําออก
ให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ แก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการพื ,นที�ร่วมรายอื�น ๆ บนเสาของกองทนุได้ โดยผู้
เช่าและบริหารจดัการเหลา่นี ,ต้องรับผิดชอบในการจดัหาโครงสร้างพื ,นฐานเหลา่นี ,เอง 
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(10) ทรพัย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�ม  

กองทนุจะซื ,อเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสาจากทรูมาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุซึ�งนบัเป็นทรัพย์สนิ
เสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�ม โดยทรูจะต้องสง่มอบหรือดําเนินการให้มีการสง่มอบให้แก่กองทนุจํานวน 3,000 เสา 
ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และสว่นที�เหลอือีก 3,000 เสา ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กองทนุ
จะให้เรียลฟิวเจอร์เช่าพื ,นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคมดังกล่าว และจะจัดหาผู้ เช่าและบริหารจัดการร่วม
เพิ�มเติมสาํหรับพื ,นที� (slots) ที�เหลอือยูบ่นเสาผา่นทางผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม  

ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มจะประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมที�สร้างขึ ,นใหม่โดยหรือสร้างเพื�อทรู 
โดยทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มจะตั ,งอยู่ในบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับบริเวณที�ตกลงกันใน
สญัญาและมีคุณสมบตัิและสภาพตามที�กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�ทํากับทรู โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับหน้าที�ของทรูในการส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มในหวัข้อ 
3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบั
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้”  

(11) เสาโทรคมนาคมของ BFKT 

เสาโทรคมนาคมของ BFKT ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจํานวน 1,485 เสา และโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื�นที�เกี�ยวข้อง โดยกองทนุจะได้มาซึ�งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�
เกิดขึ ,นตั ,งแต่และรวมถึงวันเริ�มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ที�เกิดจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ BFKT ซึ�งเป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี (รวมถึงเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คําตดัสิน 
คําพิพากษา คดีความที�ตดัสินให้แก่ BFKT รวมทั ,งการดําเนินการหรือสิทธิอื�นใดซึ�ง BFKT มีสิทธิได้รับ ที�เกิดขึ ,น
จาก หรือเกี�ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที�ได้รับจากการใช้
สทิธิเรียกร้องที�เกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวกบัรายได้หรือสญัญา ซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ�ง BFKT มีสทิธิได้รับก่อน
หน้าวนัเริ�มคํานวณรายได้ไม่ว่า BFKT จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลังวันเริ�มคํานวณรายได้ก็ตาม)) โดยขณะนี , BFKT ได้ให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม รวมถึงดําเนินงานตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้อง ซึ�งเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว
รองรับโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Active ที�ใช้ในการให้บริการในย่านความถี� 850 MHz ภายหลงั
จากวนัที�กองทนุลงทนุ BFKT จะยงัคงใช้และทําหน้าที�บํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ BFKT และยงัคงให้เช่า
และให้บริการเกี�ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาแก่ กสท. โทรคมนาคม แต่เพียงผู้ เดียว BFKT จะโอน
รายได้สุทธิที�เกิดจากการให้เช่าดังกล่าว ให้แก่กองทุนตามข้อกําหนดและเงื�อนไขที�ระบุในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ�งจะได้เข้าทํากับ BFKT กองทุนจะไม่ได้รับรายได้ใด ๆ ที�เกิดจากการให้บริการ
ดําเนินงานและการบํารุงรักษาในสว่นที�เกี�ยวกบัทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT จาก BFKT โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับการดําเนินการระหว่างกองทุน BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ในหัวข้อ 3.7.1 
“สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการ
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จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” 
และหวัข้อ 3.3.2 “นิติบคุคลในกลุม่ทรูที�มีธุรกรรมกบักองทนุ – (ค) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากดั”  

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT จะให้สิทธิในการซื ,อ (call option) เสา
โทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,435 เสาและระบบ FOC ของ BFKT แก่กองทนุโดยมีราคาใช้สิทธิจํานวน 10 
ล้านบาท โดยสามารถใช้สิทธิดงักล่าวได้เมื�อสญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ HSPA สิ ,นสดุลง โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับสิทธิในการซื ,อ (call option) ใน 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้” และหวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุในทรัพย์สินที�
กองทุนลงทุนครั ,งแรก” ทั ,งนี , กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะได้ใช้สิทธิในการซื ,อ (call option) เสา
โทรคมนาคมของ BFKT อย่างแน่นอนเนื�องจากกองทนุจะมีสิทธิในการซื ,อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ 
BFKT ก็ตอ่เมื�อเงื�อนไขตามสญัญาดงักลา่วได้สําเร็จแล้วซึ�งยงัไม่แน่นอนว่าเงื�อนไขดงักลา่วนั ,นจะสําเร็จหรือไม ่
อนึ�ง เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหนึ�งตามที�ได้ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�ตั ,งอยู่
บริเวณที�ดินซึ�งไม่มีความชดัเจนในเรื�องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิkหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจํากดัเกี�ยวกบั
การใช้พื ,นที�บางประการจะไม่ถกูโอนมาให้แก่กองทนุภายหลงัจากที�กองทนุใช้สิทธิในการซื ,อ (call option) และ
จะยงัอยูภ่ายใต้ข้อตกลงเกี�ยวกบัการขายสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุกบั BFKT ตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี 

(12) เสาโทรคมนาคมของ AWC  

เสาโทรคมนาคมของ AWC ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจํานวน 4,360 เสา และทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางสว่นในกลุม่ทรัพย์สนิ (portfolio) ของกองทนุจดัเป็นเสาโทรคมนาคม
ของ AWC และกองทุนจะได้มาซึ�งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที�เกิดขึ ,นตั ,งแต่และรวมถึงวนัเริ�ม
คํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ที�เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ BFKT ซึ�งเป็น
ระยะเวลาประมาณ 12 ปี (รวมถึงเงินที�ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที�ตดัสิน
ให้แก่ AWC รวมทั ,งการดําเนินการหรือสิทธิอื�นใดซึ�ง AWC มีสิทธิได้รับ ที�เกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวกบัรายได้หรือ
สญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไมร่วมถึงสทิธิและเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที�เกิดขึ ,นจาก หรือ
เกี�ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ�ง AWC มีสทิธิได้รับก่อนหน้าวนัเริ�มคํานวณรายได้ ไม่ว่า 

AWC จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือ
ภายหลงัวนัเริ�มคํานวณรายได้ก็ตาม)) โดยขณะนี , AWC ได้ให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามสญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยที� BFKT ได้นําเสาโทรคมนาคมของ AWC ดังกล่าวออกให้ กสท. 
โทรคมนาคม เช่าช่วงและดําเนินงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง ซึ�งเสาโทรคมนาคมดงักล่าวรองรับโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Active ที�ใช้ในการให้บริการในยา่นความถี� 850 MHz ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC นั ,น BFKT มีหน้าที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ทั ,งนี , AWC จะ
โอนรายได้อนัเกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและ
บํารุงรักษา ค่าเช่าพื ,นที� ประกนัภยั และอื�น ๆ อนัเกิดจากการดําเนินงานที�เกี�ยวกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ให้แก่กองทุนตามข้อกําหนดและเงื�อนไขที�ระบุในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ�งจะได้เข้าทํากับ 
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AWC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับการดําเนินการระหว่างกองทุน AWC BFKT และ กสท. 
โทรคมนาคม ใน 3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่าง
สญัญาเกี�ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้” และหวัข้อ 3.3.2 “นิติบคุคลในกลุม่ทรูที�มีธุรกรรมกบักองทนุ – (ง) บริษัท เอเซีย ไวร์
เลส คอมมิวนิเคชั�น จํากดั”  

เมื�อครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แล้ว AWC จะมีหน้าที�ต้องโอน
กรรมสิทธิkในเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 3,968 เสา ให้แก่กองทนุตามข้อกําหนดในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ�งภายหลังจากนั ,น ข้อตกลงเกี�ยวกับการโอนสิทธิรายได้ที�เกี�ยวเนื�องกับเสา
โทรคมนาคมของ AWC ดังกล่าวนั ,นจะสิ ,นผลลง และกองทุนจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิkในเสาโทรคมนาคม
ดงักลา่ว ทั ,งนี , กองทนุไม่สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดงักลา่วให้แก่กองทนุอย่างแน่นอน
เนื�องจากหน้าที�ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะเกิดขึ ,นก็ต่อเมื�อเงื�อนไขตามสญัญาดงักลา่วได้สําเร็จ
แล้วซึ�งยงัไมแ่นน่อนวา่เงื�อนไขดงักลา่วนั ,นจะสาํเร็จหรือไม ่อนึ�ง เสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ�งตามที�ได้
ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�ตั ,งอยู่บริเวณที�ดินซึ�งไม่มีความชดัเจนในเรื�องของความเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิkหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจํากดัเกี�ยวกบัการใช้พื ,นที�บางประการจะไม่ถกูโอนมาให้แก่กองทุน
ภายหลงัวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และจะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี�ยวกับการขาย
สทิธิรายได้ระหว่างกองทนุกบั AWC ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบั
หน้าที�ของ AWC ภายใต้สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ในหวัข้อ  3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้
ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” และหวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุใน
ทรัพย์สนิที�ลงทนุครั ,งแรก”  

(13) การดําเนินงานและบํารุงรกัษา 

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
เกี�ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมที�ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัรายนั ,นเช่า และ BFKT 
จะเป็นผู้ รับผิดชอบเกี�ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ภายใต้สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA การดําเนินการเหลา่นี ,จะรวมถึงการดแูลและบํารุงรักษา
เสาโดยทั�วไป การตรวจสอบความมั�นคงของเสาเป็นระยะ การจดัหาและบํารุงรักษาระบบแจ้งเตือนอคัคีภยัและ
บริการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี , ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักต้องรับผิดชอบการดําเนินงานและ
บํารุงรักษาโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอยา่งที�เป็นของกองทนุและกองทนุได้ให้เช่าแก่ผู้
เช่าและบริหารจัดการหลกันั ,น และผู้ เช่าและบริหารจัดการรายอื�น ๆ ของกองทุนมีหน้าที�ต้องรับผิดชอบการ
ดําเนินงานและบํารุงรักษาโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ที�เป็นของผู้ เช่านั ,นเอง เช่น อาคารสิ�ง
ปลกูสร้าง (shelter) และ/หรือตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี�สํารอง เครื�องปรับอากาศและเครื�องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 
(ถ้ามี) เป็นต้น ทั ,งนี , ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัจะต้องปฎิบตัิตามมาตรฐานบางอย่างที�กําหนดในสญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัซึ�งบริษัทจดัการเชื�อว่าจะทําให้มีการดําเนินงานและบํารุงรักษาสําหรับเสา



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 55 

โทรคมนาคมและโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื�นที�เกี�ยวข้องที�เหมาะสม นอกจากนี , กองทนุ
จะเข้าทําสญัญาบริการหลกักบัผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมซึ�งผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะต้องให้บริการ
ทางด้านธุรการ การตลาด และบริการอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องแก่กองทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมใน 3.7.1 
“สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” 
และหัวข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่าง
สญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ค) สญัญาบริการหลกั”   

(14) การจดัหาผลประโยชน์และการตลาด 

ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะรับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดสําหรับเสา
โทรคมนาคมตามข้อกําหนดของสญัญาบริการหลกั 

(15) การประกนัภยั 

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มจะยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของทรู
จนกระทั�งทรูสามารถจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัที�เหมาะสมสําหรับเสาโทรคมนาคมในชื�อของกองทนุได้ ในช่วง
เวลาดังกล่าว กองทุนจะเป็นผู้ เอาประกันร่วมและผู้ รับประโยชน์ร่วมและจะชดเชยค่าใช้จ่ายสําหรับความ
คุ้มครองดงักลา่วให้แก่ทรู แต่ในสว่นของ BFKT และ AWC นั ,น BFKT และ AWC จะยงัคงเป็นผู้จดัหากรมธรรม์
ประกนัภยัสาํหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จนกระทั�งกองทนุใช้สิทธิซื ,อ (call 
option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT หรือ AWC ได้ส่งมอบเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทนุ เมื�อครบ
กําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA หรือสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (แล้วแต่
กรณี) อนึ�ง กรมธรรม์ประกนัภยัที� BFKT และ AWC จะจดัหาให้ในชื�อของกองทนุจะคุ้มครองสินค้าคงคลงั ธุรกิจ
หยุดชะงัก ความเสียหายของทรัพย์สิน และความรับผิดต่อสาธารณะ กองทุนพิจารณาว่าความคุ้ มครอง
ประกนัภยัดงักลา่วมีความเพียงพอ และเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิในอตุสาหกรรม 

(16) การแข่งขนั 

ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ�งรวมถึง เอไอเอส ดีแทค กสท. 
โทรคมนาคม และทีโอทีมีเสาโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ผู้ ให้บริการเหล่านี ,อาจพิจารณาแยกทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมเหล่านี ,ออกไปเพื�อจัดตั ,งบริษัทที�ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมขึ ,นต่างหาก หรือโอนทรัพย์สิน
เหลา่นี ,ไปให้แก่บริษัทที�ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมที�เป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ยงัไม่มีเจ้าของเสา
โทรคมนาคมที�เป็นอิสระที�ให้เช่าพื ,นที�ในประเทศไทย อตุสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจเผชิญกบั
การควบรวมกิจการและการลงทนุโดยบริษัทตา่งชาติ ซึ�งจะทําให้เกิดคูแ่ขง่ที�มีความแข็งแกร่งยิ�งขึ ,น 

เนื�องจากพื ,นที�ตั ,งเสาโทรคมนาคมหลายแห่งของกองทุนตั ,งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ�งมีประชากร
หนาแน่น และเป็นพื ,นที�ที�ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัประสบกับสภาพที�มีอัตราใช้บริการของผู้ ใช้บริการสูง 
กองทนุจึงเชื�อว่าผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั เช่นเดียวกนักบัผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�รายอื�นซึ�งเข้า
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เป็นผู้ เช่าและบริหารจัดการของกองทนุมีแนวโน้มที�จะต่ออายสุญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการของตน
เมื�อสิ ,นสดุระยะเวลาของสญัญา เพื�อที�จะลดการหยดุชะงกัของบริการในพื ,นที�ดงักลา่วและหลีกเลี�ยงโอกาสการ
สญูเสยีรายได้ อีกทั ,งหลกีเลี�ยงคา่ใช้จ่ายที�จะเกิดขึ ,นจากการย้ายสายอากาศ (antenna) และทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานอื�นที�ใช้ในการดําเนินงาน 

(ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื 
นที7ต่างจังหวัด 

ในวันที�กองทุนลงทุน ธุรกิจ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวัดของกองทุนจะ
ประกอบด้วย (1) กรรมสทิธิkในระบบ FOC หลกัและอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�เกี�ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์
ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดัซึ�งจะได้มาจาก TUC และ (2) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดจากการให้เช่า
ระบบ FOC (ซึ�งรวมถึง FOC และอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�เกี�ยวข้อง) ของ BFKT ซึ�งรวมเป็น “ระบบ FOC 
ของ BFKT” รวมทั ,งกรรมสทิธิkในทรัพย์สนิดงักลา่วภายหลงัจากวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ทั ,งนี , TUC ซึ�งเป็นผู้
เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุจะใช้ระบบ FOC หลกัและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดัเพื�อให้
บริการเสียง ข้อมลู ภาพ และการรับสง่ข้อมลูวิดีโอแก่ผู้ ใช้บริการของ TUC สว่น BFKT ให้เช่าและให้บริการแก่ 
กสท. โทรคมนาคม แตเ่พียงผู้ เดียวในสว่นที�เกี�ยวกบัระบบ FOC ของ BFKT เพื�อใช้เชื�อมต่อกบัเสาโทรคมนาคม
เพื�อรองรับโครงข่าย 3G HSPA 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม แต่เพียงผู้ เดียว ทั ,งนี , TUC และ BFKT จะ
ยังคงดูแลระบบเหล่านี ,โดยผ่านระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนของตนซึ�งอํานวยความสะดวกต่อการ
บํารุงรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดั โดยระบบ FOC ของ BFKT ประกอบด้วย
สายเคเบิลใยแก้วระยะทางประมาณ 47,250 กิโลเมตร สว่นระบบ FOC หลกัซึ�งจะได้มาจาก TUC ประกอบด้วย 
FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร และอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ DWDM และอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณอื�น ซึ�ง
อยูใ่น 250 ที�ตั ,งใน 59 จงัหวดัทั�วประเทศไทย ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดัประกอบด้วยโครงสร้าง
โทรคมนาคมประเภท Active และโครงสร้างโทรคมนาคมประเภท Passive หลายประการ รวมถึง อปุกรณ์สื�อ
สญัญาณ อปุกรณ์ IP หลกั และสายนําสญัญาณเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ ใช้ปลายทางรวมทั ,ง FOC สายทองแดง 
(copper cable) และสายโคแอคเชียล (coaxial cable) ซึ�งสามารถรองรับผู้ ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จํานวน
ประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต  

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที�กองทนุทํากบั TUC โดยเบื ,องต้นกองทนุจะให้ TUC 
ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเช่า (1) ใยแก้วนําแสงที�ยงัไมม่ีการใช้งาน (dark fiber) จํานวน 73,275 คอร์
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของใยแก้วนําแสงที�ยงัไม่มีการใช้งานทั ,งหมดบนระบบ FOC หลกั นับแต่วนัที�
กองทนุลงทนุถึงปี พ.ศ. 2569 ทั ,งนี , TUC ตกลงที�จะเช่าใช้เพิ�มเติมให้ถึงจํานวน 88,472 คอร์กิโลเมตรหรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 72 ของระบบ FOC หลกั ภายในปี พ.ศ. 2569 (2) อปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�เกี�ยวข้องกบั
ระบบ FOC หลกัแต่เพียงผู้ เดียว นบัแต่วนัที�กองทนุลงทนุถึงปี พ.ศ. 2561 (3) โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Active ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดัแต่เพียงผู้ เดียวนบัจากวนัที�กองทนุลงทุนจนถึงปี 
พ.ศ. 2561 และ (4) โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�
ตา่งจงัหวดัแตเ่พียงผู้ เดียวนบัจากวนัที�กองทนุลงทนุจนถึงปี พ.ศ. 2569 เว้นแต่ TUC ตกลงที�จะสละสิทธิในการ
เช่าแตเ่พียงผู้ เดียวดงักลา่วหลงัจากปี พ.ศ. 2561 ทั ,งนี , เป็นไปตามเงื�อนไขของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
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จดัการหลกั นอกจากนี , ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ กองทนุมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สทุธิที�เกิดจากการให้เช่าระบบ FOC ของ BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม ภายใต้สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ 
HSPA และ กองทนุยงัมีสิทธิให้เช่าใยแก้วนําแสงที�ยงัไม่มีการใช้งาน (dark fiber) ที�เหลือบนระบบ FOC หลกั
ของ TUC แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมซึ�งเป็นบคุคลภายนอกรายอื�น ๆ เนื�องจากพื ,นที�ตา่งจงัหวดัของประเทศไทย
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที�รวดเร็ว และมีความต้องการบริการบรอดแบนด์และบริการข้อมูลเพิ�มขึ ,น บริษัท
จดัการเชื�อว่าระบบ FOC หลกัของกองทนุจะอยู่ในสถานะที�ดีที�จะดึงดดูผู้ เช่าเพิ�มเติมที�ต้องการขยายโครงข่าย
การส่งสญัญาณภายนอกเขตพื ,นที�กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 
3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบั
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ข) สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกั” และหวัข้อ 3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
และร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”   

(1) รายละเอียดและคณุสมบติัของ FOC 

ใยแก้วนําแสงคือเส้นใยแก้วที�สามารถนําแสงไปตามความยาวคลื�นแสง ใยแก้วนําแสงใช้กันอย่าง
แพร่หลายในการสื�อสญัญาณ ซึ�งสามารถสง่สญัญาณได้ในระยะทางที�ไกลกวา่และด้วยอตัราแบนด์วิดท์ที�สงูกวา่
ระบบสื�อสญัญาณรูปแบบอื�น ๆ นอกจากนี , การสื�อสารด้วย FOC เป็นวิธีการสง่ข้อมลูจากสถานที�หนึ�งไปยงัอีก
สถานที�หนึ�งด้วยการสง่สญัญาณแสงผ่านทางใยแก้วนําแสง กระบวนการสื�อสารโดยใช้ใยแก้วนําแสงมีขั ,นตอน
พื ,นฐานซึ�งได้แก่ การสร้างสญัญาณแสงโดยการใช้เครื�องสง่สญัญาณ (transmitter) การถ่ายทอดสญัญาณ การ
ตรวจสอบวา่สญัญาณไมเ่กิดการผิดเพี ,ยนหรือมีกําลงัอ่อนเกินไป การรับสญัญาณแสง และการแปลงสญัญาณ
แสงเป็นสญัญาณไฟฟ้า 

ประโยชน์ที�สาํคญัของ FOC คือการสญูเสยีข้อมลูที�ตํ�ามากและไม่มีการรบกวนของคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ทําให้สามารถเว้นระยะทางระหวา่งอปุกรณ์ขยายสญัญาณ (amplifiers) กบัอปุกรณ์ทวนสญัญาณ (repeaters) 
ได้ไกลขึ ,น  FOC จึงถกูนํามาใช้แทนสายโลหะ และไม่มีการรบกวนของคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการเชื�อมต่อด้วย
สายไฟฟ้าหลายพนัเส้นสามารถนํามาแทนแทนเส้นใยแก้วนําแสงที�มีแบนด์วิดท์สงูได้เพียงเส้นเดียว  

(2) รายละเอียดและความครอบคลมุของระบบ FOC หลกั 

ระบบ FOC หลกัของกองทนุซึ�งจะได้มาจาก TUC โดยหลกัจะประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 12 
ถึง 60 แกน (core) ซึ�งสามารถสื�อสญัญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง (dense wave digital multiplex หรือ 
DWDM) ด้วยความเร็วที�อตัรา 1600 GB/s อปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณในระบบ FOC หลกั (รวมถึงอปุกรณ์ที�อยู่
ระหวา่งการติดตั ,ง) จะประกอบด้วยอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ DWDM และอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ SDH ซึ�ง
ติดตั ,งอยูป่ระมาณ 250 ตําแหนง่ใน 59 จงัหวดัของประเทศไทย ระบบ FOC หลกัประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้ว
ความยาวประมาณ 5,112 กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้วในระบบ FOC หลกัได้ผา่นการใช้งานมาอยู่ในช่วงหนึ�งถึง
เจ็ดปี โดยสายเคเบิลใยแก้วมีอายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี ระบบ FOC หลกัสว่นใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพื ,นดิน ทํา
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ให้เข้าถึงและบํารุงรักษาได้ง่าย รวมทั ,งสามารถก่อสร้างและเดินสายเคเบิลใหม่ได้รวดเร็ว สายเคเบิลใยแก้ว
บางสว่นวางอยู่ในท่อใต้พื ,นดิน เพื�อการป้องกนัเพิ�มเติม ทั ,งนี , ระบบ FOC หลกัของกองทนุที�ได้มาจาก TUC จะ
ไมร่วมเครือขา่ยสง่ตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) ในเขตพื ,นที�กรุงเทพมหานคร 

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที�กองทุนทํากบั TUC นั ,น TUC จะเช่า dark fiber 
ของระบบ FOC หลกัในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั โดยในเบื ,องต้น ค่าเช่าจาก TUC จะเป็นแหลง่รายได้
ทั ,งหมดที�มาจากระบบ FOC หลกัจนกว่าจะมีผู้ เช่าและบริหารจดัการรายอื�น ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิล และผู้
ให้บริการข้อมลูและเสยีงรายอื�น ๆ มาเช่า dark fiber ของระบบ FOC หลกัสว่นที�เหลอืของกองทนุเพิ�มเติม โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์ส ินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคม – (ข) สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั” และหวัข้อ 3.1.2 “รายละเอียดธุรกิจของ
กองทนุ – (ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดั – (5) เส้นใยแก้วนําแสงที�ยงัไมม่ี
การใช้งาน (dark fiber capacity)” 

(3) รายละเอียดและความครอบคลมุของระบบบรอดแบนด์ในเขตพื/นที�ต่างจงัหวดั (Upcountry 
Broadband Network) 

นอกจากระบบ FOC หลกัแล้ว กองทนุจะเข้าซื ,อระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดั จาก TUC ซึ�ง
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวัดของกองทุนจะทําให้ TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั 
สามารถเสนอบริการการเข้าถึงโครงขา่ยตา่ง ๆ ให้แก่ลกูค้าองค์กรและลกูค้าทั�วไป เพื�อตอบสนองความต้องการ
บริการเสียง ข้อมลู ภาพ และการรับสง่ข้อมลูวิดีโอ ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง MPLS, DOCSIS, xDSL, 
DDN, WiFi และ FTTx ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวดัของกองทุนประกอบด้วยโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Active และ Passive เพื�อเข้าถึงผู้ ใช้ปลายทางได้จํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต โดย
ระบบสง่ตรงถึงผู้ ใช้ปลายทาง (last mile) ประกอบด้วย สายใยแก้วนําแสง (fiber optic cable) สายโคแอคเชียล 
(coaxial cable) และสายทองแดง (copper cable) ซึ�งมีความยาวโดยรวมประมาณ 20,750 กิโลเมตร ทั ,งนี , 
FOC มีความยาวครอบคลมุ 6,114 กิโลเมตรของระบบสง่ตรงถึงผู้ ใช้ปลายทาง (last mile) และมีจํานวนรวม
ทั ,งสิ ,น 234,455 คอร์กิโลเมตร 

(4) รายละเอียดและความครอบคลมุของระบบ FOC ของ BFKT 

กองทนุจะเข้าซื ,อสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดขึ ,นตั ,งแตแ่ละรวมถึงวนัเริ�มคํานวณรายได้
จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ที�เกิดจากการให้เช่าระบบ FOC ของ BFKT เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี 
(รวมถึงเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คําตดัสิน คําพิพากษา คดีความที�ตดัสินให้แก่ BFKT รวมทั ,งการ
ดําเนินการหรือสิทธิอื�นใดซึ�ง BFKT มีสิทธิได้รับ (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที�
เกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ�ง BFKT มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเริ�ม
คํานวณรายได้ไม่ว่า BFKT จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
ดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ�มคํานวณรายได้ก็ตาม)) โดยในปัจจุบนั BFKT ให้เช่าและให้บริการเกี�ยวกบั
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การดําเนินงานแก่ กสท. โทรคมนาคม ในสว่นที�เกี�ยวกบัระบบสื�อสญัญาณเพื�อใช้เชื�อมต่อ (backhaul) กบัเสา
โทรคมนาคม เพื�อใช้รองรับโครงข่าย 3G HSPA 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม ระบบ FOC ของ BFKT โดย
หลกัประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้ว ขนาด 12 ถึง 60 แกน (core) ซึ�งสามารถสื�อสญัญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง 
(dense wave digital multiplex หรือ DWDM) ด้วยความเร็วที�อตัรา 1-10 GB/s DWDM ระบบ FOC ของ BFKT 
ยงัประกอบไปด้วยอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณซึ�งติดตั ,งอยูป่ระมาณ 5,000 ตําแหนง่ แตจ่ะไมร่วมเครือข่ายสง่ตรง
ถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) ใด ๆ ที�อยู่ในเขตพื ,นที�กรุงเทพมหานครและประกอบด้วยใยแก้วความยาวประมาณ 
47,250 กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้วได้ผ่านการใช้งานมาประมาณสองปี โดยมีอายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี และ
เช่นเดียวกบัระบบ FOC หลกัที�กองทนุจะได้มาจาก TUC กลา่วคือ ระบบ FOC ของ BFKT สว่นใหญ่เป็นแบบ
พาดเหนือพื ,นดิน ทําให้เข้าถึงและบํารุงรักษาได้ง่าย รวมทั ,งสามารถก่อสร้างและเดินสายเคเบิลใยแก้วใหม่ได้
รวดเร็ว สายเคเบิลใยแก้วบางสว่นวางอยูใ่นทอ่ใต้พื ,นดินเพื�อการป้องกนัเพิ�มเติม  

ภายหลงัวนัที�กองทนุลงทนุ BFKT จะยงัคงใช้และบํารุงรักษาระบบ FOC ของ BFKT ทั ,งหมดและให้เช่า 
และให้บริการด้านการดําเนินงานและการบํารุงรักษาระบบสื�อสญัญาณแก่ กสท. โทรคมนาคม แต่เพียงผู้ เดียว
ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ตอ่ไป โดย BFKT จะโอนรายได้สทุธิที�เกิดจากการให้เช่าดงักลา่วให้แก่
กองทนุตามข้อกําหนดและเงื�อนไขในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ กองทนุจะไมม่ีสทิธิได้รับรายได้ใด ๆ 
ที�เกิดจากการให้บริการเกี�ยวกบัการดําเนินงานและการบํารุงรักษาที�เกี�ยวข้องกบัระบบ FOC ของ BFKT โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการดําเนินการระหว่างกองทนุ BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ในหวัข้อ  
3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบั
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้” และหวัข้อ 3.3.2 “นิติบุคคลในกลุ่มทรูที�มีธุรกรรมกับกองทุน – (ค) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) 
จํากดั”   

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT จะให้สิทธิแก่กองทนุในการซื ,อ (call option) เสา
โทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,435 เสา และระบบ FOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้สิทธิจํานวน 10 ล้านบาท 
โดยสามารถใช้สทิธิดงักลา่วได้เมื�อเงื�อนไขตามสญัญาดงักลา่วได้สาํเร็จลลุว่งไปแล้ว โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ�มเติมเกี�ยวกบัสิทธิในการซื ,อ (call option) ในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” และหวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุในทรัพย์สินที�กองทนุ
ลงทนุครั ,งแรก” ทั ,งนี , กองทนุไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทนุจะได้ใช้สิทธิในการซื ,อ (call option) ระบบ FOC ของ 
BFKT อย่างแน่นอนเนื�องจากกองทนุจะมีสิทธิในการซื ,อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ก็ตอ่เมื�อเงื�อนไข
ตามสญัญาดงักลา่วได้สาํเร็จแล้ว ซึ�งยงัไมแ่นน่อนวา่เงื�อนไขดงักลา่วนั ,นจะสาํเร็จหรือไม ่

(5) เสน้ใยแก้วนําแสงที�ยงัไม่มีการใช้งาน (dark fiber capacity) 

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที�กองทนุทํากบั TUC กองทนุจะให้ TUC ในฐานะผู้
เช่าและบริหารจดัการหลกั เช่าใยแก้วนําแสงที�ยงัไมม่ีการใช้งาน (dark fiber) บนระบบ FOC หลกั สาํหรับเส้นใย
แก้วนําแสงที�ยงัไม่มีการใช้งานส่วนที�เหลือบนระบบ FOC หลกัที�กองทุนจะซื ,อมาจาก TUC นั ,น กองทุนจะ
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สามารถให้เช่าแก่บุคคลภายนอกผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที� ผู้ ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และผู้
ให้บริการข้อมลูและเสยีงรายอื�น ๆ ที�เลอืกจะติดตั ,งอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณของตนเอง และเช่าใยแก้วนําแสงที�
ยงัไมม่ีการใช้งานจากกองทนุได้ ทั ,งนี ,ภายใต้สทิธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ของ TUC และจะต้อง
ไม่เป็นการรบกวนสว่นที�สํารองไว้สําหรับการใช้งานของ TUC โดยในเบื ,องต้นเส้นใยแก้วนําแสงที�ยงัไม่มีการใช้
งานสว่นที�เหลอืบนระบบ FOC หลกัจะมีจํานวนประมาณ 49,415 คอร์กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 40 และจะ
ทยอยลดลงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัเมื�อมีการใช้งานส่วนที�สํารองไว้
สาํหรับ TUC เพิ�มขึ ,น 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมทั ,งประเภท Active และ Passive ที�อยู่ในระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดั รวมทั ,งอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�อยูใ่นระบบ FOC หลกัจะไมส่ามารถนําออกให้
ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ที�เป็นบคุคลภายนอกเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการเป็นระยะเวลาอยา่งน้อยห้าปี 
สว่นระบบ FOC ของ BFKT ไมส่ามารถนําออกให้บคุคลภายนอกเช่าได้ระหว่างที�สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ 
HSPA ยังมีผลใช้บังคับเนื�องจากตกอยู่ภายใต้ข้อตกลงการให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวแก่ กสท. โทรคมนาคม 
นอกจากนี , ถึงแม้กองทนุจะได้ใช้สทิธิในการซื ,อ (call option) ระบบ FOC ของ BFKT ภายหลงัสิ ,นสดุสญัญาเช่า
เครื�องและอปุกรณ์ HSPA กองทนุก็อาจไม่สามารถจดัให้มีผู้ เช่าทรัพย์สินดงักลา่วเพิ�มเติมได้เนื�องจากข้อจํากดั
ภายใต้สญัญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัระบบ FOC ของ BFKT โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 6.1.5 
“การเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัการใช้เสาร่วมกนัและผู้ เช่าและบริหารจดัการพื ,นที�ร่วมบนเสาโทรคมนาคมและระบบ 
FOC ของกองทนุ อาจไมไ่ด้เป็นไปในลกัษณะที�กองทนุคาดหมาย” 

ตารางดงัต่อไปนี ,แสดงข้อมลูโดยทั�วไปของระบบ FOC และจํานวนคอร์กิโลเมตรที�ใช้ในปัจจุบนัของ
ระบบ FOC หลกัที�กองทนุจะซื ,อมาจาก TUC และระบบ FOC ของ BFKT (ตวัเลขข้างลา่งนี ,ปัดเศษเพื�อให้ง่ายต่อ
การนําเสนอ) 

ระบบ FOC หลักของ TUC  

 ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จาํนวนคอร์
กิโลเมตร 

อัตราร้อยละของ 
FOC ทั 
งหมด 

FOC ทั ,งหมด  5,112 122,690 100.0 

จํานวนที�ใช้ในปัจจบุนั(1)  N/A 73,275 59.7 

(1) ประมาณการจํานวนที�ใช้ของ TUC ภายหลังจาก FOC ส่วนที�อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีการ
ดําเนินการเสร็จสิ ,น 
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ระบบ FOC ของ BFKT 

 ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จาํนวนคอร์
กิโลเมตร 

อัตราร้อยละของ 
FOC ทั 
งหมด 

FOC ทั ,งหมด  47,250 680,400 100.0 

จํานวนที�ใช้ในปัจจบุนั(1)  N/A 302,400 44.4 

(1) ประมาณการจํานวนที�ใช้ของ BFKT สาํหรับให้ กสท. โทรคมนาคม เช่า ภายหลงัจาก FOC สว่นที�อยู่
ระหวา่งการก่อสร้างมีการดําเนินการเสร็จสิ ,น 

(6) การขยาย FOC และบรอดแบนด์ 

นิติบคุคลผู้ โอนได้ให้สิทธิแก่กองทนุในการได้รับคําเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื�อซื ,อ
โครงสร้างพื ,นฐาน FOC อปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ หรือระบบบรอดแบนด์ในพื ,นที�ต่างจงัหวดัเพิ�มเติม หาก
กลุม่ทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สนิเหลา่นี ,ให้แก่บคุคลภายนอก กองทนุคาดว่า อาจมีการจดัหาโครงสร้างพื ,นฐาน 
FOC อุปกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวดัเพิ�มเติมเนื�องจาก TUC และ
บริษัทอื�น ๆ ในกลุม่ทรูอยูร่ะหวา่งการขยายโครงขา่ยและเพิ�มฐานลกูค้าของตนออกไปอีก ดงันั ,น จึงเป็นโอกาสที�
นา่สนใจในการลงทนุของกองทนุเพราะจะทําให้กองทนุมีผลตอบแทนเพิ�มขึ ,นจากการนําทรัพย์สนิออกให้เช่า 

หากกองทุนตดัสินใจจะซื ,อโครงสร้างพื ,นฐาน FOC หรืออุปกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ หรือระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดัเพิ�มเติม มีความเป็นไปได้ที�กองทนุจะต้องการเงินทนุเพิ�มเติม ซึ�งกองทนุอาจจะต้อง
ดําเนินการตามขั ,นตอนที�เกี�ยวกบัการกู้ยืมตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” และ/หรือขั ,นตอนที�
เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ 7.5 “การเพิ�มเงินทนุจดทะเบียน” ในบางกรณี กองทนุอาจจําเป็นต้อง
แก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุ กองทนุไมส่ามารถรับรองได้วา่ ในอนาคตกองทนุจะมีโอกาสใช้สิทธิในการ
ได้รับคําเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื�อการซื ,อโครงสร้างพื ,นฐาน FOC หรืออปุกรณ์ระบบสื�อ
สญัญาณ หรือระบบบรอดแบนด์ในพื ,นที�ต่างจงัหวดัเพิ�มเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 6.1.7 
“กองทนุอาจไม่สามารถซื ,อทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมภายใต้เงื�อนไขที�ยอมรับได้ หรือไม่สามารถ
รวมทรัพย์สนิเหลา่นั ,นได้อยา่งประสบผลสาํเร็จ หรือกองทนุอาจจะไม่สามารถระบเุป้าหมายที�เหมาะสม หรือกล
ยทุธ์การเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทนุอาจจะไมป่ระสบผลสาํเร็จ” 

ทั ,งนี , หากมีแผนการลงทนุโครงสร้างพื ,นฐาน FOC หรือระบบบรอดแบนด์เพิ�มเติมในอนาคต กองทนุ
คาดวา่จะอยูใ่นพื ,นที�หลกัดงัตอ่ไปนี , 

• พื ,นที�ตา่งจงัหวดัของประเทศไทยซึ�งยงัได้รับการบริการไม่เพียงพอ และมีแนวโน้มการเติบโต
อยา่งมีนยัสาํคญั  

• เส้นทางให้บริการเดิมซึ�งต้องการความมั�นคงเพิ�มเติมเนื�องจากมีอตัราการรับสง่ข้อมลูสงู และ 
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• เขตเมืองที�สาํคญัตา่ง ๆ ของประเทศไทย 

(7) สิทธิแห่งทางและการติดตั/งอปุกรณ์ (Right of Way and Equipment Access) 

ระบบ FOC หลกัเกือบทั ,งหมดและ last mile and access ของระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�
ตา่งจงัหวดัที�กองทนุจะเข้าซื ,อจาก TUC ใช้สทิธิแหง่ทางโดยนิติกรรมสญัญาที�หนว่ยงานด้านสาธารณปูโภคได้ให้
สทิธิไว้ในชื�อของ TUC สว่นระบบ FOC ของ BFKT ใช้สิทธิแห่งทางโดยนิติกรรมสญัญาของ กสท. โทรคมนาคม 
อปุกรณ์ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดัและอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ FOC หลกัสว่นใหญ่ตั ,งอยู่บน
สถานที�ซึ�งเป็นของหรือเช่าในนามของกลุ่มทรูรวมถึง TUC ทั ,งนี , ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
TUC จะให้หรือจดัหามาให้แก่กองทนุหรือผู้ เช่าของกองทนุซึ�งสิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที� TUC หรือ
บริษัทอื�น ๆ ในกลุม่ทรูถืออยู่ในสว่นของระบบ FOC หลกั สิทธิแห่งทางในสว่นของระบบ FOC ของ BFKT จะ
ยงัคงอยู่ในชื�อของ กสท. โทรคมนาคม และหากกองทนุใช้สิทธิในการซื ,อระบบ FOC ของ BFKT ในอนาคต 
ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะจดัหาหรือดําเนินการให้มีการจัดหามาให้แก่กองทุนหรือผู้ เช่าของกองทุนซึ�ง
สิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทาง ทั ,งนี , กฟภ. ได้มีหนังสือถึงกลุ่มทรูยืนยันว่าการวางพาดทรัพย์สินที�
เกี�ยวกบัระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดับางสว่นของ TUC และระบบ FOC ของ 
BFKT เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที�ใช้บงัคบั โดย ณ วนัที�ของเอกสารฉบบันี , กฟภ. ได้ทยอยออกเอกสาร
เพื�อเรียกชําระค่าพาดสายสาํหรับสิทธิแห่งทางสาํหรับทรัพย์สินดงักลา่ว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมใน
หวัข้อ 6.1.13 “การไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที�ดินผู้ ให้เช่าและการอนญุาตหรืออนมุตัิจากผู้ ให้สิทธิแห่ง
ทาง หรือการไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของกองทุนในที�ดินซึ�งเป็นที�ตั ,งของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจมี
ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ” 

(8) การดําเนินงานและการบํารุงรกัษา 

BFKT มีหน้าที�ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA และ TUC มีหน้าที�ตามสญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการหลกัในการดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบ FOC ของ BFKT และระบบ FOC หลกัและ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดั ตามลาํดบั การให้บริการเหลา่นี ,จะรวมถึงการเฝ้าติดตามโครงข่ายและ
ระบบแบบเรียลไทม์ ณ ศนูย์ปฏิบตัิการโครงข่ายของ BFKT และ TUC ในกรุงเทพมหานคร ศนูย์นี ,จะมีบคุลากร
ประจําการทกุวนัตลอด 24 ชั�วโมง นอกจากนี , ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�สําคญัของ BFKT และ TUC ได้ถกู
ออกแบบมาเพื�อการเฝ้าติดตามการทํางานของอุปกรณ์ระบบสื�อสัญญาณแบบเรียลไทม์เพื�อให้สามารถ
ตอบสนองต่อการขดัข้องทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว ทั ,งนี , TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัจะต้อง
ปฎิบตัิตามมาตรฐานที�กําหนดในสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัซึ�งบริษัทจดัการเชื�อว่าจะทําให้มี
การดําเนินงานและบํารุงรักษาสาํหรับระบบ FOC หลกัและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดัที�เหมาะสม 
นอกจากนี , กองทุนจะเข้าทําสญัญาบริการหลกักับบริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะ
ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมซึ�งผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะต้องให้บริการงานด้านธุรการและบริการอื�น ๆ  
ที�เกี�ยวข้องแก่กองทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้” และหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญา
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ที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ค) สญัญาบริการหลกั”  

(9) การจดัหาผลประโยชน์และการตลาด 

ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะรับผิดชอบในการจดัหาผลประโยชน์และการตลาดสําหรับระบบ FOC 
หลกัรวมถึงระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดัเมื�อสิ ,นสดุระยะเวลาของสทิธิการเช่าแตเ่พียงผู้ เดียว  

(10) การประกนัภยั 

ก่อนวนัที�กองทนุลงทนุ กรมธรรม์ประกนัภยัสําหรับอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณทั ,งในระบบ FOC ของ 
BFKT ระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวดัของ TUC ครอบคลมุธุรกิจหยุดชะงัก 
ความเสียหายของทรัพย์สิน และความรับผิดต่อสาธารณะ ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยของ BFKT และ TUC 
สําหรับใยแก้วนําแสงรวมทั ,งสายเคเบิลอื�น ๆ (ถ้ามี) ที�อยู่ในระบบ FOC ของ BFKT ระบบ FOC หลกั และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดัของ TUC จะครอบคลมุเพียงความรับผิดตอ่สาธารณะเทา่นั ,น ซึ�งบริษัท
จดัการเชื�อวา่เป็นหลกัปฏิบตัิในภาคอตุสาหกรรมระบบ FOC และ ภายหลงัจากที�มีการโอนระบบดงักลา่วมายงั
กองทุน ทรัพย์สินเหล่านั ,นจะยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัของเจ้าของทรัพย์สินเดิม
จนกระทั�ง TUC หรือ BFKT (แล้วแตก่รณี) สามารถจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัที�เหมาะสมในชื�อของกองทนุได้ ใน
ระหว่างนี , กองทนุจะเป็นผู้ เอาประกนัร่วมและจะชดเชยค่าใช้จ่ายสําหรับความคุ้มครองดงักล่าวให้แก่เจ้าของ
ทรัพย์สนิเดิมตามที�ได้ตกลงกนั  

(11) การแข่งขนั 

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ�งรวมถึงเอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม 
และทีโอทีมีระบบ FOC เป็นของตนเอง ผู้ดําเนินงาน FOC ประเภทขายสง่เทา่นั ,น เช่น กฟภ. และ กฟผ. ได้ให้เช่า
ความจุช่องสญัญาณใยแก้วนําแสงบนระบบ FOC ของตนด้วย ผู้ประกอบธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�
ต่างจงัหวดัรวมถึง ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชั�น ไฮเวย์ จํากดั บริษัท ยูไนเต็ด บรอด
แบนด์ เทคโนโลยี จํากดั บริษัท แอดวานส์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั�นส์ จํากัด และบริษัท จสัมิน อินเตอร์
เนชั�นแนล จํากดั (มหาชน) นอกจากนี , บริษัท ซิมโฟนี� คอมมนิูเคชั�น จํากัด (มหาชน) ยงัเป็นคู่แข่งทางธุรกิจที�
สาํคญัอีกรายหนึ�งในอตุสาหกรรมระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ 

3.1.3. ทรัพย์สินที7ยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

เมื�อวันที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมบางรายการยังอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ซึ�งการก่อสร้างดงักลา่วยงัไมแ่ล้วเสร็จ หรือยงัอยูร่ะหวา่งการติดตั ,ง ทรัพย์สนิดงักลา่วรวมถึง (ก) เสาโทรคมนาคม
ของ AWC จํานวน 530 เสา (ข) ระบบ FOC หลกัจํานวน 2,633 กิโลเมตร ระบบบรอดแบนด์สําหรับลกูค้าทั�วไปจํานวน 
454,000 พอร์ตและอปุกรณ์สื�อสญัญาณซึ�งจะได้มาจาก TUC และ (ค) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 30 เสา ระบบ 
FOC และอปุกรณ์สื�อสญัญาณบางรายการ โดยคาดว่านิติบคุคลผู้ โอนจะดําเนินการก่อสร้างทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
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โทรคมนาคมที�ยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนวนัที�กองทนุลงทนุ ทั ,งนี , ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกักบั TUC และสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั BFKT และ AWC กองทนุจะมีสิทธิได้รับชําระค่าเช่า
หรือรายได้สทุธิที�เกิดจากทรัพย์สนิดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) ตั ,งแตว่นัที�กองทนุลงทนุเป็นต้นไป  

3.1.4. กฎระเบียบ 

บริษัทจดัการได้รับหนงัสอืชี ,แจงจากสาํนกังาน กสทช. ลงวนัที� 3 ตลุาคม พ.ศ. 2556 ซึ�งชี ,แจงว่า หากการดําเนิน
กิจการของกองทุน ไม่มีลกัษณะที�มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมด้วยการให้เช่า
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมแก่บคุคลอื�นทั�วไป อนัเป็นลกัษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมที�มีโครงขา่ยเป็นของตนเอง โดย
มีวตัถปุระสงค์ในการให้บริการแก่บคุคลอื�นทั�วไปแล้ว กองทนุยอ่มไมจํ่าต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที�สามจาก กสทช. ทั ,งนี , ในกรณีที�กองทนุจะต้องดําเนินการขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สาม
จาก กสทช. และการดําเนินการดังกล่าวอาจขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ที�กําหนดห้ามกองทุนประกอบ
กิจการโครงสร้างพื ,นฐานเองแล้ว กองทุนอาจให้นิติบคุคลอื�นซึ�งเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก 
กสทช. หรือ นิติบคุคลอื�นที�ยงัมิได้เป็นผู้ รับใบอนญุาตแตจ่ะเป็นผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.
ตอ่ไป เป็นผู้ดําเนินการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุหรือดําเนินการอื�นใดในทํานองเดียวกนั นอกจากนี , กองทนุเห็น
ว่า เนื�องจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของกองทนุเป็นการให้เช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้
บคุคลอื�นดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สนิดงักลา่วด้วยตนเองเท่านั ,น กิจการของกองทนุจึงมีสาระสําคญัที�แตกต่าง
ไปจากการประกอบกิจการโทรคมนาคม กองทุนจึงไม่มีลกัษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมที�มีโครงข่ายเป็นของ
ตนเอง ดงันั ,นกองทนุจึงเชื�อว่ากองทนุไม่จําเป็นต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. โดยผู้ เช่า
และบริหารจดัการจะเป็นผู้ดําเนินการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทนุและจะเป็นผู้มีหน้าที�ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที�สามจาก กสทช.และ บริษัทจัดการเชื�อว่าหนังสือชี ,แจงดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุน
เนื�องจากทําให้เกิดความชดัเจนว่ากองทนุไม่จําเป็นต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 6.1.12 “การดําเนินการที�จะต้องแล้วเสร็จก่อนและหลงัการโอนทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมให้แก่กองทนุอาจลา่ช้าหรือไมส่ามารถกระทําได้” 

3.1.5. สิ7งแวดล้อม 

กองทุนจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและกฎระเบียบทางด้านสิ�งแวดล้อมของประเทศ และของท้องถิ�น 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งประกาศเรื�องสทิธิแหง่ทางซึ�งกําหนดให้ผู้ ที�ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องยื�นเอกสาร
ประกอบ รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อมและสขุอนามยั ในบางกรณี เมื�อมีการยื�นขออนมุตัิจาก กสทช. 
เพื�อก่อสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่ หรือวาง FOC นอกจากนี , ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมยงัอยู่ภายใต้บงัคบั
ของการตรวจสอบในด้านความปลอดภยัและสิ�งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที�ของรัฐ ปัจจุบนั นิติบุคคลผู้ โอนได้ปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบทางด้านสิ�งแวดล้อมและสขุอนามยัในทกุด้านที�สําคญั ที�ผ่านมา การปฎิบตัิตามกฎหมายและ
กฎระเบียบทางด้านสิ�งแวดล้อมและความปลอดภัยดังกล่าวไม่เคยมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการ
ดําเนินงาน รายจ่าย ผลกําไรหรือความสามารถในการแขง่ขนัได้ของนิติบคุคลผู้ โอน กองทนุจึงคาดวา่ในอนาคตจะยงัคงไม่
มีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การดําเนินงาน รายจ่าย ผลกําไรหรือความสามารถในการแขง่ขนัได้ของกองทนุ
เช่นกัน ทั ,งนี , กองทุนไม่ทราบถึงกระบวนพิจารณาหรือการตรวจสอบของทางการที�เกี�ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ
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ทางด้านสิ�งแวดล้อมและความปลอดภยัที�ใช้บงัคบั ซึ�งกองทนุเป็นหรืออาจเป็นคูก่รณี และอาจมีผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนยัสาํคญัตอ่ทรัพย์สนิและการดําเนินงานของกองทนุ 

3.1.6. ข้อพิพาทและการดาํเนินการทางกฎหมาย  

กลุ่มทรูเป็นคู่ความในข้อพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี ซึ�งมีความเกี�ยวข้องกับหรืออาจกระทบต่อทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม และ/หรือ ความสามารถในการชําระหนี ,ของนิติบคุคลผู้ โอนและผู้ เช่าและบริหารจดัการ
หลกัให้แก่กองทุนภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายและสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั ทั ,งนี , 
ตามสรุปคดีและข้อพิพาทสาํคญัตามด้านลา่ง ด้วยเหตทีุ�ข้อพิพาททางกฎหมายทั ,งในชั ,นศาลและอนญุาโตตลุาการมีความ
ไม่แน่นอน จึงไม่อาจรับรองได้ว่า กลุ่มทรูจะชนะคดีหรือข้อพิพาทใดข้อพิพาทหนึ�งเป็นการเฉพาะ และกองทุนก็ไม่อาจ
คาดการณ์ผลแหง่คดีหรือข้อพิพาท รวมถึงผลกระทบทางด้านการเงินของคดีและข้อพิพาทตา่ง ๆ เหลา่นี ,ได้ หากผลแหง่คดี
หรือข้อพิพาทออกมาในเชิงลบก็ย่อมจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทนุ นิติบคุคลผู้ โอน และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั โปรดพิจารณารายละเอียดของข้อพิพาทและการ
ดําเนินการทางกฎหมายซึ�งเกี�ยวข้องกบักลุม่ทรูเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.3.8 “ข้อพิพาทและการดําเนินการทางกฎหมาย” 

การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดําเนินการทางกฎหมายซึ�งเกี�ยวกบัการทําสญัญา HSPA 

หลงัจากที�ได้มีการทําสญัญา HSPA ระหว่าง BFKT เรียลมฟู และ กสท. โทรคมนาคม ก็ได้มีหน่วยงานหลาย
หนว่ยงานเข้ามาตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ เกี�ยวกบัการเข้าทําสญัญา HSPA ซึ�งรวมถึงประเด็นที�ว่า สญัญา HSPA ตกอยู่
ภายใต้บงัคบัที�จะต้องปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ร่วมทนุฯ 2535 หรือขดัต่อ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 หรือขดัต่อ
บทบัญญัติของ  พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกับสญัญา HSPA 
เพิ�มเติมในหวัข้อ 3.3.2 “นิติบคุคลในกลุม่ทรูที�มีธุรกรรมกบักองทนุ – (ค) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากดั”  ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 อยัการสงูสดุได้มีหนงัสือตอบกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อชี ,แจงว่า สญัญา 
HSPA ไม่ตกอยู่ภายใต้บงัคบัที�จะต้องปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ร่วมทนุฯ 2535 และไม่ขดัต่อบทบญัญัติของ พ.ร.บ. องค์กร
จดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 แต่อย่างใด และในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า การทํา
สญัญา HSPA ไมต่กอยูภ่ายใต้ พ.ร.บ. ร่วมทนุฯ 2535 นอกจากนี , เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2556 กทค. ก็ได้มีมติว่า การ
ให้บริการเช่าโครงข่ายของ BFKT ตามสญัญา HSPA ไม่เป็นการขดัต่อ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม อนึ�ง ใน
เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2555 กทค. ได้มีมติให้ BFKT เรียลมฟู และ กสท. โทรคมนาคม ดําเนินการแก้ไขสญัญา HSPA ซึ�ง
คูส่ญัญาได้ดําเนินการโดยการจดัทําเป็นบนัทกึข้อตกลง (MOU) และต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กทค. ได้มีมติให้
นําข้อเสนอแก้ไขที�คูส่ญัญาที�เกี�ยวข้องได้รับจาก กทค. ภายหลงัจากที�มีการตรวจสอบบนัทกึข้อตกลง (MOU) ไปจดัทําเป็น
สญัญาแก้ไขสญัญา HSPA ซึ�งคู่สญัญาที�เกี�ยวข้องได้จัดทําสญัญาแก้ไขสญัญา HSPA เสนอต่อ กทค. แล้วในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทั ,งนี , ในวนัที� 17 ตลุาคม พ.ศ. 2556 กสทช. ได้มีมติอนมุตัิสญัญาแก้ไขสญัญา HSPA และในวนัที� 
3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คู่สญัญาที�เกี�ยวข้องได้เข้าทําสญัญาแก้ไขสญัญา HSPA ที�ตนเป็นคู่สญัญาเพื�อให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงและเงื�อนไขที�อยู่ในบันทึกข้อตกลง (MOU) รวมทั ,งข้อเสนอแนวแก้ไขที�ได้รับจาก กทค. ภายหลงัจากที�มีการ
ตรวจสอบบนัทกึข้อตกลง (MOU) ดงักลา่ว โปรดพิจารณารายละเอียดของบนัทกึข้อตกลง (MOU) เพิ�มเติมในหวัข้อ 6.3.2 
“สญัญาบางฉบบัระหวา่ง กสท. โทรคมนาคม กบับริษัทในเครือทรู เกี�ยวกบับริการ 3G บนคลื�นความถี�ในย่านความถี� 850 
MHz อยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบ และอาจถกูแก้ไขเพิ�มเติม โดยหนว่ยงานกํากบัดแูลหรือคณะรัฐมนตรี” 
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การตรวจสอบโดยหน่วยงานอื�นยงัคงอยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึ�งข้อเท็จจริงเบื ,องต้นที�ได้จากการตรวจสอบ
เหลา่นี ,มีการกลา่วอ้างว่า เจ้าหน้าที�ของ กสท. โทรคมนาคม อาจละเลยไม่ได้ดําเนินการตามขั ,นตอนที�กําหนดไว้สําหรับ
รัฐวิสาหกิจในการทําสญัญา นอกจากนี , ดีแทค ได้ยื�นฟ้อง กสท. โทรคมนาคม และคณะกรรมการของ กสท. โทรคมนาคม 
ต่อศาลปกครองกลางเกี�ยวกับการทําสญัญา HSPA และขอให้มีการกําหนดมาตรการคุ้มครองชั�วคราวให้หยุดการ
ดําเนินการตามโครงการ 3G HPSA บนโครงขา่ย 850 MHz แตศ่าลได้ยกคําร้องดงักลา่ว อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมา ดีแทค 
ได้ยื�นคําร้องขอถอนฟ้องคดีก่อนที�ศาลปกครองกลางจะได้มีคําพิพากษา ซึ�งศาลได้อนญุาตให้ถอนฟ้องได้ 

เมื�อวนัที� 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทรู และเรียลมูฟ ได้ยื�นฟ้อง กสทช. และ เลขาธิการ กสทช. ต่อศาลปกครอง
กลาง เพื�อขอให้เพิกถอนมติและคําสั�งของ คณะกรรมการ กทช. ปฏิบตัิหน้าที� กสทช. เกี�ยวกบักรณีการควบรวมกิจการของ
กลุม่ทรูโดยการเข้าซื ,อหุ้นของกลุม่ฮทัชิสนั เมื�อวนัที� 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการ กทช. ปฏิบตัิหน้าที� กสทช. 
สั�งให้ ทรู และเรียลมฟู ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เรื�อง หลกัเกณฑ์และวิธีการควบรวมกิจการ
และการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และให้แก้ไขสญัญา HSPA ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
กทช. เรื�อง มาตรการเพื�อป้องกันมิให้มีการกระทําอนัเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนัใน
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 ขณะนี ,คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง 

3.2. ลักษณะอุตสาหกรรม   

เนื ,อหาในส่วนนี , ซึ�งรวมถึงข้อมูลเกี�ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทย อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื�อนที�และ 
บรอดแบนด์ของประเทศไทย และอตุสาหกรรมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เป็นต้น (ทั ,งที�เป็นข้อมลู
จริง แนวโน้มและการประมาณการ) เป็นข้อมลูที�อ้างอิงจาก Analysys Mason ซึ�งเป็นผู้ ให้บริการข้อมลูและบทวิเคราะห์
ด้านโทรคมนาคม สื�อ และเทคโนโลยี และจากเอกสารที�เปิดเผยต่อสาธารณะ และเอกสารของทางราชการ กองทนุมิได้
รับรองความถกูต้องของเนื ,อหาในสว่นนี , แหลง่ข้อมลูเหลา่นี ,จดัทําขึ ,นบนสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์และสมมติฐานด้าน
อื�น ๆ ซึ�งตอ่มาอาจมีการพิสจูน์ได้วา่ไมถ่กูต้อง และข้อมลูเหลา่นี ,ไมไ่ด้รับการตรวจสอบความถกูต้องโดยอิสระจากกองทนุ 
บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ กลุม่ทรู นิติบคุคลผู้ โอน ผู้ซื ,อหน่วยลงทนุเบื ,องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) 
หรือผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ ตลอดจนที�ปรึกษาใด ๆ ของบคุคลดงักลา่วข้างต้น และบคุคลดงักลา่ว
ข้างต้นมิได้รับรองความถกูต้องของเนื ,อหาดงักลา่ว ผู้ลงทนุควรตระหนกัวา่ ข้อมลูภาวะอตุสาหกรรมบางสว่นซึ�งปรากฏอยู่
ในสว่นนี ,เป็นการประมาณการโดยปราศจากการรับรองยืนยนัอย่างเป็นทางการจากผู้จดัทําหรือแหล่งข้อมูลที�เชื�อถือได้
ภายในประเทศ และควรใช้ข้อมลูดงักลา่วด้วยความระมดัระวงั นอกจากนี , ข้อมลูตวัเลขบางสว่นที�ปรากฏในสว่นนี ,เป็นตวั
เลขที�มีการปัดเศษ 

เนื ,อหาในส่วนนี , ประกอบด้วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต (forward-looking) อื�น ๆ ทั ,งนี , 
ข้อความในลกัษณะที�เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) จําเป็นต้องจดัทําขึ ,นบนสมมติฐาน
และประมาณการต่าง ๆ ที�มีความเสี�ยงและความไม่แน่นอนหลายประการซึ�งอาจทําให้สมมติฐานและประมาณการที�ใช้
อ้างอิงอาจไม่ถูกต้อง และมีความเป็นไปได้ที�อาจมีการเปลี�ยนแปลงหรือมีพฒันาการของสภาวะและสภาพทางสงัคม 
เศรษฐกิจ ธุรกิจ อตุสาหกรรม สภาพตลาด กฎหมาย รัฐบาล ระเบียบตา่ง ๆ ตลอดจนการกระทําหรือละเว้นกระทําการของ
บุคคลอื�น ๆ เกิดขึ ,นสมมติฐานเกี�ยวกับสิ�งต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้นเกี�ยวข้องกับการตดัสินในเรื�องต่าง ๆ ซึ�งรวมถึงสภาพ
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เศรษฐกิจและการแข่งขนัของตลาดในอนาคต ตลอดจนรัฐบาลในอนาคตและการตดัสินใจทางธุรกิจ ซึ�งเรื�องดงักล่าว
ทั ,งหมดเป็นเรื�องที�ยากสําหรับการคาดการณ์หรือไม่อาจคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง ผลที�เกิดขึ ,นจริงและเหตุการณ์ใน
อนาคตอาจมีความแตกตา่งจากการประมาณการดงักลา่วอยา่งมีนยัสําคญั ทั ,งนี , ผู้ลงทนุจึงควรมีความระมดัระวงัและใช้
วิจารณญาณในการใช้ข้อมลูดงักลา่วโดยควรศกึษาข้อมลูดงักลา่วประกอบกบัเอกสารที�เปิดเผยตอ่สาธารณะ เอกสารของ
ทางราชการ หรือเอกสารซึ�งมีแหลง่ที�มาจากภาคอตุสาหกรรม เพื�อใช้ในการคาดการณ์ผลประกอบการหรือแนวโน้มของ
อตุสาหกรรมในอนาคต 

3.2.1. ภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาค 

แม้ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัทั�วโลกอนัมีสาเหตุมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกในปี พ.ศ. 2551 
เศรษฐกิจไทยยงัคงสามารถฟื,นตวัโดยผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในรูปตวัเงิน (nominal gross domestic product) 
เติบโตติดลบในปี พ.ศ. 2553 เพียงปีเดียวนบัตั ,งแตเ่กิดวิกฤตการณ์ จากรายงานของ Economist Intelligence Unit (EIU) 
ระบวุ่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในรูปตวัเงินต่อหวัประชากรของประเทศไทยเติบโตขึ ,นจากประมาณ 7,550 เหรียญ
สหรัฐในปี พ.ศ. 2551 เป็น 8,287 เหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2555 ซึ�งแสดงถึงอตัราการเติบโตเฉลี�ยต่อปี (compound 
annual growth rate (CAGR)) ที�ร้อยละ 2.4 นอกจากนี , Economist Intelligence Unit คาดว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศในรูปตวัเงินตอ่หวัประชากรของประเทศไทยจะเติบโตอยา่งตอ่เนื�องในอตัราการเติบโตเฉลี�ยตอ่ปีที�ประมาณร้อยละ 
4.3 ตอ่ปี นบัจากปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2558  

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศที7แท้จริงต่อหัวประชากรของประเทศไทย 

แผนภมูิดงัตอ่ไปนี ,แสดงผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศที�แท้จริงต่อหวัประชากร (real gross domestic product) 
ของประเทศไทย สาํหรับระยะเวลาที�ระบ ุ

 
ที�มา: Economist Intelligence Unit 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศที7แท้จริงต่อหัวประชากรของบางประเทศในเอเชียในปี พ.ศ. 2555 

แผนภมูิดงัตอ่ไปนี ,แสดงผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศที�แท้จริงต่อหวัประชากรในปี พ.ศ. 2555 สําหรับประเทศ
ในภมูิภาคเอเชียที�ระบ ุ

CAGR (2551A-2555A): 2.4% 
CAGR (2556F-2558F): 4.3% 
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ที�มา: Economist Intelligence Unit 

ตามข้อมลูจาก Economist Intelligence Unit ประเทศไทยเป็นประเทศที�มีประชากรหนาแน่นเป็น
อนัดบัเก้าในภมูิภาคเอเชีย นบัจากปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีอตัราการเติบโตเฉลี�ยต่อปีของ
ประชากรโดยรวมอยูที่�ร้อยละ 0.6 คือจากประมาณ 66 ล้านถึง 67 ล้านคน และคาดวา่จะมีอตัราการเติบโตเฉลี�ย
ต่อปีที�ร้อยละ 0.45 ซึ�งจะทําให้มีจํานวนประชากรทั ,งสิ ,นประมาณ 68 ล้านคนภายในปี พ.ศ. 2557 ตามข้อมูล
จากหนว่ยงาน US Census Bureau 

ตามที�แสดงในแผนภูมิ “ประชากรของประเทศไทยจําแนกตามอายุในปี พ.ศ. 2555” ด้านล่าง 
หน่วยงาน US Census Bureau คาดการณ์ว่าประชากรไทยประมาณร้อยละ 51 มีอายตุํ�ากว่า 35 ปี ในปี พ.ศ. 
2555 เป็นที�คาดวา่การกระจายตวัของประชากรในประเทศไทยจะสง่ผลในทางบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

ประชากรของประเทศไทยจาํแนกตามอายุในปี พ.ศ. 2555 

แผนภมูิดงัตอ่ไปนี ,แสดงประชากรของประเทศไทยจําแนกตามอายใุนปี พ.ศ. 2555 

 
ที�มา: US Census Bureau 
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การที�ประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในวยัเยาว์คาดว่าจะมีผลกระทบในทางบวกต่ออุปสงค์
เทคโนโลยีและอปุกรณ์สื�อสารเคลื�อนที�แบบใหม่ภายในประเทศ เช่น โทรศพัท์เคลื�อนที�ประเภทสมาร์ทโฟนและ
แท็บเลต็ซึ�งมีความต้องการเพิ�มขึ ,นอยา่งรวดเร็วจะนําไปสูก่ารใช้ข้อมลูแบบเคลื�อนที�สงูขึ ,นโดยผ่านทางสื�อสงัคม
ออนไลน์ อีเมล์ การท่องเว็บไซต์โดยทั�วไป การเรียกดูวีดีโอ/เนื ,อหาจากเว็บไซต์ การเข้าถึงโปรแกรมสืบค้นหา
ข้อมลูและแอพพลเิคชั�นสาํหรับอปุกรณ์สื�อสารเคลื�อนที� 

3.2.2. อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื7อนที7และบรอดแบนด์ในประเทศไทย 

(ก) ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื7อนที7ในประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นตลาดอปุกรณ์สื�อสารเคลื�อนที�ซึ�งใหญ่เป็นอนัดบัเจ็ดในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิค นบัจาก
จํานวนผู้ ใช้บริการ โดยมีจํานวนผู้ ใช้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ประมาณ 83 ล้านราย และมีอตัราการเข้าถึง
บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที� (mobile penetration rate) ที�ร้อยละ 121 ณ สิ ,นปี พ.ศ. 2555 ตามข้อมูลของ 
Analysys Mason อตัราการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของประเทศไทยนั ,นยงัตํ�ากว่าเขตเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียที�พัฒนากว่า เช่น ออสเตรเลีย ไต้หวนั ฮ่องกง และสิงคโปร์ ดังนั ,น ตามข้อมูลของ Analysys 
Mason เป็นที�คาดว่าอตัราการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของประเทศไทยจะเพิ�มขึ ,นถึงระดบัเดียวกับ
อตัราการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ในปัจจุบันของเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที�พัฒนากว่า เช่น 
ออสเตรเลยี ไต้หวนั และมาเลเซีย 

รายได้เฉลี�ยตอ่เลขหมาย (ARPU) สาํหรับบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ในประเทศไทยยงัคงคอ่นข้างตํ�า
เมื�อเปรียบเทียบกบัตลาดเอเชีย โดยสาเหตหุลกัมาจากการที�ประเทศไทยเป็นตลาดในภมูิภาคเอเชียแห่งสดุท้าย
ที�เปิดใช้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ระบบ 3G ดงันั ,น Analysys Mason คาดว่าการเปิดให้บริการโทรคมนาคม
เคลื�อนที�ระบบ 3G จะทําให้รายได้เฉลี�ยตอ่เลขหมายสาํหรับบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของประเทศไทยเพิ�มขึ ,น
ด้วยอตัราการเติบโตเฉลี�ยต่อปีที�ประมาณร้อยละ 5.2 ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558 ตามที�แสดงใน
แผนภมูิ “เกณฑ์ ARPUรายได้เฉลี�ยต่อเลขหมาย ของบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของบางประเทศในเอเชียใน 
พ.ศ. 2555” 

ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเคลื7อนที7และอัตราการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลื7อนที7ในปี พ.ศ. 
2555  

แผนภูมิดังต่อไปนี ,แสดงจํานวนผู้ ใช้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�และอัตราการเข้าถึงบริการ
โทรคมนาคมเคลื�อนที�ในปี พ.ศ. 2555 สาํหรับบางประเทศในเอเชีย 
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ที�มา: Analysys Mason 

เกณฑ์รายได้เฉลี7ยต่อเลขหมายของบริการโทรคมนาคมเคลื7อนที7ของบางประเทศในเอเชียใน 
พ.ศ. 2555 

แผนภมูิดงัตอ่ไปนี ,แสดงรายได้เฉลี�ยตอ่เลขหมาย ในปี พ.ศ. 2555 สาํหรับบางประเทศในเอเชีย 

 
ที�มา: Analysys Mason 

(1) แนวโนม้และแรงขบัเคลื�อนการเติบโตของตลาดโทรคมนาคมเคลื�อนที� 

ผูใ้ช้บริการระบบ 2G จะทยอยยา้ยไปใช้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ระบบ 3G และ 4G 

ตามข้อมลูจาก Analysys Mason จํานวนผู้ ใช้บริการในตลาดโทรคมนาคมของไทยระหว่างปี พ.ศ. 
2552 ถึง พ.ศ. 2555 มีอตัราการเติบโตเฉลี�ยตอ่ปีที�ร้อยละ 7 การเติบโตของจํานวนผู้ ใช้บริการที�ผ่านมามีสาเหตุ
มาจากปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกัน ได้แก่ อตัราค่าบริการที�ค่อนข้างตํ�า โทรศพัท์เคลื�อนที�ที�มีราคาถูกลง และการใช้
บริการมากกวา่หนึ�งเลขหมาย ซึ�งเป็นแรงกระตุ้นอตัราการลงทะเบียนใช้บริการให้เพิ�มมากขึ ,น มีการประมาณการ
ว่าจํานวนของซิมการ์ดในประเทศไทยจะสงูถึง 91 ล้านเลขหมายภายในสิ ,นปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้มีอตัราการ
เข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�สงูถึงร้อยละ 132 ตามข้อมูลของ Analysys Mason ที�แสดงในแผนภูมิ
ด้านลา่ง 

การจาํแนกผู้ใช้บริการตามเทคโนโลยแีละอัตราการเข้าถงึบริการโทรคมนาคมเคลื7อนที7 

แผนภมูิดงัตอ่ไปนี ,แสดงจํานวนผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�แยกตามเทคโนโลยีที�ใช้และอตัราการ
เข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ในประเทศไทยสาํหรับระยะเวลาที�ระบ ุ
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ที�มา: Analysys Mason 

ตามที�แสดงในแผนภมูิข้างต้น จากข้อมลูของ Analysys Mason เป็นที�คาดว่าจํานวนผู้ ใช้บริการระบบ 
2G จะลดลงเป็นลําดบั เนื�องจากมีการคาดหมายว่าผู้ ใช้บริการจะย้ายไปใช้ระบบ 3G หรือ 4G ซึ�งเป็นระบบ
โทรคมนาคมเคลื�อนที�ยคุหน้า (next generation mobile platform) โดยคาดว่าฐานผู้ ใช้บริการระบบ 3G จะสงู
กวา่ฐานผู้ใช้บริการระบบ 2G ภายในปี พ.ศ. 2561 เมื�อผู้ใช้บริการระบบ 2G สว่นใหญ่ทยอยเปลี�ยนไปใช้บริการ
ในคลื�นความถี� 2100MHz และ 850MHz นอกจากนี , ฐานผู้ ใช้บริการระบบ 3G จะครองตลาดมากขึ ,นอย่าง
ต่อเนื�อง เนื �องจาก (1) ความเร็วที�สงูกว่าเป็นอย่างมากและความพึงพอใจของผู้ ใช้งานในโครงข่าย 3G  
(2) ประชากรที�สว่นใหญ่อยูใ่นวยัเยาว์มีความพร้อมที�จะรับเทคโนโลยีและอปุกรณ์แบบใหม่ (3) มีการใช้อปุกรณ์
ซึ�งสามารถใช้งานในระบบ 3G ได้ในจํานวนที�สงูขึ ,นเนื�องจากโทรศพัท์สมาร์ทโฟนที�มีราคาตํ�าได้เข้าสูต่ลาด และ 
(4) ผู้ประกอบการได้เร่งย้ายผู้ ใช้บริการในระบบ 2G ไปสู่โครงข่าย 3G ของตน เพื�อลดสดัส่วนการแบ่งรายได้
สมัปทาน เนื�องจากภายใต้สมัปทานของระบบ 2G นั ,น ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�เอกชนจะต้องจ่ายค่า
สว่นแบง่รายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที�เป็นรัฐวิสาหกิจในอตัราประมาณร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 เปรียบเทียบกบั
คา่ธรรมเนียมการอนญุาตที�ประมาณร้อยละ 5.25 ของรายได้จากบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที� ซึ�งประกอบด้วย
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตร้อยละ 1.5 และคา่ธรรมเนียม USO ร้อยละ 3.75 ที�จะต้องชําระให้แก่สาํนกังาน กสทช. 
ตามระบบการออกใบอนญุาต (licensing regime) 

ในระยะยาว เป็นที�คาดว่าการใช้บริการข้อมลูบนโครงข่าย 4G LTE จะสงูกว่าโครงข่าย 3G เป็นอย่าง
มาก เนื�องจากโครงข่าย 4G LTE สามารถรองรับบริการทางด้านข้อมลูได้มากกว่า (อาทิ การสง่ผ่านข้อมลูภาพ
และเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีสตรีมมิ�ง (video streaming) และการประชุมทางไกล (video 
conferencing) เป็นต้น) 

การที�ระบบ 3G/4G ได้รับความนิยมมากขึ/นและจํานวนการใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนที�สูงขึ/นจะเพิ�ม
ปริมาณการรบัส่งข้อมูลทางอปุกรณ์สื�อสารเคลื�อนที�อย่างมีนยัสําคญั 

การเข้าถงึโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในบางตลาดในเอเชีย 

แผนภมูิดงัตอ่ไปนี ,แสดงการเข้าถึงโทรศพัท์สมาร์ทโฟนในบางตลาดในเอเชียสาํหรับระยะเวลาที�ระบ ุ

CAGR (2551A-2555A): 7.4% 
CAGR (2556F-2558F): 2.9% 
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ที�มา: Analysys Mason 

หมายเหต:ุ 1. บงัคลาเทศ จีน และปากีสถานมีการเข้าถึงโทรศพัท์สมาร์ทโฟนร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2551 

เป็นที�คาดว่าอปุกรณ์สมาร์ทโฟนราคาประหยดัซึ�งมีการใช้และเป็นที�นิยมมากขึ ,นจะก่อให้เกิดปริมาณ
การรับสง่ข้อมลูทางอปุกรณ์สื�อสารเคลื�อนที�สงูขึ ,นอย่างมีนยัสําคญั ผู้ ใช้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ได้ก้าวผ่าน
ยคุโทรศพัท์เคลื�อนที�ซึ�งมุง่เน้นทางด้านเสยีงและมีรูปแบบการใช้งานที�จํากดั เข้าสูย่คุโทรศพัท์สมาร์ทโฟนที�ได้รับ
การพฒันารูปแบบการทํางานในระดบัสงู ซึ�งช่วยกระตุ้นและเพิ�มความต้องการข้อมลูของผู้ ใช้บริการเป็นอย่าง
มาก จากข้อมลูของ Analysys Mason การเข้าถึงโทรศพัท์สมาร์ทโฟนในตลาดส่วนใหญ่ของเอเชียได้เพิ�มขึ ,น
อย่างมากนบัตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2551 ตามที�แสดงในแผนภมูิข้างต้น ปัจจุบนั ตลาดโทรศพัท์สมาร์ทโฟนที�มีราคาตํ�า
หรือไม่ใช่แบรนด์เนมของประเทศไทย มีการขายโทรศพัท์สมาร์ทโฟนประเภทจอสมัผัสในระบบแอนดรอยด์ 
(Android) ที�ราคาประมาณ 75 เหรียญสหรัฐ อปุกรณ์ทางเลอืกที�มีราคาตํ�าลงช่วยลดอปุสรรคทางด้านราคา และ
ทําให้ผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�สามารถเป็นเจ้าของโทรศพัท์สมาร์ทโฟนได้มากขึ ,น ตามข้อมลูของ Analysys 
Mason ยอดขายโทรศพัท์สมาร์ทโฟนคิดเป็นร้อยละประมาณ 35 ของยอดขายรวมของโทรศัพท์เคลื�อนที�ใน
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 

ความแพร่หลายของโครงข่าย 3G อย่างรวดเร็วและต่อเนื�อง ประกอบกบัการมีโทรศพัท์เคลื�อนที�ราคา
ตํ�าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของจํานวนผู้ ใช้บริการข้อมูล โดย Analysys Mason 
คาดหมายวา่ภายในปี พ.ศ. 2558 ผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ซึ�งใช้บริการข้อมลูจะประกอบด้วยผู้ ใช้บริการใน
ระบบ 2G จํานวนร้อยละ 19 ผู้ใช้บริการในระบบ 3G จํานวนร้อยละ 72 และผู้ใช้บริการในระบบ 4G จํานวนร้อย
ละ 9 นอกจากนี , Analysys Mason ยงัคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2558 ผู้ ใช้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ใน
ระบบ 4G น่าจะมียอดการใช้ข้อมลูสงูกว่าผู้ ใช้บริการในระบบ 3G และ 2G ถึงสามเท่าและ 28 เท่า ตามลําดบั 
เนื�องจากผู้ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมเคลื�อนที�ที�ทนัสมยั (เช่นระบบ 3G และ 4G) มีแนวโน้มที�จะใช้บริการข้อมลู
เคลื�อนที�มากขึ ,นสําหรับโปรแกรมประยกุต์สําหรับอปุกรณ์สื�อสารเคลื�อนที� (mobile application) อินเทอร์เน็ต
เคลื�อนที� (mobile internet) และการทํางานแบบเคลื�อนที�อื�น ๆ Analysys Mason คาดว่ามีผู้ ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตประมาณ 18 ล้านรายที�เชื�อมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางอปุกรณ์สื�อสารเคลื�อนที�จากจํานวน
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตประมาณ 21 ล้านรายในประเทศไทย 
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ดงันั ,น Analysys Mason จึงประมาณการวา่สว่นแบง่ของรายได้เฉลี�ยตอ่เลขหมายสาํหรับบริการที�ไมใ่ช่
ประเภทเสยีงจะเติบโตขึ ,นจากประมาณร้อยละ 11 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละประมาณ 29 ของรายได้เฉลี�ยต่อ
เลขหมายรวมภายในปี พ.ศ. 2558 เนื�องจากผู้ ใช้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ซึ�งสมคัรใช้บริการข้อมลูมีจํานวน
เพิ�มขึ ,น และยอดการใช้ข้อมลูเคลื�อนที�ที�เติบโตขึ ,น 

จาํนวนผู้ใช้บริการข้อมูลเคลื7อนที7และรายได้เฉลี7ยต่อเลขหมายสาํหรับบริการที7ไม่ใช่ประเภทเสียง (คิด
เป็นร้อยละของรายได้เฉลี7ยต่อเลขหมายรวม) ในประเทศไทย 

แผนภมูิดงัตอ่ไปนี ,แสดงจํานวนผู้ใช้บริการข้อมลูเคลื�อนที�และรายได้เฉลี�ยต่อเลขหมายสําหรับบริการที�
ไมใ่ช่ประเภทเสยีง (คิดเป็นร้อยละของรายได้เฉลี�ยตอ่เลขหมายรวม) ในประเทศไทยสาํหรับระยะเวลาที�ระบ ุ

 
ที�มา: Analysys Mason 

จํานวนการรับส่งข้อมูลโดยเฉลี7ยต่อเดือนจําแนกตามเทคโนโลยีโทรคมนาคมเคลื7อนที7 ใน
ประเทศไทย 

แผนภูมิดังต่อไปนี ,แสดงจํานวนการรับส่งข้อมูลของผู้ ใช้บริการหนึ�งรายจําแนกตามเทคโนโลยี
โทรคมนาคมเคลื�อนที�ในประเทศไทยสาํหรับระยะเวลาที�ระบ ุ

 
ที�มา: Analysys Mason 
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จาํนวนการรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายรวม จาํแนกตามประเภทเทคโนโลยใีนประเทศไทย  

แผนภมูิดงัตอ่ไปนี ,แสดงจํานวนการรับสง่ข้อมลูผา่นโครงขา่ยจําแนกตามประเภทเทคโนโลยีในประเทศ
ไทยสาํหรับระยะเวลาที�ระบ ุ

 
ที�มา: Analysys Mason 

การเปิดใช้บริการโครงขา่ยโทรคมนาคมยคุหน้า (next generation networks) ซึ�งมีแบนด์วิดท์ที�สงูกว่า 
(3G 4G LTE และอาจรวมถึง 4G) การใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนเพิ�มขึ ,น และการที�ผู้ ใช้บริการในระบบ 2G ย้ายเข้า
สูร่ะบบโทรคมนาคมเคลื�อนที� 3G/4G จึงคาดการณ์วา่จํานวนข้อมลูที�รับสง่ทั ,งหมดในตลาดโทรคมนาคมเคลื�อนที�
ของไทยจะเติบโตขึ ,นอยา่งมาก โดยประมาณการวา่ข้อมลูที�รับสง่ผา่นอปุกรณ์สื�อสารเคลื�อนที�ทั ,งหมดในประเทศ
ไทยจะเติบโตขึ ,นโดยมีอตัราการเติบโตเฉลี�ยต่อปีที�ประมาณร้อยละ 40 จาก ประมาณ 373,000 เทราไบต์ในปี 
พ.ศ. 2555 เป็น 1 ล้านเทราไบต์ในปี พ.ศ. 2558 ตามข้อมลูของ Analysys Mason 

รายไดข้องอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของไทยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดใช้บริการ
ในระบบ 3G และการใช้ข้อมูลที�เพิ�มขึ/น 

ตามข้อมลูของ Analysys Mason รายได้เฉลี�ยตอ่เลขหมายของบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ในประเทศ
ไทยค่อนข้างจะชะงกังนัในช่วงหลายปีที�ผ่านมา โดยมีสาเหตหุลกัมาจากอตัราค่าบริการคงที� (flat minutes of 
use) และการมีบริการเสริมที�มีอยูอ่ยา่งจํากดั 

รายได้เฉลี7ยต่อเลขหมาย สาํหรับบริการโทรคมนาคมเคลื7อนที7ในประเทศไทย 

แผนภมูิดงัตอ่ไปนี ,แสดง APRU ของบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ในประเทศไทยสาํหรับระยะเวลาที�ระบ ุ

CAGR (2555A-2558F): 39.5% 
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ที�มา: Analysys Mason และแหล่งข้อมูลที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ตามข้อมลูของ Analysys Mason เป็นที�คาดว่าการเปิดให้บริการ 3G อย่างต่อเนื�องในประเทศไทยจะ
ช่วยเพิ�มรายได้เฉลี�ยตอ่เลขหมายในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า เนื�องจาก (1) ผู้ ใช้บริการในระบบ 2G จะย้ายไปสู่
ระบบ 3G (2) มีผู้ใช้บริการข้อมลูเคลื�อนที�มีจํานวนมากขึ ,น และ (3) ความเสี�ยงของแรงกดดนัที�ทําให้ราคาตลาด
ตํ�าลงมีอยู่จํากัด ตามข้อมูลของ Analysys Mason เป็นที�คาดการณ์ว่า รายได้เฉลี�ยต่อเลขหมายของบริการ
โทรคมนาคมเคลื�อนที�ในประเทศไทยจะเติบโตขึ ,นในอตัราต่อปีที�ร้อยละ 6.0 ใน พ.ศ. 2556 และร้อยละ 5.2 ใน 
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 โดยคาดวา่จะถึงระดบั 249 บาทตอ่เดือนในปี พ.ศ. 2558 

(2) โครงสร้างตลาดอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของประเทศไทยและภาวะการแข่งขนั 

ผู้ประกอบการเอกชนสามรายใหญ่ที�ครองตลาดโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของไทยอยู่ในปัจจุบนั ได้แก่ 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (เอไอเอส) บริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จํากัด 
(มหาชน) (ดีแทค) และกลุม่ทรูโมบาย (ผู้ประกอบการภายใต้แบรนด์ทรูมฟู และทรูมฟู เอช)  ณ สิ ,นปี พ.ศ. 2555 
ผู้ประกอบการเหลา่นี ,มียอดผู้ ใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 99.1 ของตลาดโทรคมนาคมเคลื�อนที�ไทย ตามข้อมลูของ 
Analysys Mason 

ตามข้อมูลของ Analysys Mason นั ,น ทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม เป็นผู้ประกอบการภาค
รัฐวิสาหกิจอีกสองรายที�มียอดผู้ ใช้บริการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 0.9 ของจํานวนผู้ ใช้บริการทั ,งสิ ,นในตลาด
โทรคมนาคมเคลื�อนที�ของไทย 

CAGR (2551A-2555F): -3.2% CAGR (2556F-2558F): 5.2% 
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ส่วนแบ่งผู้ใช้บริการในตลาดโทรคมนาคมเคลื7อนที7ของประเทศไทย ณ สิ 
นปี พ.ศ. 2555 
จาํแนกตามจาํนวนผู้ใช้บริการ 

แผนภมูิดงัตอ่ไปนี ,แสดงสว่นแบง่ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของผู้ประกอบการเอกชนในประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2555 

 
ที�มา: Analysys Mason และแหล่งข้อมูลที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 

การเปรียบเทียบผู้ประกอบการเอกชนสามรายใหญ่ในประเทศไทย 

ตารางดงัตอ่ไปนี ,แสดงการเปรียบเทียบผู้ประกอบการเอกชนสามรายใหญ่ในประเทศไทย 

     เอไอเอส ดีแทค 

 2
G 

ความถี� 1800MHz 900/1800MHz 1800MHz 

สถานีฐาน ประมาณ 8,000 สถานี ประมาณ 15,000 สถานี ประมาณ 11,000 สถานี 

ครอบคลมุจํานวน
ประชากร 

ร้อยละ 97  ร้อยละ 97 ร้อยละ 95 

 3
G 

ใน
ปัจ

จุบ
นั 

ความถี� 850MHz (ในฐานะผู้
ให้บริการขายตอ่ 
(Reseller) ของ กสท. 
โทรคมนาคม) 

900MHz 850MHz 

Node B ประมาณ 13,000 เครื�อง1 ประมาณ 4,000 เครื�อง ประมาณ 5,000 เครื�อง 

ผู้ใช้บริการ2 3,400,000 5,300,000 3,500,000 
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     เอไอเอส ดีแทค 

ได้มีการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื7นความถี7 3G บนย่านความถี7 2100MHz อายุ 15 ปี ให้แก่กลุ่มทรู เอไอเอส และ ดีแทค ใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 

 3
G 

ให
ม่ 

/  
 4

G 
บน

ย่า
นค

วา
มถ

ี7 2
10

0M
Hz

 

ความถี� 
2x15MHz บนคลื�น 
2100MHz 

2x15MHz บนคลื�น 
2100MHz 

2x15MHz บนคลื�น 
2100MHz 

Node B • ประมาณ 5,000 เครื�อง
สาํหรับความ
ครอบคลมุร้อยละ 50 

• ประมาณ 8,000 เครื�อง
สาํหรับความ
ครอบคลมุร้อยละ 80 

• ประมาณ 5,000 เครื�อง
สาํหรับความ
ครอบคลมุร้อยละ 50 

• ประมาณ 20,000 
เครื�องสาํหรับความ
ครอบคลมุร้อยละ 97 

• ประมาณ 1,000 เครื�อง
สาํหรับความ
ครอบคลมุร้อยละ 30 

• ประมาณ 5,000 เครื�อง
สาํหรับความ
ครอบคลมุร้อยละ 50 

ครอบคลมุประชากรร้อยละ • ร้อยละ 50 ภายในสิ ,นปี 
พ.ศ. 2556 

• ร้อยละ 80 ภายในสิ ,นปี 
พ.ศ. 2559 

• ร้อยละ 50 ภายใน
กลางปี พ.ศ. 2556 

• ร้อยละ 80 ก่อนต้นปี 
พ.ศ. 2557 

• ร้อยละ 97 ภายในสิ ,นปี 
พ.ศ. 2558 

• ร้อยละ 50 ภายในสิ ,นปี 
พ.ศ. 2556 

• ร้อยละ 80 ภายในสิ ,นปี 
พ.ศ. 2558 

พฒันาการ • เปิดให้บริการ 4G LTE  
บนยา่นความถี� 
2100MHz ในใจกลาง
กรุงเทพฯ ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

• สง่เสริมการศกึษาและ
การสาธารณสขุในพื ,นที�
หา่งไกล โดยจดัหา
อปุกรณ์เชื�อมตอ่กบั
ระบบ 3G ผา่นทาง
โครงการ “3G+ for 
Schools and 
Communities” 

• ทําการย้ายผู้ใช้บริการ
ระบบ 2G ไประบบ 3G 

• เนื�องจากคลื�น 
2100MHz พื ,นที�
ครอบคลมุน้อยกวา่
คลื�น 900/1800MHz 
จึงจะทําการสร้างและ
เช่าเสาโทรคมนาคม
เพื�มเติมเพื�อให้
ครอบคลมุพื ,นที�ครบ
ตามเป้าหมาย 

• ทําการเลอืกสถานที�ตั ,ง 
(blocks) ให้ใกล้เคียง
กบัสถานที�ตั ,งระบบ
คลื�นความถี� 3G ของที
โอทีเพื�อการใช้งาน

• อยูร่ะหวา่งการย้าย
ผู้ใช้บริการ 3G กึ�งหนึ�ง
จากระบบ 850MHz 
ไปสูร่ะบบ 2100MHz 
ภายในสิ ,นปี พ.ศ. 2556 

• คาดวา่จะใช้คลื�น
ความถี�ตํ�าในการ
ให้บริการในเขตชนบท
เทา่นั ,น 

• คาดวา่จะทําการย้าย
ผู้ใช้บริการระบบ 2G 
ไปสูร่ะบบ 3G ภายใน
ระยะเวลาสี�ปี 
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     เอไอเอส ดีแทค 

โครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกนั
สงูสดุ 

 4
G 

พฒันาการ การเปิดใช้ระบบ 4G ในวงกว้างในอนาคตอนัใกล้นั ,น
เป็นไปได้ยาก เนื�องจากคลื�นความถี�มีจํานวนจํากดั
และอาจมคีวามไมแ่นน่อนหลงัจากสญัญาสมัปทาน
หมดอายลุง 

ที�มา: Analysys Mason แหล่งข้อมูลที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 

หมายเหต:ุ 1. อตัราความครอบคลมุจํานวนประชากรของเครือขา่ย 3G 850MHz อยูที่�ประมาณร้อยละ 95 จาก
ข้อมลู ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 

  2. ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 

การเปรียบเทียบผู้ประกอบการภาครัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 

ตารางดงัตอ่ไปนี ,แสดงการเปรียบเทียบผู้ประกอบการภาครัฐวิสาหกิจสองรายในประเทศไทย 

  
ทีโอท ี กสท. โทรคมนาคม 

2G
 

 ไมม่ีข้อมลู 
(ไมเ่ปิดให้บริการ 2G) 

อยูร่ะหวา่งการปิดการให้บริการ 2G CDMA 
และย้ายผู้ใช้บริการไปโครงขา่ย 3G HSPA 

3G
 

ความถี� 2100MHz/1900MHz  850MHz (ภายใต้แบรนด์ My) 

Node B ประมาณ 2,500 เครื�อง ณ สิ ,นปี พ.ศ. 2555 
ประมาณ 12,000 เครื�อง ตอ่การครอบคลมุ
ประชากรร้อยละ 80 

เหมือนกบับริการ 3G 850MHz ของทรูโมบาย 
ไมเ่กินร้อยละ 20 และมีกลุม่ทรูเป็นผู้ใช้ร้อยละ 
80 

ครอบคลมุ
ประชากรร้อยละ 

ประมาณร้อยละ 80  ประมาณร้อยละ 95 

พฒันาการ หาก กสทช. อนญุาตให้ทีโอทีใช้คลื�นความถี� 
2100MHz ตอ่ไปหลงัจากที�สญัญาสมัปทาน
หมดอายลุง ทีโอทีจะพฒันาโครงสร้าง
พื ,นฐานระบบ 3G บนคลื�นความถี� 900MHz 
ซึ�งเปิดให้บริการโดยเอไอเอส หรือให้เชา่
โครงสร้างพื ,นฐานดงักลา่ว 

ไมม่ีข้อมลู 
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ทีโอท ี กสท. โทรคมนาคม 

4G
 

กลยทุธ์ในการเปิดให้บริการ 4G ยงัไมแ่ล้วเสร็จและยงัไมไ่ด้รับการอนญุาตจากหนว่ยงานของรัฐ - แผนการเปิดใช้
บริการและโอกาสทางธุรกิจมีความไมแ่นน่อน 

ที�มา: Analysys Mason และแหล่งข้อมูลที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 

(3) สภาพแวดลอ้มการกํากบัดูแลอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของประเทศไทย 

ปัจจุบนั ผู้ประกอบการเอกชนในระบบ 2G ของประเทศไทยอยู่ภายใต้ระบบสมัปทานซึ�งใช้อยู่ก่อนหน้า
การจัดตั ,ง กทค. ผู้ ให้สัมปทานคือผู้ ประกอบการภาครัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กสท. โทรคมนาคม และ ทีโอที 
ผู้ประกอบการภาครัฐวิสาหกิจจะบริหารคลื�นความถี� 2G จนกระทั�งหมดอายุสมัปทาน ระบบสมัปทานเป็นการ
ประกอบการในลกัษณะ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operation (BTO) scheme) โดยผู้ รับสมัปทาน 
(ผู้ประกอบการเอกชน) จะต้องจ่ายรายได้ค่าบริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ในอตัราร้อยละ 20-30 ให้แก่ผู้ประกอบการ
ภาครัฐวิสาหกิจในระหว่างอายุสมัปทาน โครงสร้างในลกัษณะ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” นี ,ทําให้ผู้ประกอบการ
เอกชนสามารถลงทนุในธุรกิจโทรคมคมนาคมเคลื�อนที�ได้ในขณะที�ยงัคงไว้ซึ�งความเป็นเจ้าของโดยรัฐบาล ทั ,งนี , 
ระยะเวลาของสมัปทานอยูร่ะหวา่ง 25 ถึง 30 ปี ขึ ,นอยูก่บัผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�เอกชน 

หลงัจากที�รัฐธรรมนญูไทยฉบบัปัจจุบนัซึ�งกําหนดให้มีองค์กรเดียวที�ทําหน้าที�กํากบัดแูลอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและอตุสาหกรรมวิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ เริ�มมีผลบงัคบัใช้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้
มีการประกาศใช้พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื�นความถี�ฯ พ.ศ. 2553 ซึ�งวางรากฐานของระบบการกํากับดูแลใหม ่
ภายหลงัจากที�ประกาศใช้กฎหมายนี , ได้มีพฒันาการเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลเกิดขึ ,นเป็นลําดบั ในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2553 มีการจดัตั ,งหนว่ยงานกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ใหม ่
คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งาติ (กสทช.) เพื�อแทน 
คณะกรรมการ กทช. และคณะกรรมการ กสช.  ตามพ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ พ.ศ. 2553 โดยมีหน้าที�
หลกัรวมถึงการจัดทําแผนแม่บทการกํากบัดูแลสําหรับกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และการจัดสรรคลื�นความถี�วิทยุสําหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรม
วิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 กสทช. ได้อนมุตัิแผนแม่บทการบริหารคลื�นความถี� และในเดือนตลุาคม 
พ.ศ. 2555 กสทช. ได้ดําเนินการประมลูคลื�นความถี� 3G และออกใบอนญุาตเต็มรูปแบบ (full licenses) ให้แก่
ผู้ประกอบการเอกชนสามรายที�ชนะการประมูล ใบอนุญาตใหม่สําหรับคลื�นความถี� 3G อยู่ภายใต้ระบบ
ใบอนญุาตใหม ่มิใช่ระบบ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (BTO scheme) แบบเก่าเช่นที�ใช้สาํหรับบริการโทรคมนาคม
เคลื�อนที� 2G ดงันั ,น ผู้ รับใบอนญุาตจึงจะต้องชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้แก่ กสทช. ที�อตัราร้อยละ 5.25 ตอ่
ปีของรายได้ของตน ซึ�งเป็นการลดคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการกํากบัดแูลของผู้ประกอบการเอกชนลงเป็นอยา่งมาก 
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สภาพแวดล้อมการกาํกับดูแลในระบบ 2G ปัจจุบันในประเทศไทย 

ตารางดังต่อไปนี ,แสดงข้อมูลสรุปเกี�ยวกับสภาพแวดล้อมการกํากับดูแลในระบบ 2G ปัจจุบันของ
ผู้ประกอบการเอกชนสามรายใหญ่แตล่ะรายในประเทศไทย 

ที�มา: Analysys Mason และแหล่งข้อมูลที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ผลการประมูลคลื7นความถี7 3G ของประเทศไทย 

ตารางดงัตอ่ไปนี ,แสดงผลการประมลูคลื�นความถี� 3G ของประเทศไทยซึ�งจดัขึ ,นเมื�อเดือนตลุาคม พ.ศ. 2555 

 เอไอเอส ดีแทค กลุ่มทรู 

ความถี� ความถี� 2x15MHz บนคลื�น
ความถี� 2100MHz 

ความถี� 2x15MHz บนคลื�น
ความถี� 2100MHz 

ความถี� 2x15MHz บนคลื�น
ความถี� 2100MHz 

ราคา 16 ล้านบาท 15.5 ล้านบาท 14.8 ล้านบาท 

ที�มา: Analysys Mason และแหล่งข้อมูลที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ผู้ให้บริการ เอไอเอส ดีแทค กลุ่มทรูโมบาย 

การจัดสรรคลื7น
ความถี7 

900MHz 1800MHz 
(DPC) 

1800MHz 850MHz 1800MHz 850MHz 
(กสท.) 

ขนาดความกว้างของ
คลื7นความถี7 (MHz) 

17.5MHz 12.5MHz 50MHz 10MHz 12.5MHz 15MHz 

ผู้ให้สัมปทาน / 
ประเภท 

ทีโอที / BTO กสท. 
โทรคมนาคม 
/ BTO 

กสท. 
โทรคมนาคม 
/ BTO 

กสท. 
โทรคมนาคม 

กสท. 
โทรคมนาคม / 
BTO 

สญัญาขาย
สง่กบั กสท. 
โทรคมนาคม 

สญัญา
สมัปทาน 

สญัญา
สมัปทาน 

สญัญา 
สมัปทาน 

สญัญา
สมัปทาน 

สญัญา
สมัปทาน 

สญัญาขาย
ตอ่ (Resell 
Contract) 

ระยะเวลา   ถึงปี พ.ศ. 
2558 

ถึงปี พ.ศ. 
2556 

ถึงปี พ.ศ. 
2561 

ถึงปี พ.ศ. 
2561 

ถึงปี พ.ศ. 
2556 

ถึงปี พ.ศ. 
2568 

ส่วนแบ่งรายได้
บริการระบบเติมเงนิ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 36 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ไมม่ี 

ส่วนแบ่งรายได้
บริการระบบราย
เดือน 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ไมม่ี 
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ตามแผนแมบ่ทการบริหารคลื�นความถี�ของ กสทช. นั ,น ทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม จะต้องคืนคลื�น
ความถี� 2G เพื�อการจดัสรรใหมเ่มื�อสิ ,นสดุสมัปทาน 2G เนื�องจากตามกฎหมายปัจจบุนั สญัญาสมัปทานทั ,งหมด
จะไม่สามารถต่ออายุได้อีกภายหลงัจากวันที�หมดอายุ ตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื�นความถี�ฯ พ.ศ. 2553 
กสทช. จะต้องใช้วิธีการประมลูเท่านั ,นในการจัดสรรคลื�นความถี�สําหรับคลื�นความถี�ใหม่ หรือคลื�นความถี�ที�ยงั
ไม่ได้มีการใช้ หรือคลื�นความถี�ที�มีการคืนเพื�อจัดสรรใหม่ เนื�องจากสญัญาให้ดําเนินการฯ ระหว่างกลุม่ทรูกับ 
กสท. โทรคมนาคม ได้หมดอายลุงในวนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 กสทช. ได้ออก
กฎระเบียบเพื�อคุ้มครองลูกค้าในระหว่างช่วงระยะเวลาการเปลี�ยนแปลงนับตั ,งแต่วันถัดจากวันที�สญัญาให้
ดําเนินการฯ หมดอายุ จนถึงวันที� กสทช. ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ ชนะการประมูล ตามกฎดังกล่าว กสท. 
โทรคมนาคม และ ทรูมฟู มีหน้าที�ให้บริการกบัผู้ ใช้บริการต่อไปในระหว่างสญัญาให้ดําเนินการฯ สิ ,นสดุจนถึง
วนัที� กสทช. ได้จดัสรรคลื�นความถี�ให้กบัผู้ รับใบอนญุาตที�ชนะการประมลูแล้วเสร็จ โดยระยะเวลาดงักลา่วต้องไม่
เกินหนึ�งปีนบัจากวนัที�สิ ,นสดุสญัญาให้ดําเนินการฯ โดยกําหนดให้ กสท. โทรคมนาคม และทรูมฟูเป็นผู้ รับชําระ
เงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐโดยแยกบญัชีการรับเงินไว้เป็นการเฉพาะ แล้วรายงานจํานวนเงินรายได้และ
ดอกผลที�เกิดขึ ,นซึ�งได้หักต้นทุนค่าใช้โครงข่าย ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการ และต้นทนุค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นในการให้บริการแล้ว สว่นที�เหลือให้นําสง่สํานกังาน กสทช. เพื�อ
ตรวจสอบก่อนนําสง่เป็นรายได้แผน่ดินตอ่ไป  

(ข) อุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ประจาํที7ในประเทศไทย 

(1) แนวโนม้ตลาดของบริการบรอดแบนด์ประจําที�และปัจจยักระตุน้การเติบโต 

ตามข้อมลูของ Analysys Mason ณ สิ ,นปี พ.ศ. 2555 มีผู้ ใช้บริการบรอดแบนด์ประจําที�ประมาณ 4.4 
ล้านรายในประเทศไทย คิดเป็นอตัราการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ประจําที�ภาคครัวเรือนที�ร้อยละ 21 ประมาณ
ครึ�งหนึ�งของผู้ ใช้บริการบรอดแบนด์ประจําที�อยู่ในกรุงเทพมหานคร Analysys Mason คาดว่าตลาดจะยงัคง
เติบโตอยา่งแข็งแกร่ง โดยมีปัจจยักระตุ้นหลกัคือการที�ผู้ประกอบการขยายธุรกิจไปในต่างจงัหวดัอย่างต่อเนื�อง 
เพื�อที�จะส่งเสริมการเชื�อมต่อถึงกันอย่างกว้างขวางยิ�งขึ ,น นอกจากนี , รัฐบาลไทยได้ริเริ�มโครงการ Smart 
Thailand ซึ�งมีเป้าหมายที�จะเพิ�มพื ,นที�ของบริการบรอดแบนด์ให้ครอบคลมุประชากรได้ถึงร้อยละ 95 ภายในปี 
พ.ศ. 2563 โดยเพิ�มขึ ,นจากร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2558 Analysys Mason ประมาณการว่าประเทศไทยจะมี
ผู้ ใช้บริการบรอดแบนด์ประจําที� 5.2 ล้านรายภายในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นอตัราการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์
ภาคครัวเรือนที�ร้อยละ 23 

ตามข้อมลูของ Analysys Mason ปัจจุบนั Digital Subscriber Line (xDSL) ยงัคงเป็นรูปแบบหลกั
ของเทคโนโลยีบรอดแบนด์ โดยสว่นแบง่ตลาดของผู้ ใช้บริการบรอดแบนด์ประจําที�ในปี พ.ศ. 2555 อยู่ที�ร้อยละ 
90 ณ ปี พ.ศ. 2555 ตามข้อมลูของ Analysys Mason สว่นที�เหลอือีกร้อยละ 10 เป็นเทคโนโลยีอื�นๆ เช่น Cable, 
Fiber To The X (FTTx) Analysys Mason คาดว่าเมื�อผู้ ใช้บริการย้ายไปสูบ่ริการบรอดแบนด์ความเร็วสงู เช่น 
บริการบรอดแบนด์ผ่านเคเบิลความเร็วสงู (high speed cable broadband (DOCSIS)) และ FTTx อตัราใช้
บริการ xDSL จะลดลงเหลือร้อยละ 85 ภายในปี พ.ศ. 2558 ตามข้อมลูของ Analysys Mason เป็นที�คาดว่า 
FTTx จะเป็นบริการหลกัที�ได้รับประโยชน์จากการเปลี�ยนแปลงนี , โดยจะมีผู้ ใช้บริการเพิ�มขึ ,นอย่างรวดเร็วจาก
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ประมาณ 43,000 รายในปี พ.ศ. 2555 เป็นกวา่ 270,000 รายภายในปี พ.ศ. 2558 เนื�องจากจะมีการวางใยแก้ว
นําแสงในเขตเมืองเป็นหลกั เช่น กรุงเทพมหานคร 

ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ประจาํที7ในประเทศไทย 

แผนภมูิดงัตอ่ไปนี ,แสดงจํานวนผู้ ใช้บริการบรอดแบนด์ประจําที�ในประเทศไทย จําแนกตามเทคโนโลยี
และอตัราการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ภาคครัวเรือนในประเทศไทยสาํหรับระยะเวลาที�ระบ ุ

 
ที�มา: Analysys Mason 

ในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า เป็นที�คาดว่าการรับส่งข้อมูลผ่านบริการบรอดแบนด์ประจําที�จะเติบโต
อยา่งแข็งแกร่ง เนื�องจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี , 

1. การไม่มีข้อจํากดัด้านราคา: เนื�องจากบริการข้อมลูผ่านระบบบรอดแบนด์ประจําที�มกัจะไม่
รวมโควต้าปริมาณข้อมลู จึงไม่มีข้อจํากดัด้านราคาสําหรับการบริโภคข้อมลูในปริมาณที�สงู
มากผา่นเครือขา่ยประจําที�ทั ,งในสว่นผู้ใช้ขั ,นปลายและผู้ประกอบการ 

2. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่า: โดยทั�วไป ความเร็วในการเข้าถึงและการใช้งานมี
ความสมัพนัธ์กนั เมื�อผู้บริโภคย้ายไปใช้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสงูการบริโภคข้อมลูต่อ
รายจะเพิ�มขึ ,นด้วยเช่นกนั 

3. ความเป็นที�นิยมเพิ�มขึ ,นของบริการวีดีโอ Over-The-Top (OTT): เป็นที�คาดวา่การใช้งานวีดีโอ
จะเป็นปัจจยักระตุ้นหลกัของการเพิ�มขึ ,นในการรับสง่ข้อมลูทางบรอดแบนด์ นอกจากนี , ความ
ต้องการบริการประเภทไฮเดฟินิชั�นหรือวีดีโอ 3 มิติจะเป็นปัจจยักระตุ้นการรับสง่ข้อมลูเช่นกนั 

ตามแผนภมูิดงัต่อไปนี , เป็นที�คาดว่าความเร็วบรอดแบรนด์ระดบัเริ�มต้น (entry level) ซึ�งผู้ ใช้บริการ 
บรอดแบนด์ประมาณร้อยละ 82 ของไทยใช้อยู ่จะเพิ�มขึ ,นจาก 10 Mbps เป็น 15 Mbps ภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ�ง
นา่จะเพียงพอสาํหรับการสนบัสนนุผู้ใช้ที�ดวูีดีโอประเภทไฮเดฟินิชั�นพร้อมกนัอย่างน้อยสองราย ความเร็วแบนด์
วิดท์สาํหรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ประเภทความเร็วสงูมาก (high end) จะเพิ�มขึ ,นจาก 50 Mbps เป็น 65 Mbps 
ภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ�งสอดคล้องกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศของบริการบรอดแบนด์ความเร็วสงู 

CAGR (2551A-2555A): 20.5% 

CAGR (2556F-2560F): 5.9% 
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ความต้องการแบนด์วิดท์สูงสุดของผู้ใช้บริการภาคครัวเรือนของประเทศไทย 

แผนภมูิดงัต่อไปนี ,แสดงความต้องการแบนด์วิดท์สงูสดุของผู้ ใช้บริการภาคครัวเรือนของประเทศไทย 
สาํหรับระยะเวลาที�ระบ ุ

 
ที�มา: Analysys Mason 

Analysys Mason ประมาณการวา่การบริโภคข้อมลูรายเดือนโดยผ่านทางบริการบรอดแบนด์ประจําที�
ของประเทศไทยโดยเฉลี�ยจะเพิ�มขึ ,นจาก 34GB ตอ่เดือนตอ่ราย เป็น 86GB ตอ่เดือนตอ่รายในอีกสามปีข้างหน้า 
คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี�ยต่อปีที�ร้อยละ 36.5 นอกจากนี , Analysys Mason ยงัประมาณการว่าปริมาณการ
รับสง่ข้อมลูผ่านโครงข่ายทั ,งหมดจะเพิ�มขึ ,นจาก 1.7 พนัล้าน GB ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 3.8 พนัล้าน GB ในปี 
พ.ศ. 2558 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี�ยตอ่ปีที�ร้อยละ 32 สาํหรับระยะเวลาตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2558 

ปริมาณการใช้ข้อมูลรายเดือนผ่านบริการบรอดแบรนด์ประจําที7 โดยเฉลี7ยต่อผู้ใช้บริการใน
ประเทศไทย 

แผนภมูิดงัต่อไปนี ,แสดงปริมาณการใช้ข้อมลูรายเดือนผ่านบริการบรอดแบรนด์ประจําที�โดยเฉลี�ยต่อ
รายในประเทศไทย สาํหรับระยะเวลาที�ระบ ุ

 
ที�มา: Analysys Mason 

CAGR (2551A-2555A): 36.8% 
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ปริมาณการใช้ข้อมูลรายเดือนผ่านโครงข่ายประจาํที7โดยเฉลี7ยต่อรายในประเทศไทย 

แผนภมูิดงัต่อไปนี ,แสดงปริมาณการใช้ข้อมลูรายเดือนผ่านบริการบรอดแบรนด์ประจําที�โดยเฉลี�ยต่อ
รายในประเทศไทย สาํหรับระยะเวลาที�ระบ ุ

 
ที�มา: Analysys Mason 

มีการประมาณการว่ารายได้เฉลี�ยต่อเลขหมายของบริการบรอดแบนด์ประจําที�ในประเทศไทยจะ
เพิ�มขึ ,นเลก็น้อยในอีกสองถึงสามปีข้างหน้าโดยมีสาเหตหุลกัมาจากการที�ผู้ใช้บริการเปลี�ยนไปใช้บริการความเร็ว
สงู (high-speed packages) โดยรายได้เฉลี�ยต่อเลขหมายคาดว่าจะเติบโตขึ ,นจาก 668 บาทในปี พ.ศ. 2555 
เป็น 724 บาทในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี�ยต่อปี ร้อยละ 2.7 ต่อปี ตามข้อมลูของ Analysys 
Mason 

รายได้เฉลี7ยต่อเลขหมายของบริการบรอดแบนด์ประจาํที7ในประเทศไทย 

แผนภมูิดงัตอ่ไปนี ,แสดงรายได้เฉลี�ยตอ่เลขหมายของบริการบรอดแบนด์ประจําที�ในประเทศไทยสาํหรับ
ระยะเวลาที�ระบ ุ

 
ที�มา: Analysys Mason 

CAGR (2551A-2555A): 31.4% 

2551 A          2552 A         2553 A         2554 A          2555 A          2556 F          2557 F          2558 F 
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(2) โครงสร้างตลาดอตุสาหกรรมบรอดแบนด์ประจําที�ของประเทศไทยและภาวะการแข่งขนั 

การเปรียบเทียบผู้ประกอบการบรอดแบนด์ประจาํที7ในประเทศไทย 

ตารางดงัตอ่ไปนี ,แสดงการเปรียบเทียบผู้ประกอบการบรอดแบนด์ประจําที�สามรายใหญ่ในประเทศไทย 

กลุ่มทรู ทีโอท ี 3BB 

เทคโนโลย ี • DOCSIS 3.0 บนโครงขา่ย 
Hybrid Fiber Coaxial 
(“HFC”) 

• xDSL 

• FTTx 

• xDSL 

• FTTx 

• xDSL 

• FTTx 

รายละเอียด
โครงขา่ย  

• โครงขา่ย HFC ครอบคลมุ
มากกวา่ 38 จงัหวดั 
ทั�วประเทศไทย 

• โครงขา่ย xDSL สว่นใหญ่
ครอบคลมุพื ,นที�ในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมถึง
พื ,นที�ในอีก 20 จงัหวดั  

• โครงขา่ย FTTx สว่นใหญ่
เปิดให้บริการใน
กรุงเทพมหานคร 

• โครงขา่ย xDSL 
ครอบคลมุทกุจงัหวดัทั�ว
ประเทศไทย 

• สว่นใหญ่เปิดให้บริการใน
กรุงเทพมหานครและ
ศนูย์กลางธุรกิจอื�น ๆ 

• โครงขา่ย xDSL 
ครอบคลมุ 74 จงัหวดัจาก 
77 จงัหวดัทั�วประเทศ 
รวมถงึเขต
กรุงเทพมหานคร 

• โครงขา่ย FTTx 
ครอบคลมุประมาณ 10 
จงัหวดั รวมถึงเขตพื ,นที�
กรุงเทพมหานคร 

จํานวนผู้ใช้บริการ 
(พ.ศ. 2555) 

• 1.6 ล้าน • 1.4 ล้าน • 1.2 ล้าน 

ที�มา: Analysys Mason และแหล่งข้อมูลที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ตลาดบรอดแบนด์ประจําที�ถกูครอบครองโดยผู้ประกอบการสามรายได้แก่ กลุม่ทรู ทีโอที และ 3BB ใน
ปี พ.ศ. 2555 กลุม่ทรูมีผู้ใช้บริการรวมทั ,งสิ ,น 1.6 ล้านราย โดยสว่นใหญ่อยูใ่นเขตพื ,นที�กรุงเทพมหานคร ซึ�งทําให้
กลุ่มทรูมีสว่นแบ่งตลาดอยู่ร้อยละ 63 ในกรุงเทพมหานคร และร้อยละ 36 ทั�วประเทศ ส่วน ทีโอที มีสว่นแบ่ง
ตลาดทั�วประเทศอยูร้่อยละ 33 ตามข้อมลูของ Analysys Mason 

3BB เป็นผู้ให้บริการบรอดแบรนด์ประจําที�รายลา่สดุซึ�งเข้าสูต่ลาดในปี พ.ศ. 2549 ตลอดเจ็ดปีที�ผ่าน
มา 3BB มีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง โดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ร้อยละ 28 ทั�วประเทศ และร้อยละ 21 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามข้อมลูของ Analysys Mason 
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ส่วนแบ่งตลาดผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ประจําที7ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 จําแนกตาม
จาํนวนผู้ใช้บริการ 

แผนภูมิดังต่อไปนี ,แสดงส่วนแบ่งตลาดผู้ ใช้บริการบรอดแบนด์ทั�วประเทศของผู้ประกอบการบรอด
แบนด์ประจําที�ในประเทศไทยสาํหรับปี พ.ศ. 2555 

 
ที�มา: Analysys Mason และแหล่งข้อมูลที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 

(3) สภาพแวดลอ้มการกํากบัดูแลของอตุสาหกรรมบรอดแบนด์ประจําที�ในประเทศไทย 

ตลาดบรอดแบนด์มีพฒันาการที�สําคญันบัตั ,งแต่การออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนในปี 
พ.ศ. 2549 ก่อนปี พ.ศ. 2549 ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตทกุราย (ISPs) จะต้องซื ,อแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศจาก กสท. โทรคมนาคม ซึ�งเป็นผู้ให้บริการเกตเวย์ 

อยา่งไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2549 กสทช. ได้ออกประกาศการเกี�ยวกบัการออกใบอนญุาตให้แก่บริษัทเอกชน
ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตสามประเภทหลกัได้แก่ International Internet Gateway (IGG), National Internet 
Exchange (NIX) และบริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตสําหบัผู้บริโภค (consumer Voice-Over-Internet Protocol 
(“VoIP”)) 

การเปิดเสรีนี ,มีผลกระทบทางบวกต่อการเติบโตต่อตลาดบรอดแบนด์ประจําที� โดยได้เพิ�มผู้ ใช้บริการ
จาก 2.1 ล้านรายในปี พ.ศ. 2551 เป็น 4.4 ล้านรายในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี�ยต่อปีที�ร้อยละ 
20.5 ตลอดระยะเวลานบัจากปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2555 ตามข้อมลูของ Analysys Mason ปัจจุบนั มี
ใบอนญุาต ISP ที�ยงัมีผลอยูท่ั ,งสิ ,น 96 ฉบบัในประเทศไทย 
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3.2.3. ภาพรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคมหลักในประเทศไทย  

(ก) ภาพรวมของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคมหลักของประเทศไทยและ
ภาวะการแข่งขัน 

ตามข้อมลูของ Analysys Mason ปัจจบุนั ไมม่ีบริษัทโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 
ที�ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยของบริษัทอื�น (standalone passive telecom intra companies) ในประเทศไทย 
โครงสร้างพื ,นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมประเภท Passive ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นของผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมรายใหญ่ ในปลายทศวรรษ 2530 และต้นทศวรรษ 2540 ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ได้เริ�ม
ขยายโครงข่ายของตนด้วยการก่อสร้างเสาโทรคมนาคมและอปุกรณ์สง่สญัญาณ (backhaul transmission) 
ตามความต้องการขยายโครงข่ายของผู้ ประกอบการแต่ละราย เสาโทรคมนาคมจํานวนมากที�เป็นของ
ผู้ประกอบการเหลา่นี ,ได้เกิดข้อพิพาทในเรื�องกรรมสิทธิkขึ ,นเป็นระยะเวลายาวนานระหว่างผู้ประกอบการเอกชน
สามราย (กลุ่มทรู เอไอเอส และดีแทค) กับผู้ ประกอบการภาครัฐวิสาหกิจสองราย (ทีโอที และ กสท. 
โทรคมนาคม) ข้อพิพาทในเรื�องกรรมสิทธิkของเสาโทรคมนาคมเกี�ยวข้องกบัประเด็นที�ว่าเสาโทรคมนาคมเหลา่นี ,
เป็นส่วนหนึ�งของสัญญาสัมปทาน 2G หรือไม่ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีคําวินิจฉัยในทางที�ไม่เป็นคุณต่อ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเอกชนในเรื�องข้อพิพาทเกี�ยวกบักรรมสทิธิkของเสาโทรคมนาคม 

การใช้โครงสร้างพื ,นฐานโครงขา่ยประเภท Passive ร่วมกนัระหวา่งผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�
ในประเทศไทยมีอยู่น้อยมาก ซึ�งแตกต่างไปจากตลาดโทรคมนาคมเคลื�อนที� เช่น อินโดนีเซียและอินเดีย ซึ�งมี
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจํานวนมากและมีการแขง่ขนัที�รุนแรงกวา่ นอกจากนี , ยงัไมม่ีผู้ประกอบการโครงสร้าง
พื ,นฐานโครงข่ายประเภท Passive ที�เป็นอิสระในประเทศไทย ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื ,นฐานโครงข่าย
โทรคมนาคมหลกัที�มีอยูใ่นปัจจุบนัเพียงพอสําหรับความต้องการรับสง่ข้อมลูในระบบโทรคมนาคมเคลื�อนที� 2G 
เทา่นั ,น เนื�องจากผู้ใช้บริการ 2G มีการใช้บริการข้อมลูคอ่นข้างตํ�า 

ตามข้อมลูของ Analysys Mason เนื�องจากโครงข่าย 3G ขยายตวัอย่างรวดเร็ว อปุสงค์ของ Node B 
จึงเพิ�มขึ ,นเพื�อรองรับความต้องการแบนด์วิดท์ที�สงูขึ ,นและความจโุครงขา่ยที�สงูขึ ,น โดยสมัพนัธ์กบัการคาดการณ์
ว่าการใช้ข้อมลูต่อผู้ ใช้บริการที�สงูขึ ,นภายใต้ระบบ 3G และความจําเป็นในการเปิดให้บริการ Node B ในระบบ 
3G เพิ�มขึ ,นตามที�จําเป็นนั ,นคาดวา่จะก่อให้เกิดความต้องการที�ยั�งยืนสําหรับโครงสร้างพื ,นฐานโครงข่ายประเภท 
Passive โดยเฉพาะอย่างยิ�ง เป็นที�คาดว่าผู้ ประกอบการโทรคมนาคมจะต้องการพื ,นที� (slots) บนเสา
โทรคมนาคมเพิ�มขึ ,นเพื�อติดตั ,งอปุกรณ์ Node B เพิ�มเติม อีกทั ,งเป็นที�คาดว่า FOC backhaul จะมีความสําคญั
ยิ�งขึ ,นสาํหรับการสื�อสญัญาณ เนื�องจากมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการรองรับการรับสง่ข้อมลูเคลื�อนที�ใน
ปริมาณที�สงูกว่าระหว่าง Node B โครงข่ายประจําที�หลกั (core fixed network)  และชุมสายโทรคมนาคม
เคลื�อนที� (mobile switching centers (MSCs)) ซึ�งตา่งจาก backhaul ระบบไมโครเวฟที�ใช้สําหรับโครงข่าย 2G 
อยูแ่ตเ่ดิม 

จากความคาดหมายในเรื�องผลกระทบที�ระบบ 3G จะมีต่อความต้องการโครงสร้างพื ,นฐานโครงข่าย
หลกัสําหรับบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที� ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กสทช. จึงกําหนดให้มีการใช้โครงสร้าง
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พื ,นฐานร่วมกนัระหวา่งผู้ประกอบการบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ทกุราย โดยมีเป้าหมายที�จะลดการก่อสร้างเสา
โทรคมนาคมที�ซํ ,าซ้อนกัน ตามข้อมูลของ Analysys Mason กสทช. สนบัสนุนให้มีการใช้เสาโทรคมนาคม 
ตลอดจน FOC backhaul ร่วมกนักบัผู้ เช่ารายตา่ง ๆ ในแตล่ะพื ,นที� 

เสาโทรคมนาคมในตลาดไทยก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ 

ตารางดงัตอ่ไปนี ,แสดงจํานวนเสาโทรคมนาคมของเจ้าของเสาโทรคมนาคมรายใหญ่ในประเทศไทย ณ 
เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2556 

จาํนวนเสาโทรคมนาคม กรรมสิทธิd 

ทีโอที • ประมาณ 1,500 •  กรรมสทิธิkของทีโอที 

เอไอเอส • ประมาณ 16,000 •  จะสง่มอบให้ทีโอทีเมื�อสมัปทานกบัทีโอทีสิ ,นสดุลงใน พ.ศ. 
2558 

 • ไมม่ีข้อมลู •  กรรมสทิธิkของเสาโทรคมนาคมเป็นประเด็นข้อพิพาทในข้อ
พิพาทระหวา่ง DPC (บริษัทยอ่ยของเอไอเอส) และ กสท. 
โทรคมนาคม 

กสท.  
โทรคมนาคม 

• ประมาณ 2,000 •  กรรมสทิธิkของ กสท. โทรคมนาคม 

ดีแทค • ประมาณ 10,500 •  กรรมสทิธิkของเสาโทรคมนาคมเป็นประเด็นข้อพิพาทในข้อ
พิพาทกบั กสท. โทรคมนาคม 

กลุม่ทรู • ประมาณ 7,500 •  กรรมสทิธิkของเสาโทรคมนาคมเป็นประเด็นข้อพิพาทในข้อ
พิพาทกบั กสท. โทรคมนาคม 

 • ประมาณ 1,400 •  กรรมสทิธิkของกลุม่ทรู (BFKT) 

 • ประมาณ 3,800 •  กรรมสทิธิkของกลุม่ทรู (AWC) 

ที�มา: Analysys Mason และแหล่งข้อมูลที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ตามข้อมลูของ Analysys Mason ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ได้มีการหารือกนัอย่างต่อเนื�อง
เพื�อร่วมกนัจดัตั ,งบริษัทเสาโทรคมนาคม แต่จนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีการจัดตั ,งบริษัทดงักล่าวขึ ,นจริง และมีความ
เป็นไปได้น้อยที�บริษัทเสาโทรคมนาคมซึ�งจัดตั ,งขึ ,นร่วมกนันั ,นจะเกิดขึ ,นได้ในอนาคตอนัใกล้ เนื�องจากยงัมีการ
เรียกร้องกรรมสทิธิkระหวา่งผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�เอกชนกบัผู้ประกอบการภาครัฐวิสาหกิจ 
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(1) คณุลกัษณะที�สําคญัของรูปแบบทางธุรกิจของผูใ้หบ้ริการโครงสร้างพื/นฐานโทรคมนาคมหลกั 

ปัจจัยดังต่อไปนี ,สะท้อนคุณลักษณะของรูปแบบทางธุรกิจของผู้ ให้บริการโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive 

• รายได้ที�แนน่อนตามสญัญาซึ�งมีความมั�นคงและความชดัเจนสงู โดยมีอตัราการเปลี�ยนแปลง
ของผู้ เช่าตํ�าและมีอตัราการตอ่อายสุญัญาสงู 

‒ เสาโทรคมนาคมก่อให้เกิดกระแสเงินสดที�มั�นคงในรูปของค่าเช่าเสาโทรคมนาคมและ
อปุกรณ์สื�อสญัญาณ FOC backhaul transmission จากผู้ เช่าตลอดระยะเวลาของ
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักระหว่างผู้ ประกอบการโทรคมนาคม
เคลื�อนที�กบัผู้ให้บริการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 

‒ มีความแนน่อนในระดบัที�พอสมควรในการประมาณการกระแสเงินสดสาํหรับผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เนื�องจากสญัญาเช่าเหลา่นี ,ไม่สามารถ
ยกเลกิได้ และมกัจะมีอายสุญัญา 10 ปี 

‒ ผู้ เช่ามีแนวโน้มที�จะต่ออายุสัญญาเช่า และมีแนวโน้มที�จะไม่ต่ออายุค่อนข้างน้อย 
เนื�องจากผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�จะมีค่าใช้จ่ายสูงในการย้ายอุปกรณ์
โครงขา่ยโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของตน และการปรับตั ,งคา่โครงขา่ยโทรคมนาคมเคลื�อนที�
ของตนใหมจ่ะก่อให้เกิดความขดัข้องในระดบัการให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการ อนัอาจทําให้
กิจการสญูเสยีรายได้ 

• รูปแบบทางธุรกิจที�พร้อมเติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยต้นทุนที�ไม่แปรผันในการดําเนินงาน 
(operating leverage) สงู 

‒ ปัจจัยขบัเคลื�อนทางเศรษฐกิจที�สําคญัของรูปแบบทางธุรกิจของผู้ ให้บริการโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมหลกัคืออตัราส่วนการเช่า (tenancy ratio) ผู้ ให้บริการเหลา่นี ,มี
รายจ่ายลงทุน (capital expenditure) จํานวนมากในการก่อสร้างหรือซื ,อเสา
โทรคมนาคมใหม่และอปุกรณ์ FOC backhaul ที�เชื�อมต่อกบัเสาโทรคมนาคมเหลา่นั ,น 
แต่มีรายจ่ายลงทุนสําหรับผู้ เช่ารายใหม่ในจํานวนที�ตํ�า ซึ�งสง่ผลให้เกิดการเพิ�มขึ ,นของ 
EBITDA โดยสอดคล้องกบัการเพิ�มขึ ,นของผู้ เช่า เมื�อมีจํานวนผู้ เช่าเสาโทรคมนาคมต่อ
ต้นเพิ�มขึ ,น บริษัทโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive จะสามารถสร้าง
รายได้มากขึ ,นจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมและอปุกรณ์ FOC backhaul โดยมีรายจ่าย
ลงทนุเพิ�มขึ ,นเพียงเลก็น้อย 

‒ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานสาํหรับโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เช่น 
คา่เช่าที�ดิน หลกัประกนัและการบํารุงรักษา สว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายคงที� 
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‒ ดังนั ,น ผู้ เช่าที�เพิ�มขึ ,นแต่ละรายจะก่อให้เกิดต้นทุนและรายจ่ายลงทุนเพิ�มขึ ,นเพียง
เลก็น้อย สง่ผลให้รายได้เพิ�มเติมสามารถแปลงเป็นผลกําไรและกระแสเงินสดได้สงูเมื�อมี
การเช่าเพิ�มขึ ,นแตล่ะครั ,ง 

• คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัทนุ (capital outlay) ที�สงูและมีอปุสรรคมากในการเข้าสูต่ลาด 

‒ การก่อสร้างเสาใหม่โทรคมนาคมและอุปกรณ์ FOC backhaul ที�เชื�อมต่อกับเสา
โทรคมนาคมต้องใช้ต้นทนุสงูและใช้เวลานานในการก่อสร้าง 

‒ ผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ�นจํานวน
มาก และขั ,นตอนการอนุมตัิที�ใช้เวลานาน เพื�อก่อสร้างเสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
FOC backhaul ของตน 

รายจ่ายลงทุนต่อเสาโทรคมนาคมใหม่หนึ7งต้นในปี พ.ศ. 2555 

แผนภมูิดงัต่อไปนี ,แสดงรายจ่ายลงทนุโดยเฉลี�ยสําหรับเสาโทรคมนาคมใหม่ ในปี พ.ศ. 2555 สําหรับ
บางประเทศตามที�ระบ ุ
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(2) แนวโนม้ของอตุสาหกรรมโครงสร้างพื/นฐานโทรคมนาคมหลกัของไทย และปัจจยัขบัเคลื�อน
การเติบโตที�สําคญั 

Analysys Mason คาดการณ์ว่าการก่อสร้างเสาโทรคมนาคมและอปุกรณ์ FOC backhaul (ซึ�งติดตั ,ง
อยูก่บัเสาโทรคมนาคมเหลา่นั ,น) ในประเทศไทยในอนาคต จะถกูขบัเคลื�อนโดยความต้องการในด้านพื ,นที�บริการ
และประสทิธิภาพจากการที�ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�เปิดให้บริการ 3G 2100MHz อย่างต่อเนื�องเป็น
หลกั ปัจจุบนัผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ทกุรายมีพื ,นที�บริการสําหรับโครงข่าย 2G ที�ครอบคลมุ โดย
ผู้ประกอบการเอกชนทั ,งสามรายรวมกนัสามารถครอบคลมุประชากรไทยได้กวา่ร้อยละ 95 ผู้ประกอบการเอกชน
ทั ,งสามรายมีแผนที�จะย้ายผู้ ใช้บริการในระบบ 2G สว่นใหญ่ของตนไปยงัระบบ 3G และ 4G ในอนาคตอนัใกล้ 
ดงันั ,น จึงเป็นที�คาดวา่ในอนาคต ความต้องการเสาโทรคมนาคมสาํหรับบริการ 2G จะมีอยูจํ่ากดั 

ตามข้อมลูของ Analysys Mason เป็นที�คาดวา่การเช่าเสาโทรคมนาคมเพิ�มเติมในอีกไมกี่�ปีข้างหน้าจะ
ถูกขบัเคลื�อนโดยการติดตั ,งโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื�อนที� 3G เป็นหลกั (และความจุโครงข่ายจะเป็นปัจจัย
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สนบัสนนุการเติบโตของการเช่าเสาโทรคมนาคมในปีตอ่ ๆ ไป) ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�แต่ละรายได้
ประกาศเป้าหมายพื ,นที�ครอบคลมุของโครงข่ายบริการ 3G 2100 MHz ของตนไว้แล้ว โดยกลุม่ทรูและดีแทคมี
เป้าหมายที�จะให้บริการของตนครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชากรไทยภายในสิ ,นปี พ.ศ. 2559 และ 2558 
ตามลําดบั ส่วนเอไอเอสมีเป้าหมายที�จะให้บริการของตนครอบคลมุร้อยละ 97 ของประชากรไทยภายในสิ ,นปี 
พ.ศ. 2558 

จาํนวน Node B ทั 
งหมดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื7อนที7ของไทย จําแนกตามประเภท
เทคโนโลย ี

แผนภูมิดงัต่อไปนี ,แสดงจํานวน Node B ในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของไทย จําแนกตาม
ประเภทเทคโนโลยีสาํหรับระยะเวลาที�ระบ ุ
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Analysys Mason คาดหมายว่าจํานวนของ Node B ทั ,งหมดในอตุสาหกรรมจะเพิ�มขึ ,นจากประมาณ 
51,000 หนว่ยในปี พ.ศ. 2555 เป็น 97,000 หน่วยในปี พ.ศ. 2558 การเพิ�มขึ ,นนี ,มีสาเหตสุําคญัมาจากการเปิด
ให้บริการ 3G และการย้ายผู้ใช้บริการจากระบบ 2G ไปยงัระบบ 3G 

สําหรับการขยายความจุโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื�อนที�นั ,น เพื�อที�จะตอบสนองความต้องการรับส่ง
ข้อมูลของผู้ ใช้ขั ,นปลายที�คาดว่าจะเพิ�มสูงขึ ,น ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�จําเป็นต้องจัดหาความจุ
เพิ�มเติม (ทั ,งเสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ FOC backhaul) โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในพื ,นที�เขตเมืองที�มีความ
หนาแนน่ เช่น เขตกรุงเทพมหานคร และเขตเมืองที�สาํคญัอื�น ๆ 

ตามข้อมูลของ Analysys Mason ถึงแม้ว่าเสาโทรคมนาคมที�มีอยู่เดิมบางส่วนอาจติดตั ,งอุปกรณ์
เพิ�มเติมได้ แตเ่สาโทรคมนาคมที�มีอยูเ่ดิมบางสว่นนั ,นคาดวา่ได้รับการใช้งานจนเต็มระดบัความจแุล้ว จึงมีความ
จําเป็นต้องมีเสาโทรคมนาคมเพิ�มเติม 

จาํนวนเสาโทรคมนาคมทั 
งสิ 
นในประเทศไทย 

แผนภมูิดงัตอ่ไปนี ,แสดงจํานวนเสาโทรคมนาคมทั ,งสิ ,นในประเทศไทยสาํหรับระยะเวลาที�ระบ ุ
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จํานวนเสาโทรคมนาคมที�สร้างเสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะเพิ�มขึ ,นจาก 42,000 เสา ณ สิ ,นปี พ.ศ. 2555 
เป็น 47,000 เสา ณ สิ ,นปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี�ยต่อปี ร้อยละ 3.6 อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูล
ของ Analysys Mason การเติบโตนี ,คาดว่าจะชะลอตวัลงในอนาคต เนื�องจากมีผู้ เช่าเสาโทรคมนาคมเดิมเพิ�ม
มากขึ ,น 

ที�ผ่านมา อตัราสว่นการใช้พื ,นที�ร่วมกัน (co-location ratio) ในอุตสาหกรรมไทยยงัอยู่ในระดบัตํ�า 
กลา่วคือสงูกวา่ 1.0 เพียงเล็กน้อย เนื�องจากยงัมีการใช้โครงข่ายโครงสร้างพื ,นฐานประเภท Passive ร่วมกนัใน
จํานวนที�จํากดัระหวา่งผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที� อยา่งไรก็ตาม เป็นที�คาดว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงนบั
จากปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป เนื�องจากแผนการขยายโครงข่าย 3G 2100Mhz โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคม
เคลื�อนที� ความต้องการขยายโครงขา่ย 3G อยา่งรวดเร็วของผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที� การก่อสร้างเสา
โทรคมนาคมที�ต้องใช้เงินทนุสงู และขั ,นตอนที�ยาวนานในยื�นขออนมุตัิและอนญุาตจากหน่วยงานปกครองสว่น
ท้องถิ�นเพื�อการก่อสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่ จะเป็นปัจจยัสําคญัที�ทําให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�
ต้องการใช้โครงสร้างพื ,นฐานเสาโทรคมนาคมที�มีอยู่เดิมร่วมกันมากกว่าที�จะก่อสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่ของ
ตนเอง ตามข้อมูลของ Analysys Mason ความนิยมที�เพิ�มขึ ,นในการใช้เสาโทรคมนาคมร่วมกันนี ,จะนําไปสู่
อตัราสว่นที�สงูขึ ,นของการใช้พื ,นที�ร่วมกนัในอตุสาหกรรมเสาโทรคมนาคมไทยโดยรวม 

สัดส่วนการใช้สถานที7ตั 
งร่วมกันในอุตสาหกรรมของไทย 

ตารางดงัตอ่ไปนี ,แสดงสดัสว่นการใช้สถานที�ตั ,งร่วมกนัในประเทศไทยสาํหรับระยะเวลาที�ระบ ุ

 

2551 2552 2553 2554 2555 2556F 2557F 2558F 

สดัสว่นการใช้สถานที�ตั ,งร่วมกนั 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.7 1.9 2.0 

ที�มา: Analysys Mason 

หมายเหต:ุ 1. อตัราส่วนการใช้สถานที�ตั ,งร่วมกันคํานวณจากจํานวนผู้ เช่าทั ,งสิ ,นในอุตสาหกรรมต่อจํานวนเสา
โทรคมนาคมทั ,งสิ ,นในอตุสาหกรรม 

CAGR (2551A-2555A): 7.0% 
CAGR (2556F-2558F): 3.6% 
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ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�มีเหตผุลเชิงเศรษฐกิจในการใช้โครงสร้างพื ,นฐานโครงข่ายประเภท 
Passive เช่น เสาโทรคมนาคมและ FOC backhaul ร่วมกนั เพื�อที�ผู้ประกอบการเหลา่นี ,จะสามารถใช้รายจ่าย
ลงทนุในการขยายโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�ใช้ในการดําเนินงาน และลดความซํ ,าซ้อนในรายจ่ายลงทุน 
ตามที�ได้กลา่วไว้ข้างต้น กสทช. ได้ออกประกาศเกี�ยวกบัการใช้โครงสร้างพื ,นฐานร่วมกนัในเดือนเมษายน พ.ศ. 
2556 โดยมีเป้าหมายที�จะสนบัสนนุการใช้ร่วมกนัระหวา่งผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ทกุราย 

ตามข้อมลูของ Analysys Mason ที�แสดงในแผนภมูิ “ความต้องการพื ,นที�ครอบคลมุ (coverage site) 
ในประเทศไทย จําแนกตามคลื�นความถี�” ด้านล่าง เพื�อวตัถุประสงค์ในการวางแผนโครงข่าย คลื�นความถี�ที�สงู
กว่าจะมีระยะทางในการแพร่คลื�น (propagation) ที�สั ,นกว่าเนื�องจากมีการลดทอน (attenuation) สงูกว่า ซึ�ง
หมายความว่าในส่วนของอุปกรณ์โครงข่ายชุดหนึ�งนั ,น คลื�นความถี� 2100MHz จะมีรัศมีความครอบคลมุของ
โครงขา่ยโทรคมนาคมเคลื�อนที�ที�น้อยกว่าคลื�นความถี� 1800MHz 900 MHz หรือ 850MHz ตวัอย่างเช่น จะต้อง
ใช้พื ,นที�สาํหรับ Node B ประมาณ 4,000 แหง่ในกรณีของคลื�นความถี� 2100MHz เพื�อที�จะมีอตัราการครอบคลมุ
ประชากรที�ร้อยละ 34 ในประเทศไทย (เทียบเท่ากับประชากรเขตเมืองในประเทศไทย) เปรียบเทียบกับพื ,นที�
สําหรับ Node B 3,000 แห่งในกรณีของคลื�นความถี� 1800MHz และเพียง 2,000 แห่งในกรณีของคลื�นความถี� 
850MHz 

จากเหตผุลที�กลา่วมาข้างต้น โครงข่ายโทรคมนาคมเคลื�อนที� 3G จึงใช้เซลล์ (cells) ที�มีขนาดเล็กกว่า 
เนื�องจากความจําเป็นที�จะต้องใช้รับสง่ข้อมลูจํานวนมากและการทํางานบนคลื�นความถี�สงูกวา่  ดงันั ,น เซลล์ 3G 
จึงจะต้องมีความทบัซ้อนกนัมากกวา่เซลล์ 2G สง่ผลให้ต้องมีสถานที�ติดตั ,ง (sites) สาํหรับ Node B มากกวา่ 



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 94 

ความต้องการพื 
นที7ครอบคลุม (coverage site) ในประเทศไทย จาํแนกตามคลื7นความถี7 

แผนภมูิดงัตอ่ไปนี ,แสดงความต้องการพื ,นที�ครอบคลมุจํานวนประชากร (คิดเป็นสว่นของร้อยละ 90) ใน
ประเทศไทย จําแนกตามคลื�นความถี� 

 
ที�มา: Analysys Mason 

ด้วยจํานวนการใช้ข้อมูลต่อจํานวนผู้ ใช้บริการที�สูงขึ ,นและปริมาณการรับส่งข้อมูลผ่านบริการ
โทรคมนาคมเคลื�อนที�ที�ขยายตวัภายหลงัจากการเปิดให้บริการ 3G อย่างต่อเนื�อง ผู้ประกอบการโทรคมนาคม
เคลื�อนที�จะเลอืกใช้ระบบ FOC สาํหรับ backhaul จะมากกวา่ที�ใช้ระบบไมโครเวฟ นอกจากนั ,น การมีแบนด์วิดท์
ที�สงูกว่าและแนวโน้มที�จะมีการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมเคลื�อนที�ซึ�งเน้นทางด้านข้อมลูมากขึ ,นจะทําให้ระบบ 
FOC มีบทบาทที�สาํคญัขึ ,นตอ่การ backhaul การ backhaul ในระบบไมโครเวฟแบบดั ,งเดิมจะไมส่ามารถรองรับ
การรับสง่ข้อมลูผา่นทางบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ที�เพิ�มขึ ,นไมว่า่ในโครงขา่ย 3G หรือ 4G เมื�อเปรียบเทียบกบั
ความมีเสถียรภาพของระบบ FOC 

ปัจจัยดังกล่าวนี ,แสดงให้เห็นถึงโอกาสของผู้ประกอบการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive ที�จะสามารถให้บริการแบบรวมซึ�งประกอบด้วยบริการด้านเสาโทรคมนาคมและการ backhaul ผ่าน
โครงข่ายประจําที�แก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที� ดงัเช่นที�พบได้ในตลาดที�พฒันาแล้วบางแห่ง ซึ�งการ
ย้ายไปสู่ระบบ 3G และ 4G ทําให้ผู้ประกอบการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เริ�มเสนอ
ให้บริการโครงข่ายเซลล์ขนาดเล็กโดยมี Node B หลายหน่วยที�จะเชื�อมต่อกบั Node Bs Hotel สว่นกลางโดย
ผา่นทางระบบ FOC 
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(3) สภาพแวดลอ้มการกํากบัดูแลของอตุสาหกรรมเสาโทรคมนาคมไทย 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กสทช. ได้ประกาศกําหนดให้มีการใช้โครงสร้างพื ,นฐานร่วมกัน โดยมี
เป้าหมายที�จะสนบัสนนุการใช้ร่วมกันระหว่างผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ทกุราย ซึ�งจะช่วยลดความจําเป็นที�
จะต้องก่อสร้างเสาโทรคมนาคมใหม ่

ตามพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 การถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัท
ไทยที�ประกอบธุรกิจควบคมุ รวมถึงธุรกิจบริการ ถกูจํากดัไว้ที�ไมเ่กินร้อยละ 50 เว้นแต่บริษัทจะได้รับใบอนญุาต
จากกระทรวงพาณิชย์ ข้อกําหนดนี ,มีผลเป็นการจํากัดมิให้ผู้ประกอบการเสาโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
สามารถถือหุ้นสว่นใหญ่และประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมในประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้มี
การออกและบงัคบัใช้ประกาศฉบบัหนึ�ง เพื�อห้ามมิให้บริษัทต่างชาติถือหุ้นสว่นใหญ่ในบริษัทที�ประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมผู้ ถือใบอนุญาตแบบที�สองและแบบที�สาม โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหัวข้อ 10.4 “การใช้
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน” หวัข้อ 10.8 “ข้อห้ามการประกอบกิจการของคนต่างด้าว” และหวัข้อ 
10.9 “การครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว”  

3.3. กลุ่มทรู  

3.3.1. ภาพรวมของกลุ่มทรู  

ณ วนัที�จดัเตรียมเอกสารฉบบันี , กลุม่ทรูเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั�วประเทศที�ครบวงจรเพียงรายเดียว
ของประเทศไทย โดย ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 กลุม่ทรูได้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการประมาณ 28 ล้านราย กลุม่ทรูมุ่ง
ที�จะตอบสนองอุปสงค์ด้านโทรคมนาคมของผู้ ใช้บริการที�เพิ�มมากขึ ,นด้วยการผสมผสานบริการสื�อสารด้วยเสียง (แบบ
ประจําที�และแบบเคลื�อนที�) บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก บริการข้อมูล บริการเนื ,อหา และบริการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน กลุ่มทรูเรียกยุทธศาสตร์ดังกล่าวว่า “ยุทธศาสตร์การผสมผสานรูปแบบการดําเนินชีวิตที�
หลากหลายเข้าด้วยกนั” (convergence lifestyle strategy) และเชื�อมั�นว่ายทุธศาสตร์การให้บริการ ซึ�งผสมผสานเนื ,อหา
และบริการต่าง ๆ ที�ตรงตามความต้องการของลกูค้าในการใช้บริการประเภทต่าง ๆ บนโครงข่ายเดียวกันแบบบูรณาการ 
(integrated platform) ของกลุม่ทรูให้แก่ผู้ใช้บริการนี ,มีเพียงหนึ�งเดียวในประเทศไทย 

ธุรกิจของกลุม่ทรูมีโครงสร้างแบง่ออกเป็นสามกลุม่ดงันี , 

• ธุรกิจออนไลน์ภายใต้กลุ่มทรูออนไลน์ ซึ�งประกอบด้วยธุรกิจบริการโทรศพัท์ประจําที�และบริการเสริม 
บริการข้อมลูธุรกิจ บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และบริการ WiFi กลุม่ทรูออนไลน์
เป็นผู้ ให้บริการโทรศัพท์ประจําที�รายใหญ่ที�สุดในพื ,นที�กรุงเทพมหานคร กลุ่มทรูยังเป็นผู้ ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตประเภทบรอดแบนด์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูรายใหญ่ของประเทศไทย ผ่านทาง
กลุม่ทรูออนไลน์ โดยมีสว่นแบ่งตลาดบรอดแบนด์ในประเทศไทยประมาณร้อยละ 36.1 ณ วนัที� 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2555 นอกจากนี , กลุ่มทรู เป็นผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ�ง
ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั ,งแก่ลกูค้าองค์กรและลกูค้าทั�วไป พร้อมกบัให้บริการเสริมต่าง ๆ ซึ�งรวมถึงศนูย์
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ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center) และการให้บริการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศแก่ลกูค้าองค์กร 

• ธุรกิจโทรศพัท์เคลื�อนที�ภายใตก้ลุ่มทรูโมบาย ซึ�งประกอบด้วย เรียลฟิวเจอร์ ทรูมฟู เรียลมฟู และอื�น ๆ 
โดยเรียลฟิวเจอร์ซึ�งกลุ่มทรูถือหุ้ นอยู่ทั ,งหมดและบริษัทย่อยของเรียลฟิวเจอร์ ประกอบธุรกิจ
โทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบ 2G 3G และ 4G LTE ภายใต้แบรนด์ ทรูมฟู และทรูมฟู เอช ทั ,งนี , ณ วนัที� 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2556 กลุ่มทรูโมบายได้ขยายฐานผู้ ใช้บริการเป็น 22.1 ล้านราย ประกอบด้วย
ผู้ ใช้บริการแบบเติมเงิน 19.4 ล้านราย และผู้ ใช้บริการแบบรายเดือน 2.7 ล้านราย ในจํานวนฐาน
ผู้ใช้บริการทั ,งหมดนี , เป็นผู้ใช้บริการภายใต้แบรนด์ทรูมฟู 18.2 ล้านราย และผู้ ใช้บริการภายใต้แบรนด์
ทรูมฟู เอช ประมาณ 3.9 ล้านราย โดยกลุม่ทรูโมบายมีสว่นแบ่งตลาดโทรศพัท์เคลื�อนที�ประมาณร้อย
ละ 25 ของจํานวนผู้ใช้บริการ (ไมร่วม กสท. โทรคมนาคม ทีโอที และผู้ให้บริการ MVNO ของทีโอที) 

• ธุรกิจโทรทศัน์บอกรบัสมาชิกภายใตก้ลุ่มทรูวิชั�นส์ กลุม่ทรูวิชั�นส์เป็นผู้ให้บริการโทรทศัน์บอกรับสมาชิก
ทั�วประเทศรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ�งให้บริการโดยการส่งสญัญาณผ่านดาวเทียมระบบดิจิตอล 
(direct-to-home satellite (DSTV)) และผา่นโครงขา่ยใยแก้วนําแสง (digital HFC cable network) ณ 
วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 กลุม่ทรูวิชั�นส์มีลกูค้า 2.27 ล้านราย โดยลกูค้าประมาณ 733,000 ราย
เป็นสมาชิกแพ็คเกจพรีเมียมและแพ็คเกจมาตรฐาน และลูกค้าส่วนที�เหลือเป็นลูกค้าประเภท 
FreeView และ Free-to-Air 

ตวัอย่างของรางวลัมากมายที�กลุม่ทรูได้รับเมื�อไม่นานมานี , ได้แก่ รางวลั “Trusted Brand” สองรางวลั จาก
นิตยสาร Reader’s Digest Thailand รางวลั “Trusted Brand Platinum Award” ในประเภทผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในปี 
พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 และ “Trusted Brand Gold Award” ในประเภทบริการโทรศพัท์ (แบบประจําที�หรือแบบ
เคลื�อนที�) ในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 ทรูมฟู เอช ได้รับรางวลั “2012 WBA WiFi Industry Awards” ในประเภท 
“Best Next Generation Hotspot (NGH) Initiative” จากสมาคม Wireless Broadband Association (WBA) สําหรับ
โครงการนําร่องเพื�อทดสอบการเชื�อมต่อสญัญาณ WiFi และ 3G แบบอตัโนมตัิ TIDC และในปี พ.ศ. 2556 ได้รับรางวลั 
“Frost & Sullivan Awards” ในประเภท “Thailand Data Center Services Provider of the Year” จาก Frost & Sullivan 
สาํหรับความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต นวตักรรมเทคโนโลยี บริการลกูค้า และการพฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการในเชิงกลยทุธ์ 

3.3.2. นิติบุคคลในกลุ่มทรูที7มีธุรกรรมกับกองทุน 

(ก) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั7น จาํกัด (มหาชน) 

ทรูจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตั ,งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที�สดุของทรู ณ 
วนัที� 8 สงิหาคม พ.ศ. 2556 คือ เครือเจริญโภคภณัฑ์ และบริษัทในเครือ ซึ�งถือหุ้นรวมกนัประมาณร้อยละ 62.5 
ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วทั ,งหมดของทรู ทั ,งนี , ตามข้อมลูที�เปิดเผยต่อสาธารณะ กลุม่บริษัทเครือเจริญโภค
ภณัฑ์ เป็นกลุม่ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรรายใหญ่ที�สดุของเอเชีย โดยมีรายได้รวมทั ,งสิ ,น 33,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐในปี พ.ศ. 2555   
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ในฐานะนิติบคุคลผู้ โอน ทรูจะขายเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา ซึ�งประกอบด้วยทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ�ม โดยส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ให้แก่กองทุน
ภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมที�เหลือ 3,000 เสา ให้แก่กองทุนภายในวนัที� 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุในทรัพย์สินที�ลงทนุครั ,งแรก” 
และ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญา
เกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้”  

(ข) บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จาํกัด 

นอกจากการเป็นบริษัทที�ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (holding company) ให้กบัธุรกิจโทรคมนาคม
เคลื�อนที�ของกลุ่มทรูแล้ว เรียลฟิวเจอร์ยงัได้เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตสําหรับคลื�นความถี�ในย่านความถี� 
2100 MHz เมื�อเดือนตลุาคม พ.ศ. 2555 และ กสทช. ได้ให้ใบอนญุาตให้ใช้คลื�นความถี�ในย่านความถี� 2100 
MHz และออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สามแก่เรียลฟิวเจอร์เมื�อวันที� 7 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 ใบอนญุาตเหลา่นี ,ไม่เพียงแต่ขยายระยะเวลาการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของกลุม่ทรูโมบาย
ออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2570 เท่านั ,น แต่ยงัช่วยเสริมให้ทรัพย์สินโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของกลุม่ทรูโมบาย มีความ
แข็งแกร่งขึ ,นด้วยการผนวกคลื�นความถี�ในย่านความถี� 2100 MHz เข้ากับคลื�นความถี� 850 MHz ของ กสท. 
โทรคมนาคม ซึ�งทําให้กลุ่มทรูโมบายสามารถให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ทั�วประเทศซึ�งมีคณุภาพสงูและมี
พื ,นที�บริการที�กว้างขึ ,น 

ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั เรียลฟิวเจอร์ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั
จะเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการพื ,นที� (slots) บนเสาซึ�งเป็นทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�ม นอกจากนี , ใน
ระยะก่อนที� กสท. โทรคมนาคม จะเริ�มชําระเงินให้แก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA เรียลฟิว
เจอร์ตกลงที�จะดําเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัภาระผกูพนัที� BFKT มีต่อกองทนุ และเมื�อ กสท. โทรคมนาคม 
เริ�มชําระเงินให้แก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA เรียลฟิวเจอร์จะให้หนงัสือสนบัสนนุ (Letter 
of Support) แก่ BFKT แทน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุในทรัพย์สินที�กองทนุ
ลงทนุครั ,งแรก” หวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
และร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้” หวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ข) 
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั” หวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคม – (ง) หนงัสือข้อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) ระหว่างเรียลฟิวเจอร์ BFKT และ
กองทนุ” และหวัข้อ 3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและ
ร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (จ) หนงัสือสนบัสนนุ 
(Letter of Support) ของเรียลฟิวเจอร์ที�ให้แก่ BFKT” และหวัข้อ 6.4.5 “หนงัสือสนบัสนนุ (Letter of Support) 
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ของเรียลฟิวเจอร์ไมม่ีผลผกูพนัตามกฎหมายและมิได้เป็นการคํ ,าประกนัโดยเรียลฟิวเจอร์ และเรียลฟิวเจอร์ไม่มี
หน้าที�ตามกฎหมายที�จะต้องให้การสนบัสนนุแก่ BFKT ตามรายละเอียดที�ระบใุนหนงัสือสนบัสนนุ (Letter of 
Support) สนบัสนนุดงักลา่ว”   

สรุปข้อมูลการเงินบางรายการของเรียลฟิวเจอร์ 

ตารางดงัต่อไปนี ,แสดงข้อมลูในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และวนัที� 30 
มิถนุายน พ.ศ. 2556 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของเรียลฟิวเจอร์สาํหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
และงวดหกเดือนสิ ,นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 ซึ�งจดัทําขึ ,นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
ข้อมูลต่อไปนี ,เป็นข้อมูลที�ได้มาจากงบการเงินรวมของเรียลฟิวเจอร์สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวซึ�งบริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ตรวจสอบแล้ว 
ข้อมูลงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีสิ 
นสุด

วันที7 31 
ธันวาคม พ.ศ. 

2555 

สาํหรับงวดหก
เดือนสิ 
นสุดวันที7 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556 

 (หนว่ย: ล้านบาท) 
รวมรายได้ ................................................................................................ 57,337 14,848 
รวมต้นทนุขายและการให้บริการ ................................................................ 47,195 12,309 
    กําไรขั ,นต้น ................................................................................................10,142 2,539 

 
ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที7 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

ณ วันที7 30 
มิถุนายน พ.ศ. 

2556 

 (หนว่ย: ล้านบาท) 
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน ................................................................................................29,963 32,614 
รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ................................................................................................78,263 82,658 
    รวมสนิทรัพย์ ................................................................................................108,226 115,272 
   
รวมหนี ,สนิหมนุเวียน ................................................................................................45,024 55,175 
รวมหนี ,สนิไมห่มนุเวียน ................................................................................................55,903 57,637 
    รวมหนี ,สนิ ................................................................................................100,927 112,812 

 
(ค) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จาํกัด 

BFKT เป็นบริษัทยอ่ยที�เรียลฟิวเจอร์ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 BFKT เดิมเป็นบริษัทยอ่ยของกลุม่ฮทัชิสนั 
และกลุม่ทรูได้เข้าซื ,อเมื�อเดือนมกราคม พ.ศ. 2554  และในเดือนเดียวกนันั ,น BFKT ได้ลงนามสญัญาเช่าเครื�อง
และอปุกรณ์ HSPA กบั กสท. โทรคมนาคม เพื�อพฒันาโครงข่าย 3G บนคลื�นความถี�ในย่านความถี� 850 MHz 
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สาํหรับการให้บริการ 3G HSPA โดยที� BFKT จะทําการสร้างหรือจดัหาเสาโทรคมนาคม ระบบสื�อสญัญาณ และ
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active พร้อมทั ,งติดตั ,งทรัพย์สินดงักล่าว สําหรับโครงข่ายทั�วประเทศของ กสท. 
โทรคมนาคม โดย BFKT นําทรัพย์สินดงักล่าวออกให้เช่าแก่ กสท. โทรคมนาคม เพื�อให้ กสท. โทรคมนาคม 
สามารถเปิดให้บริการโทรคมนาคมตามระดบัคณุภาพบริการที�ได้ตกลงกนั อีกทั ,งยงัทําการบํารุงรักษาเสา ระบบ
สื�อสญัญาณ และอุปกรณ์เพื�อแลกเปลี�ยนกับค่าเช่าที�คํานวณตามจํานวนของพื ,นที� จุดเชื�อมต่อ (links) และ
อปุกรณ์ที�พร้อมให้บริการในเชิงพาณิชย์ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการคํานวณที�กําหนดไว้ในสญัญาเช่า
เครื�องและอุปกรณ์ HSPA นอกจากนี , สญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ HSPA ยงัให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในเสา 
ระบบสื�อสญัญาณ และอุปกรณ์ทั ,งหมดแก่ กสท. โทรคมนาคม พร้อมกับการลงนามสญัญาเช่าเครื�องและ
อปุกรณ์ HSPA เรียลมูฟได้เข้าทําสญัญาขายส่งบริการ HSPA กบั กสท. โทรคมนาคม (สญัญาเช่าเครื�องและ
อปุกรณ์ HSPA และ สญัญาขายสง่บริการ HSPA เรียกรวมกนัว่า สญัญา HSPA) ภายใต้สญัญาขายสง่บริการ 
HSPA นี , เรียลมฟูในฐานะผู้ ถือใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�หนึ�ง ได้ขายต่อบริการ 3G 850 
MHz ของ กสท. โทรคมนาคม ภายใต้แบรนด์ ทรูมฟู เอช ซึ�งเป็นแบรนด์สําคญัในการทําการตลาด และ กสท. 
โทรคมนาคม ยงัได้ให้บริการขายปลกี 3G 850 MHz ของตนภายใต้แบรนด์ “มาย” 

สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA มีข้อกําหนดที�สาํคญัตา่ง ๆ เช่น (1) สตูรการคิดราคาโดยคํานวณ
จากจํานวนของสถานีฐานที�พร้อมสําหรับการให้บริการ และค่าเช่าและค่าบริการในอตัราคงที� (fixed leasing 
and service fees) สําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ NSS เสา และอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ ซึ�งคํานวณตาม
ประเภทของ Node B (โดยใช้เกณฑ์ carrier configuration) ที�ติดตั ,งและใช้อยูบ่นเสาแตล่ะต้น (2) การแจ้งความ
ต้องการ (rollout requirement procedures) โดยที� กสท. โทรคมนาคม จะสง่ประมาณการความต้องการความจุ
ระบบในขณะเปิดใช้บริการและเพิ�มเติมสาํหรับปีตอ่ไปทั ,งของ กสท. โทรคมนาคม เองและผู้ขายต่อบริการรายใด ๆ 
และ BFKT จะจดัทําแผนการเปิดใช้บริการ (rollout plan) ตามประมาณการดงักลา่วเพื�อการยืนยนัโดย กสท. 
โทรคมนาคม และผู้ขายตอ่บริการของ กสท. โทรคมนาคม และ (3) ข้อกําหนดให้สทิธิในการซื ,อ (call option) ซึ�ง 
BFKT ให้แก่ กสท. โทรคมนาคม โดย กสท. โทรคมนาคม มีสิทธิที�จะซื ,อเสาโทรคมนาคมบางสว่น และระบบสื�อ
สญัญาณซึ�ง BFKT เป็นเจ้าของและใช้ดําเนินงานตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA เป็นต้น ถ้า กสท. 
โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซื ,อของตนตามสญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ HSPA BFKT ก็จะต้องโอนเสา
โทรคมนาคมของ BFKT จํานวนประมาณ 667 เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซึ�ง BFKT ประสงค์จะขายสทิธิใน
รายได้ที�เกิดจากทรัพย์สินดงักล่าวให้กับกองทุน ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ�งได้ทําไว้กับ 
BFKT ไปให้แก่ กสท. โทรคมนาคม อย่างไรก็ดี เพื�อที�จะใช้สิทธิในการซื ,อเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ 
BFKT กสท. โทรคมนาคม จะต้องชําระราคาซื ,อตามมูลค่าที�แท้จริงของเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ 
BFKT บวกดอกเบี ,ยตามอตัราดอกเบี ,ย ดงัต่อไปนี , (ก) อัตราดอกเบี ,ยสําหรับเงินให้กู้ ยืมขั ,นตํ�าโดยเฉลี�ยของ
ธนาคารไทยแห่งใหญ่สี�แห่ง ในกรณีที�มีการใช้สิทธินั ,นในระหว่างหกเดือนแรกหลงัจากวนัที�มีการเช่าทรัพย์สิน
ดงักลา่ว หรือ (ข) อตัราดอกเบี ,ยร้อยละหนึ�งตอ่เดือนถ้ามีการใช้สทิธินั ,นภายหลงัจากระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว 
นอกจากนี , กสท. โทรคมนาคม ในฐานะรัฐวิสาหกิจ อาจจะต้องได้รับการพิจารณาและความเห็นชอบจาก
หนว่ยงานอิสระ หนว่ยงานของรัฐ รวมทั ,งคณะรัฐมนตรี ก่อนที�จะใช้สิทธิซื ,อเสาโทรคมนาคม FOC และอปุกรณ์
ระบบสื�อสญัญาณจาก BFKT ด้วย  
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สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA จะครบกําหนดในวนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (เว้นแต่มีการขยาย
อายสุญัญาดงักลา่วออกไป) และปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการตรวจสอบและดําเนินคดีที�เกี�ยวข้องโดยหน่วยงานของรัฐ
บางหน่วยงาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.1.6 “ข้อพิพาทและการดําเนินการทางกฎหมาย – 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดําเนินการทางกฎหมายซึ�งเกี�ยวกบัการทําสญัญา HSPA” เพื�อให้สอดคล้องกบั
มติ กทค. BFKT กบัเรียลมฟู และ กสท. โทรคมนาคม ได้เข้าทําบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขสญัญา HSPA 
เมื�อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 เพื�อแก้ไขข้อกําหนดและเงื�อนไขบางข้อของสญัญา HSPA โดยบนัทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือแก้ไขสญัญา HSPA ได้ระบไุว้อย่างชดัเจนว่า กสท. โทรคมนาคม ในฐานะผู้ ถือใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที�สาม มีอํานาจควบคมุและจดัการคลื�นความถี�ในย่านความถี� 850 MHz อย่างสมบรูณ์ และ 
BFKT เพียงแตใ่ห้บริการเช่าอปุกรณ์เทา่นั ,น นอกจากนี , บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขสญัญา HSPA ยงัระบไุว้
อย่างชดัเจนว่า กสท. โทรคมนาคม อาจสั�งซื ,อความจุของระบบ (capacity) เพิ�มเติมจาก BFKT เพื�อขายสง่ให้กบั
ผู้ให้บริการรายยอ่ยอื�น ๆ  โดยไมก่ระทบต่อสิทธิของเรียลมฟูที�จะซื ,อความจุของระบบ (capacity) สําหรับบริการทรูมฟู 
เอช ของตน ทั ,งนี , ในวนัที� 17 ตลุาคม พ.ศ. 2556 กสทช. ได้มีมติอนมุตัิสญัญาแก้ไขสญัญา HSPA ตามแนวทางที�
กําหนดในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือดงักล่าว ถึงแม้เมื�อวนัที� 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติ
อนุมัติวงเงินงบประมาณจํานวน 14.545 พันล้านบาท เพื�อให้ กสท. โทรคมนาคม นําไปลงทุนในโครงข่าย
โทรศพัท์เคลื�อนที� 3G HSPA ตามสญัญา HSPA และในวนัที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 คู่สญัญาที�เกี�ยวข้องได้เข้าทํา
สญัญาแก้ไขสญัญา HSPA ที�ตนเป็นคู่สญัญาเพื�อระบขุ้อกําหนดภายใต้บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือและความ
คิดเห็นของ กทค. จากการพิจารณาบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือดงักล่าว แต่ยงัต้องมีขั ,นตอนของหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องในการดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการตามสญัญา HSPA และคู่สญัญาที�
เกี�ยวข้องกําลงัอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมลูที�เกี�ยวข้องเพื�อประโยชน์ในการเรียกเก็บและชําระเงินตามสญัญา 
HSPA ขณะนี , กสท. โทรคมนาคม จึงยงัไม่ทําการชําระหรือรับชําระหนี ,กบั BFKT หรือเรียลมฟูตามสญัญา HSPA 
อีกทั ,งจะยงัไม่ชําระหรือรับชําระค่าเชื�อมต่อโครงข่ายกบัผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�รายอื�น ๆ ซึ�งอาจทําให้ 
กสท. โทรคมนาคม รวมทั ,งเรียลมฟู ในกรณีที� กสท. โทรคมนาคม เรียกร้องการชดใช้จากเรียลมฟู ต้องรับผิดใน
ดอกเบี ,ยผิดนดัสะสม อย่างไรก็ดี กรณีดงักล่าวไม่ได้ขดัขวางมิให้ BFKT ทําการก่อสร้าง จัดหาและบํารุงรักษา
โครงข่าย 3G HSPA 850 MHz ให้ กสท. โทรคมนาคมต่อไป หรือขดัขวางมิให้เรียลมูฟเสนอให้บริการ 3G ที�มี
คณุภาพสงูและขยายฐานผู้ใช้บริการทั ,งนี , ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 มีผู้ใช้บริการจํานวนประมาณ 3.9 ล้านราย 

BFKT ในฐานะหนึ�งในนิติบคุคลผู้ โอนจะขายสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดขึ ,นตั ,งแต่และ
รวมถึงวนัเริ�มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA (รวมถึงเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คํา
ตดัสนิ คําพิพากษา คดีความที�ตดัสินให้แก่ BFKT รวมทั ,งการดําเนินการหรือสิทธิอื�นใดซึ�ง BFKT มีสิทธิได้รับ ที�
เกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวที�เกิดขึ ,น (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที�
ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้องที�เกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวกบัรายได้หรือสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ�ง BFKT 
มีสทิธิได้รับก่อนหน้าวนัเริ�มคํานวณรายได้ ไมว่า่ BFKT จะได้ดําเนินการใช้สทิธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิ
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลงัวันเริ�มคํานวณรายได้ก็ตาม)) เฉพาะจากการให้เช่า
ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ,แก่ กสท. โทรคมนาคม ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA (ก) เสาโทรคมนาคม 1,485 
เสา อนัประกอบเป็น “เสาโทรคมนาคมของ BFKT” และ (ข) FOC ความยาว 47,250 กิโลเมตร และอปุกรณ์สื�อ
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สญัญาณที�เกี�ยวข้อง อนัประกอบเป็นระบบ FOC ของ BFKT นอกจากนี , BFKT จะให้สิทธิแก่กองทนุในการซื ,อ 
(call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,435 เสา และระบบ FOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้สิทธิ 10 
ล้านบาท ซึ�งกองทนุสามารถใช้สิทธิดงักล่าวได้เมื�อครบกําหนดระยะเวลาแห่งสญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ 
HSPA ทั ,งนี , ในสว่นของเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหนึ�งที�ตั ,งอยู่บริเวณที�ดินซึ�งไม่มีความชดัเจนในเรื�อง
ของความเป็นเจ้าของกรรมสทิธิkหรืออาจตกอยูภ่ายใต้ข้อจํากดัเกี�ยวกบัการใช้พื ,นที�บางประการนั ,น BFKT จะเข้า
ทําสัญญาเช่าภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขเดิมกับนิติบุคคลในกลุ่มทรูซึ�งถือใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและจะดําเนินการโอนรายได้สทุธิจากการให้เช่าพื ,นที� (slots) บนเสาดงักลา่วให้แก่กองทนุตอ่ไปเป็น
ระยะเวลาอีก 10 ปี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้” และหวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุในทรัพย์สินที�
กองทุนลงทุนครั ,งแรก” ทั ,งนี , กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะได้ใช้สิทธิในการซื ,อ (call option) เสา
โทรคมนาคมของ BFKT และระบบ FOC ของ BFKT อย่างแน่นอน เนื�องจากกองทนุจะมีสิทธิในการซื ,อ (call 
option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT ก็ต่อเมื�อเงื�อนไขตามสญัญาดงักล่าวได้สําเร็จแล้วซึ�งยงัไม่แน่นอนว่า
เงื�อนไขดงักลา่วนั ,นจะสาํเร็จหรือไม ่

วิเคราะห์ความสามารถในการปฏิบติัตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ในกรณีที� 
กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื/อทรพัย์สินโทรคมนาคมของ BFKT 

ในกรณีที� กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซื ,อ (call option) ทรัพย์สินบางส่วนของ BFKT โดย
พิจารณาเฉพาะเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนประมาณ 667 เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซึ�ง BFKT จะ
ขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที�เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวให้กับกองทุน ตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ�งกองทนุจะเข้าทํากับ BFKT นั ,น BFKT จะสง่มอบรายได้สทุธิตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที�กองทนุทํากบั BFKT รวมทั ,งจดัหาทรัพย์สนิใหมม่าทดแทนทรัพย์สนิดงักลา่ว หรือชําระ
เงินเป็นจํานวนเท่ากบัมลูค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สินดงักลา่วให้แก่กองทนุ (แล้วแต่กรณี) ทั ,งนี , 
BFKT อาจนําเงินที�ได้รับจากการที� กสท. โทรคมนาคม ใช้สทิธิในการซื ,อ (call option) มาใช้เป็นสว่นหนึ�งในการ
ปฏิบตัิตามหน้าที�ที� BFKT มีตอ่กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้  

ภายใต้เงื�อนไขสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA BFKT ให้สิทธิ กสท. โทรคมนาคม ซื ,อทรัพย์สิน
บางสว่นของ BFKT ได้ตลอดจนถึงก่อนวนัครบกําหนดสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ในวนัที� 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2568 (เว้นแต่มีการขยายอายสุญัญาดงักลา่วออกไป) โดย กสท. โทรคมนาคม จะต้องชําระราคาซื ,อตาม
มลูคา่ที�แท้จริงของเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT บวกดอกเบี ,ยตามอตัราดอกเบี ,ย ดงัต่อไปนี , (ก) 
อตัราดอกเบี ,ยสําหรับเงินให้กู้ยืมขั ,นตํ�าโดยเฉลี�ยของธนาคารไทยแห่งใหญ่สี�แห่ง ในกรณีที�มีการใช้สิทธินั ,นใน
ระหว่างหกเดือนแรกหลงัจากวนัที�มีการเช่าทรัพย์สินดงักล่าว หรือ (ข) อตัราดอกเบี ,ยร้อยละหนึ�งต่อเดือนถ้ามี
การใช้สทิธินั ,นภายหลงัจากระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว 

สมมติฐานในกรณีที�เลวร้ายที�สดุ ว่า กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซื ,อ (call option)  ณ วนัจด
ทะเบียนกองทุนซึ�งเป็นเวลาที�ราคาใช้สิทธิของ กสท. โทรคมนาคม ตํ�าที�สุดนับจากวันจดทะเบียนกองทุน 
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(เนื�องจากราคาใช้สิทธิในการซื ,อจะเพิ�มขึ ,นต่อเนื�องในอตัราเท่ากบัร้อยละหนึ�งต่อเดือนของมลูค่าที�แท้จริงของ
ทรัพย์สนิ) ซึ�งถือเป็นจดุที�สร้างภาระทางการเงินของ BFKT มากที�สดุ BFKT ในฐานะผู้ โอนขายสิทธิรายได้ให้แก่
กองทนุ จะได้รับเงินตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ซึ�งกองทนุจะเข้าทํากบั BFKT จากกองทนุ และ
เงินค่าใช้สิทธิในการซื ,อ (call option) จาก กสท. โทรคมนาคม สําหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน
ประมาณ 667 เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซึ�ง BFKT จะขายสทิธิในรายได้ที�เกิดจากทรัพย์สนิดงักลา่วให้กบั
กองทนุ ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ�งกองทนุจะเข้าทํากบั BFKT รวมเป็นจํานวนประมาณ 
16.6 พนัล้านบาท (มีข้อสมมติจากการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของ BFKT โดยผู้ประเมินอิสระรายที�ให้มลูค่า
ตํ�าสดุจากผู้ประเมินอิสระสองราย) และ 9.8 พนัล้านบาท (จากการคํานวณโดยกลุม่ทรู) ตามลาํดบั 

ความสามารถในการจดัหาสินทรพัย์มาทดแทนโดย BFKT 

ทั ,งนี , การที�ราคาใช้สทิธิในการซื ,อของ กสท. โทรคมนาคม สาํหรับทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT เป็น
ราคาที�บวกส่วนเพิ�ม และจากการที�ทรัพย์สินนั ,นได้นําออกให้เช่าใช้แก่ กสท. โทรคมนาคม เป็นเวลาเฉลี�ย
มากกว่า 15 เดือน จึงทําให้ราคาใช้สิทธิในการซื ,อสงูกว่าราคาทดแทน (replacement cost) ของทรัพย์สิน
ดงักลา่ว  

นอกเหนือไปจากนี , หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สทิธิในการซื ,อทรัพย์สนิเมื�อการจดัตั ,งกองทนุลว่งไปนาน
แล้ว ก็จะทําให้ราคาใช้สิทธิ รวมทั ,งส่วนต่างกําไรสําหรับ BFKT เมื�อเทียบกับราคาทรัพย์สินที� BFKT สร้าง
ทดแทนเพิ�มสงูขึ ,น และทําให้ภาระหน้าที�ของ BFKT ที�มีตอ่กองทนุลดลงไปด้วย  

ความสามารถในการชําระรายไดส้ทุธิของ BFKT  

BFKT จะนําเงินที�ได้จากการขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้เช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT มาลดภาระหนี ,สิน ซึ�งนอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี ,ยแล้ว ยงัเป็นการ
ปรับสถานะการเงินให้ดีขึ ,น จากระดับหนี ,สินที�ลดลง ซึ�งเป็นการเพิ�มความสามารถในการที�จะจัดหาเงินทุน
เพิ�มเติมได้ในอนาคต หากมีความต้องการเงินทนุสาํหรับการขยายธุรกิจ หรือเพื�อการปฏิบตัิตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�กองทนุทํากบั BFKT ในกรณีที� กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซื ,อทรัพย์สิน (call 
option) ดงักลา่ว นอกจากนี , BFKT ยงัมีรายได้จากการให้เช่าอปุกรณ์ Node B อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ NSS และ
การดแูลบํารุงรักษาโครงข่ายให้แก่ กสท. โทรคมนาคม ภายใต้สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ที�มิได้โอน
สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากการให้เช่าทรัพย์สินและการดแูลบํารุงรักษาโครงข่ายดงักลา่วให้แก่
กองทนุ ดงันั ,น BFKT จึงน่าจะสามารถปฏิบตัิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ได้ครบถ้วน 
แม้จะอยูภ่ายใต้สมมติฐานในกรณีที�เลวร้ายที�สดุดงักลา่ว  
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วิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือจ่ายเงินคืนกองทุนตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินที�กองทุนจะเข้าทํากบัทรู ในกรณีส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มล่าช้าหรือไม่
สามารถส่งมอบไดเ้ลย 

การกําหนดข้อตกลงเกี�ยวกับค่าสินไหมทดแทนหรือการจ่ายเงินคืนกองทุนตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินที�กองทนุจะเข้าทํากบัทรูในกรณีทรูสง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มลา่ช้าหรือไม่สามารถสง่
มอบได้เลยนั ,น เป็นการสร้างแรงจงูใจให้ทรูนําสง่ทรัพย์สนิเสาโทรคมคมนาคมสว่นเพิ�มให้แก่กองทนุโดยเร็วที�สดุ 
นอกจากนี , การสร้างทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มจํานวน 6,000 เสา ยงัเป็นไปตามแผนการขยายความ
ครอบคลมุโครงข่ายคลื�นความถี�ในย่านความถี� 2100 MHz ของเรียลฟิวเจอร์ ซึ�งเป็นธุรกิจที�มีความสําคญักับ
กลุม่ทรู จึงเชื�อวา่กลุม่ทรูจะพยายามอยา่งเต็มที�ที�จะให้มีการจดัสง่เสาโทรคมนาคมได้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที�กําหนดไว้ 

นอกจากนี , ทรูจะสํารองเงินที�ได้จากการขายเสาโทรคมนาคมดงักลา่วลว่งหน้าให้เพียงพอสําหรับการ
สร้างทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มจํานวน 6,000 เสา ภายในกําหนดเวลาสองปี และกองทนุยงัให้เวลาใน
การสง่มอบทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มสว่นที�เหลือในกรณีที�มีการสง่มอบลา่ช้าได้ถึงปี พ.ศ. 2563 ซึ�งใน
สถิติการดําเนินงานที�ผา่นมาของกลุม่ทรู สามารถดําเนินการสร้างเสาโทรคมนาคมได้มากกวา่ 4,000 เสาภายใน
เวลาหนึ�งปี จึงมีความเป็นไปได้คอ่นข้างตํ�าที�ทรูจะไมส่ามารถสง่มอบเสาโทรคมนาคมดงักลา่วได้ตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิที�กองทนุจะเข้าทํากบัทรู และแม้หากเกิดกรณีดงักลา่วจริง ก็นา่จะมีจํานวนเสาที�สง่มอบลา่ช้าเพียง
เลก็น้อยเทา่นั ,น  

(ง) บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั7น จาํกัด 

AWC เป็นบริษัทยอ่ยที�บริษัท เทเลคอม โฮลดิงส์ จํากดั ถือหุ้นอยูท่ั ,งหมด สว่นบริษัท เทเลคอม โฮลดิงส์ 
จํากัด เป็นบริษัทย่อยที�ทรูถือหุ้นอยู่ทั ,งหมด AWC ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�หนึ�ง 
นบัตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2555 AWC ได้ขยายการประกอบธุรกิจครอบคลมุถึงการก่อสร้างและให้เช่าเสาโทรคมนาคมแก่
บริษัทในเครือรายอื�น ๆ ของทรู 

AWC ในฐานะหนึ�งในนิติบคุคลผู้ โอน จะขายสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที�เกิดขึ ,นตั ,งแตแ่ละ
รวมถึงวนัเริ�มคํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา HSPA (รวมถึงเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง คํา
ตดัสิน คําพิพากษา คดีความที�ตดัสินให้แก่ AWC รวมทั ,งการดําเนินการหรือสิทธิอื�นใดซึ�ง AWC มีสิทธิได้รับ ที�
เกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวกับรายได้หรือสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวที�เกิดขึ ,น (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที�
ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้องที�เกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวกบัสญัญาซึ�งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วของ AWC ก่อนหน้า
วนัเริ�มคํานวณรายได้ ไม่ว่า AWC จะได้ดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับชําระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเริ�มคํานวณรายได้ก็ตาม)) จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจํานวน 
4,360 เสา รวมกนัเป็นเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ�ง AWC ให้เช่าแก่ BFKT โดยขณะเดียวกนั BFKT ได้นําเสา
โทรคมนาคมของ AWC ดงักลา่วให้เช่าช่วงแก่ กสท. โทรคมนาคม ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA เมื�อ
ครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แล้ว AWC จะต้องโอนกรรมสิทธิkในเสา
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โทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ�งให้แก่กองทนุตามข้อกําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ทั ,งนี , 
ในสว่นของเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหนึ�งที�ตั ,งอยูบ่ริเวณที�ดินซึ�งไมม่ีความชดัเจนในเรื�องของความเป็น
เจ้าของกรรมสทิธิkหรืออาจตกอยูภ่ายใต้ข้อจํากดัเกี�ยวกบัการใช้พื ,นที�บางประการนั ,น AWC จะเข้าทําสญัญาเช่า
ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขเดิมกบันิติบุคคลในกลุม่ทรูซึ�งถือใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและจะ
ดําเนินการโอนรายได้สทุธิจากการให้เช่าพื ,นที� (slots) บนเสาดงักลา่วให้แก่กองทนุต่อไปเป็นระยะเวลาอีก 10 ปี 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสัญญาเกี�ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” และหวัข้อ 2.2.1 “การลงทุนในทรัพย์สินที�ลงทุน
ครั ,งแรก” 

ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC นั ,น BFKT ทําการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จาก 
AWC ซึ�งเป็นการเช่าเสาโทรคมนาคมทั ,งเสาและ BFKT มีสทิธิในการเช่าเสาโทรคมนาคมดงักลา่วแตเ่พียงผู้ เดียว 
โดย BFKT จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินงานและดแูลรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC และจะชําระค่าเช่า
ลว่งหน้าเป็นรายเดือนทุก ๆ วนัที� 24 ของแต่ละเดือนหรือวนัทําการวนัแรกถัดจากวนัดงักล่าว หรือวนัอื�นใดที�
คู่สญัญาจะได้ตกลงกนัในภายหลงั นอกจากนี , BFKT จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการชําระค่าเช่าที�ดินและสิ�งปลกู
สร้างซึ�งเสาโทรคมนาคมของ AWC ตั ,งอยู ่คา่เช่าซึ�ง AWC จะได้รับจาก BFKT จะเป็นจํานวนที�เท่ากบัค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ซึ�ง BFKT จะได้รับภายใต้สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ภายหลงัหกัค่าใช้จ่าย
บางรายการแล้ว อย่างไรก็ตาม หาก BFKT ไม่ได้ชําระค่าเช่าดงักลา่วให้แก่ AWC โดยมีเหตมุาจากการที� กสท. 
โทรคมนาคม ไม่ได้ชําระค่าเสาโทรคมนาคมให้แก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA (และการที� 
กสท. โทรคมนาคม ไมไ่ด้ชําระคา่เช่าดงักลา่วไมไ่ด้เป็นผลมาจากการที�เรียลมฟูมิได้ปฏิบตัิตามหน้าที�ที�กําหนดใน
สัญญาขายส่งบริการ HSPA) กรณีดังกล่าวจะไม่ถือว่า BFKT ผิดข้อตกลงใด ๆ ภายใต้สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC แตอ่ยา่งใด ทั ,งนี , สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จะสิ ,นสดุลงเมื�อวนัที� 3 สงิหาคม 
พ.ศ. 2568 แต่อาจจะต้องมีการต่ออายสุญัญาดงักลา่ว หาก กสท. โทรคมนาคม ต่ออายสุญัญาเช่าเครื�องและ
อปุกรณ์ HSPA  

(จ) บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จาํกัด  

TUC เป็นบริษัทยอ่ยที�บริษัท เทเลคอม โฮลดิงส์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 99.97 คณะกรรมการ กทช. ได้ให้
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สามแก่ TUC เพื�อการให้บริการโทรศพัท์ประจําที� บริการบรอด
แบนด์และบริการข้อมลูทั�วประเทศ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 TUC ให้บริการวงจรข้อมูลและบรอดแบนด์ 
และบริการโครงข่ายข้อมูลแก่บริษัทย่อยอื�น ๆ ของทรู รวมทั ,งบริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต จํากัด และบริษัท ทรู
มลัติมีเดีย จํากดั ซึ�งให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูแก่ลกูค้าปลายทาง และบริการประเภทที�ไม่ใช้เสียง (non-
voice services) แก่ลกูค้าบคุคลและลกูค้าองค์กร  

TUC ในฐานะหนึ�งในนิติบคุคลผู้ โอน จะขายทรัพย์สินดงัต่อไปนี ,ให้แก่กองทนุ (1) ระบบ FOC หลกั ซึ�ง
ประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตรและอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�เกี�ยวข้อง และ (2) ระบบบรอด
แบนด์ซึ�งอยูใ่นเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดัของประเทศไทย ซึ�งสามารถรองรับการให้บริการได้ประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต 



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 105 

สําหรับใช้ในการให้บริการบรอดแบนด์แก่ลกูค้าบุคคล โดยทรัพย์สินทั ,งสองส่วนตั ,งอยู่ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวดั 
ทั ,งนี , ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัจะยงัคงใช้
ระบบ FOC หลกัและใช้อุปกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�เกี�ยวข้อง และยงัมีสิทธิใช้ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�
ตา่งจงัหวดั 

3.3.3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ทรู บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมของทรู ซึ�งรวมถึงนิติบคุคลผู้ โอนและผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ได้รับใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทตา่ง ๆ ในประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ,  

ผู้รับใบอนุญาต 
ประเภท

ใบอนุญาต 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

อายุ
ใบอนุญาต 

วันที7ได้รับ
อนุญาต 

วันที7
ใบอนุญาต
หมดอายุ 

บริษัท ทรู ไลฟ์ พลสั จํากดั 
(เดิมชื�อ ทรู ดิจิตอล เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์) 

1 
บริการขายตอ่บริการอินเทอร์เน็ต 
และโทรศพัท์เคลื�อนที� 

5 ปี 2 ส.ค. 2552 1 ส.ค. 2557 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 
จํากดั 

1 บริการบตัรโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ 5 ปี 11 ต.ค. 2552 10 ต.ค. 2557 

บริษัท ทรู พบัลคิ คอมมวินิ
เคชั�น จํากดั 

1 บริการโทรศพัท์สาธารณะ 5 ปี 29 มิ.ย. 2552 28 มิ.ย. 2557 

บริษัท เอเซยี ไวร์เลส คอม
มิวนิเคชั�น จํากดั 

1 
บริการขายตอ่บริการโทรศพัท์ประจํา
ที�ซึ�งใช้นอกสถานที� และ
โทรศพัท์เคลื�อนที� 

5 ปี 23 ก.พ. 2553 22 ก.พ. 2558 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 
ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากดั 

1 บริการขายตอ่บริการอินเทอร์เน็ต 
และบริการ VDO Conference 

5 ปี 20 พ.ค. 2552 19 พ.ค. 2557 

บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั�น
แนล เกตเวย์ จํากดั 

3 บริการขายตอ่บริการวงจรเช่าสว่น
บคุคลระหวา่งประเทศ 

15 ปี 11 พ.ย. 2552 10 พ.ย. 2567 

บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั�น
แนล เกตเวย์ จํากดั 

2 

วงจรแลกเปลี�ยนข้อมลูอินเทอร์เน็ต
ระหวา่งประเทศ (IIG) / ศนูย์
แลกเปลี�ยนข้อมลูอินเตอร์เน็ต
ภายในประเทศไทย (NIX) 

5 ปี 19 พ.ค. 2554 18 พ.ค.. 2559 
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ผู้รับใบอนุญาต 
ประเภท

ใบอนุญาต 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

อายุ
ใบอนุญาต 

วันที7ได้รับ
อนุญาต 

วันที7
ใบอนุญาต
หมดอายุ 

บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั�น
แนล คอมมวินิเคชั�น จํากดั 

3 
บริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ และ
บริการเสริม 

20 ปี 25 ม.ค. 2550 24 ม.ค. 2570 

บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล 
คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากดั 

3 
บริการโทรศพัท์ประจําที� และบริการ
เสริม 

20 ปี 8 ธ.ค. 2549 7 ธ.ค. 2569 

บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล 
คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากดั 

1 
บริการขายตอ่บริการโทรคมนาคม
เพื�อสาธารณะ บริการวงจร หรือ 
ช่องสญัญาณเชา่ 

5 ปี 26 ส.ค. 2552 25 ส.ค. 2557 

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์
เชียลอินเตอร์เนต จํากดั 

1 
บริการขายตอ่บริการวงจรเช่าสว่น
บคุคลระหวา่งประเทศ 

5 ปี 11 พ.ย. 2552 10 พ.ย. 2557 

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั�น 
แอนด์ เซลส์ จํากดั 

1 
บริการขายตอ่บริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที� 

5 ปี 1 ธ.ค. 2553 30 พ.ย. 2558 

บริษัท เรียล มฟู จํากดั 1 
บริการขายตอ่บริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที� 

5 ปี 16 ธ.ค. 2553 15 ธ.ค. 2558 

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จํากดั 3 บริการโครงขา่ยโทรคมนาคมไร้สาย 15 ปี 7 ธ.ค. 2555 6 ธ.ค. 2570 

 

3.3.4. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

(ก) กรรมการ 

ณ วนัที�ของหนงัสือชี ,ชวนฉบบันี , คณะกรรมการของทรูประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั ,งสิ ,นจํานวน 15 
ทา่น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

ชื7อ - นามสกุล อายุ ตาํแหน่ง 

นายวิทยา เวชชาชีวะ 77 กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการในคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที�ด ี
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ชื7อ - นามสกุล อายุ ตาํแหน่ง 

ดร. โกศล เพ็ชร์สวุรรณ์ 74 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
และ ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการที�ด ี

นายโชติ โภควนิช 71 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการ
ในคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา
กรรมการ  

ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉํ�าเฉลมิ 69 กรรมการอิสระ 

นายฮาราลด์ ลงิค์ 58 กรรมการอิสระ 

นายธนินท์ เจียรวนนท์ 74 ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ดร. อาชว์ เตาลานนท์ 75 รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการด้าน 
การเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการที�ด ี

ศ. (พิเศษ) อธึก อศัวานนัท์ 62 รองประธานกรรมการ และ หวัหน้าคณะผู้บริหารด้าน 
กฎหมาย 

ศ. ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 64 กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน 

นายสภุกิต เจียรวนนท์ 49 กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 

นายณรงค์ เจียรวนนท์ 48 กรรมการ 

นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ 51 กรรมการ และ ผู้ อํานวยการบริหาร – การลงทนุกลุม่ 

นายวเิชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ 56 กรรมการ และ หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบตัิการ -
ด้านคณุภาพโครงขา่ย การปฏิบตัิการและบํารุงรักษา 

นายอํารุง สรรพสทิธิkวงศ์ 60 กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน  
และ กรรมการในคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและ
สรรหากรรมการ  
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ชื7อ - นามสกุล อายุ ตาํแหน่ง 

นายศภุชยั เจียรวนนท์ 46 กรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ ประธานคณะ
ผู้บริหาร 

 

นายวิทยา เวชชาชีวะ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2541 และ
ในปัจจุบนั ได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการในคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ใน
ขณะเดียวกนั นายวิทยายงัดํารงตําแหนง่เป็นประธานกรรมการของบริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัทในเครือ 
กรรมการอิสระและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟินนัซ่า จํากัด (มหาชน) และกรรมการอิสระและ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โกลว์ พลงังาน จํากดั (มหาชน) นอกจากนี , นายวิทยายงัเคยดํารงตําแหนง่
ระดบัสงูในรัฐบาลมาก่อน ซึ�งรวมถึง การดํารงตําแหน่งเป็นปลดักระทรวงการต่างประเทศ และต่อมาได้รับการแต่งตั ,งให้
เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้ มีอํานาจเต็มประจําประเทศแคนาดา เบลเยี�ยมและประชาคมยุโรป และประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ดร. โกศล เพ็ชร์สวุรรณ์ ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2536 และ
ในปัจจบุนัได้เข้าดํารงตําแหนง่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที�ดี และสมาชิกในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในขณะเดียวกนั ดร. โกศลยงัได้ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) ตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2552 ดร. โกศลได้เข้าดํารงตําแหนง่เป็นผู้ อํานวยการโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ�งเป็นองค์กรมหาชน และได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นประธานสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชปูถมัภ์ในระหวา่งปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2548 

นายโชติ  โภควนิช ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2542 และใน
ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และยังดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ นายโชติได้เข้าดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ภายในกลุ่มทรู 
อาทิ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของทรูมฟูและ BITCO นอกจากนี , นายโชติยงัได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ลอ็กซเลย์่ จํากดั (มหาชน) กรรมการของบริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ ,งส์ จํากดั 
และกรรมการของบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากัด ตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2549 นายโชติเคยเป็นประธาน
กรรมการบริหารของธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน) ซึ�งในปัจจุบนัรู้จักกันในนามของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉํ�าเฉลิม ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2553  
ศ. (พิเศษ) เรวตัเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบนัการศึกษาหลากหลายสถาบนั ซึ�งรวมถึง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ และสํานกัอบรม
ศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา ในระหวา่งปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2548 ศ. (พิเศษ) เรวตัได้เป็นที�ปรึกษากฎหมาย
ให้กับประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) นอกจากนี , ศ. (พิเศษ) เรวัติยังเคยดํารงตําแหน่งภายใน
สาํนกังานอยัการสงูสดุในหลายตําแหนง่นบัตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2547 โดยได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นอยัการสงูสดุ
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เมื�อปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2547 ศ. (พิเศษ) เรวตัได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เสริมสุข จํากัด 
(มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ�ง แอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากดั (มหาชน) รองประธานบริษัท ทาง
ยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) และรองประธานบริษัท นครหลวง ลีสซิ�ง -แฟ็กเตอริง จํากัด นอกจากนี ,  
ศ. (พิเศษ) เรวตัยงัได้เข้าดํารงตําแหนง่ในสถาบนัภาคมหาชนหลายแหง่  อาทิ กรรมการสํานกังานคณะกรรมการนโยบาย
ตํารวจแหง่ชาติ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการในคณะกรรมการ
อาหารแหง่ชาติ และกรรมการในคณะกรรมการโอลมิปิกแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

นายฮาราลด์ ลงิค์ ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัทของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2543 และเคยได้รับการแต่งตั ,งให้เป็น
กรรมการอิสระในปี พ.ศ. 2553 นายลิงค์ได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท G & L Beijer AB นบัตั ,งแต่ปี พ.ศ. 
2553 และดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) นบัตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2541 และ
นายลงิค์ยงัได้ดํารงตําแหนง่เป็นประธานของกลุม่บริษัท บี.กริม นบัแตปี่ พ.ศ. 2530 อีกด้วย 

นายธนินท์ เ จียรวนนท์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะประธานกรรมการตั ,งแต่ปี  
พ.ศ. 2533 และดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2544 
นอกจากนี , นายธนินท์ยงัได้เข้าดํารงตําแหน่งอื�น ๆ ภายในกลุ่มทรูอีกด้วย อาทิ ประธานกรรมการกิตติมศกัดิkของทรูมูฟ 
และกรรมการของ BITCO และกรรมการบริษัท เทเลคอมโฮลดิ ,ง จํากัด (มหาชน) นอกจากนี , นายธนินท์ได้เข้าดํารง
ตําแหน่งเป็นประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารของบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากัด และบริษัทในเครือ ซึ�ง
รวมถึงการได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และประธาน
กรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 

ดร. อาชว์  เตาลานนท์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะรองประธานกรรมการตั ,งแต่ปี 
 พ.ศ. 2542 เป็นประธานคณะกรรมการด้านการเงิน ตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2544 และเป็นกรรมการในคณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการที�ดีของทรูตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2549 ดร. อาชว์เคยเป็นประธานกรรมการของทรู ตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปี พ.ศ. 2542 และ
ในปัจจบุนั นอกจากการได้เข้าดํารงตําแหนง่เป็นรองประธานกรรมการของบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั เป็นประธาน
กรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย และประธาน Board of Trustee สมาคมการจดัการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทยแล้ว ดร. อาชว์ยงัได้ดํารงตําแหนง่อีกหลายตําแหนง่ในรัฐบาล ซึ�งรวมถึงการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรรมการในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และกรรมการใน
สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

ศ. (พิเศษ) อธึก อศัวานนัท์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะรองประธานกรรมการและหวัหน้า
คณะผู้บริหารด้านกฎหมายตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2540 และยงัได้ดํารงตําแหนง่ตา่ง ๆ ภายในกลุม่ทรู อาทิ เป็นกรรมการของทรูมฟู 
และกรรมการบริษัท ทรู วิชั�นส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครืออีกด้วย ศ. (พิเศษ) อธึกเป็นที�ปรึกษาให้กับ
คณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) และหวัหน้านกักฎหมายให้กบับริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั และ
บริษัทในเครือ และยงัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้กับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ด้วย 
นอกจากนี , ศ. (พิเศษ) อธึกเคยดํารงตําแหนง่เป็นผู้ พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศ
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กลางตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2549 และในขณะนี , ศ. (พิเศษ) อธึกได้เป็นอาจารย์พิเศษของภาควิชากฎหมายธุรกิจ
ให้กบัคณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัอีกด้วย 

ศ. ดร. วรภทัร โตธนะเกษม ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัทของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2555 และปัจจุบนัยงัได้ดํารง
ตําแหนง่เป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านการเงินของทรูด้วย ศ. ดร. วรภทัรดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 
นํ ,าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) เป็นที�ปรึกษาบริหารของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) เป็นประธานและ
กรรมการอิสระบริษัท ปริญสิริ จํากดั และเป็นประธานบริษัท พนัธวณิช จํากดั ศ. ดร. วรภทัรเข้าเป็นอนกุรรมการติดตาม
ประเมินผล โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื�อกิจการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เป็นกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงคมนาคม และเป็นอนุญาโตตุลาการให้กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี , ศ. ดร. วรภทัรยงัเป็นกรรมการและเลขานกุาร มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันา
องค์กรภาครัฐ (สพร.) เป็นอนกุรรมการศนูย์พฒันาการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์อีกด้วย 

นายสภุกิต เจียรวนนท์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2535 และปัจจุบนัดํารงตําแหน่ง
เป็นกรรมการในคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการด้วย นอกจากนี , นายสภุกิตยงัดํารงตําแหน่งต่าง ๆ 
ภายในกลุ่มทรู อาทิ เป็นประธานบริษัท ทรู วิชั�นส์ จํากัด (มหาชน) ประธานบริษัท ทรู วิชั�นส์ เคเบิ ,ล จํากัด (มหาชน) 
กรรมการบริษัท เทเลคอมโฮลดิ ,ง จํากดั และเป็นกรรมการของทรูมฟู เป็นต้น นายสภุกิตได้เข้าดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ภายใน
กลุม่บริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ ซึ�งรวมถึง การเข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) เป็นรอง
ประธานกรรมการบริหารบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั และเป็นประธานบริษัท Chia Tai Land Holding Company 
Limited เป็นต้น  

นายณรงค์ เจียรวนนท์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบนั นายณรงค์เป็น
กรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) และเป็นผู้ช่วยอาวโุสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภณัฑ์ "สรรหาบคุลากร
ของเครือ" นอกจากนี , นายณรงค์ยงัได้เข้าดํารงตําแหน่งมากมายภายในบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั และบริษัทใน
เครือ ซึ�งรวมถึง การเป็นกรรมการบริษัท Chia Tai Qingdao Holdings (Hongkong) Limited กรรมการบริษัท Chia Tai 
Qingdao Holdings Limited และเป็นประธานคณะผู้บริหารของบริษัท Shanghai Litai Logistics Company Limited 
เป็นต้น นายณรงค์ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ภายในกลุ่มทรูด้วย ซึ�งรวมถึงการเป็นกรรมการบริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป จํากัด 
กรรมการบริษัท ทรู วิชั�นส์ เคเบิ ,ล จํากดั (มหาชน) และกรรมการบริษัท ทรู วิชั�นส์ จํากดั (มหาชน) 

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2536 และในปัจจุบนัยงัเป็น
กรรมการผู้ อํานวยการบริหารการลงทุนกลุ่มอีกด้วย นายชัชวาลย์ได้เข้าดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ภายในกลุ่มทรู อาทิ เป็น
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารของบริษัท เทเลคอมโฮลดิ ,ง จํากดั และเป็นประธานคณะผู้บริหารของ
บริษัท ทรู มลัติมีเดีย จํากดั บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จํากดั และบริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จํากดั นอกจากนี , นายชชัวาลย์ยงั
เป็นประธานบริษัท ไทยโคโพลีอตุสาหกรรมพลาสติก จํากดั เป็นกรรมการบริษัท เมโทรแมชีนเนอรี� จํากดั เป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั�น จํากดั (มหาชน) เป็นประธาน
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กรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) เป็นกรรมการบริษัท อะมานะฮ์ 
ลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน) และเป็นกรรมการบริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) อีกด้วย 

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัทของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2543 และในปัจจุบนัยงัเป็น
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบตัิการ แผนกคุณภาพโครงข่าย การปฏิบตัิการและบํารุงรักษา นายวิเชาวน์ได้เข้าดํารง
ตําแหนง่ตา่ง ๆ ภายในกลุม่ทรู อาทิ เคยเป็นรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ด้านธุรกิจและบริการตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 
2543 เป็นประธานของ TUC และเป็นกรรมการใน BITCO นอกจากนี , นายวิเชาวน์ยงัได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารบริษัท พนัธวณิช จํากดั และบริษัท ฟรีวิลล์ โซลชูั�นส์ จํากดัอีกด้วย  

นายอํารุง สรรพสิทธิkวงศ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2544 และปัจจุบนัได้เข้าเป็น
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงินและในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของทรู นอกจากนี , 
นายอํารุงยงัเป็นรองประธานสํานกัการเงินของบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากัด และเป็นกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ 
จํากดั (มหาชน) กรรมการบริษัท ซีพีพีซี จํากดั (มหาชน) กรรมการธนาคารวีนาสยาม จํากดั กรรมการบริษัท C.P. Lotus 
Corporation และกรรมการบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากดั 

นายศภุชยั เจียรวนนท์ ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัทของทรูตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2535 และได้เข้าดํารงตําแหนง่เป็น
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2542 นายศุภชัยเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธาน
คณะผู้บริหารของทรูมฟูตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2545 และเข้าเป็นประธานคณะผู้บริหารของบริษัท ทรู วิชั�นส์ จํากดั (มหาชน) ตั ,งแต่
ปี พ.ศ. 2549 นอกจากนี , นายศภุชยัยงัเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ฟรีวิลล์ โซลชูั�นส์ จํากดั ตั ,งแต่แต่ปี 
พ.ศ. 2543 และบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จํากดั ตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2542 อีกด้วย 

(ข) ผู้บริหารระดบัสงู 

ข้อมลูเกี�ยวกบัคณะผู้บริหารระดบัสงูของทรูประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

ชื7อ - นามสกุล อายุ   ตาํแหน่ง 

นายวิลเลี�ยม แฮริส 52 ผู้ อํานวยการบริหารด้านพฒันาธรุกิจระหวา่งประเทศ 
และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

นายนพปฎล เดชอดุม 46 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน 

นายขจร เจียรวนนท์ 46 ผู้ อํานวยการบริหารด้านกิจการองค์กร 

นายธิติฏฐ์ นนัทพฒัน์สริิ 59 ผู้ อํานวยการบริหารด้านรัฐกิจสมัพนัธ์ 

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสขุ 50 ผู้ อํานวยการบริหารธุรกิจโมบาย 
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ชื7อ - นามสกุล อายุ   ตาํแหน่ง 

นายทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย์ 55 ผู้ อํานวยการบริหาร ด้านลกูค้าองค์กรธุรกิจ 
และบริการระหวา่งประเทศ 

นายอาณตัิ เมฆไพบลูย์วฒันา 52 ผู้ อํานวยการบริหารธุรกิจเพย์ ทีว ี

นายเจริญ ลิ�มกงัวาฬมงคล 50 ผู้ อํานวยการบริหาร ธุรกิจออนไลน์ 

ดร. ปพนธ์ รัตนชยักานนท์ 47 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ด้านการขาย 
และรีเทล 

นายคาร์ล กเูดยีร์ 49 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านบริการลกูค้า 

 

นายวิลเลี�ยม แฮริส ดํารงตําแหนง่เป็นผู้ อํานวยการบริหารด้านพฒันาธุรกิจระหว่างประเทศ และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ของทรูตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2551 นายแฮริสได้เข้าดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ภายในกลุม่ทรู อาทิ การดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท ทรู วิชั�นส์ จํากดั (มหาชน) กรรมการของทรูมฟู และ BITCO นอกจากนี , นายแฮริสยงัดํารงตําแหน่งเป็น
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินให้กบัทรูในระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2550 และดํารงตําแหน่งเป็นรองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ด้านการเงินของทรูในระหวา่งปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2543 

นายนพปฎล เดชอุดม ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2550 
นายนพปฎลได้เข้าดํารงตําแหนง่ตา่ง ๆ ภายในกลุม่ทรู อาทิ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ BITCO กรรมการของทรูมฟู 
กรรมการของ TUC กรรมการบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จํากดั กรรมการบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั�นแนล คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 
และกรรมการบริษัท ทรูมิวสคิ จํากดั ตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2550 นายนพปฎลเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ อํานวยการ
และผู้จดัการทั�วไปด้านธุรกิจออนไลน์ให้กบัทรู นอกจากนี , ในระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2546 นายนพปฎลยงัดํารง
ตําแหนง่เป็นผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานการเงินของทรูอีกด้วย  

นายขจร เจียรวนนท์ ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ อํานวยการบริหารด้านกิจการองค์กรของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2555 และ
นายขจรได้เข้าดํารงตําแหนง่ตา่ง ๆ ภายในกลุม่ทรู อาทิ  ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการของ BITCO กรรมการของทรูมฟู และ
กรรมการของ TUC นอกจากนี , นายขจรยงัเป็นกรรมการของบริษัท อลอินัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) อีกด้วย 

นายธิติฏฐ์ นนัทพฒัน์สริิ ดํารงตําแหนง่เป็นผู้ อํานวยการบริหารด้านรัฐกิจสมัพนัธ์ของทรูตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2555 นาย
ธิติฏฐ์ได้เข้าดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ภายในกลุม่ทรู อาทิ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ BFKT กรรมการบริษัท ทรู จีเอส 
จํากดั กรรมการบริษัท เอสเอ็ม ทรู จํากดั และกรรมการผู้จดัการบริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป จํากดั ตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 
2555 นายธิติฏฐ์เคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ อํานวยการบริหาร ธุรกิจเพย์ ทีวี และตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2554 นาย
ธิติฏฐ์เคยเป็นผู้ อํานวยการด้านโฮม/คอนซูเมอร์ โซลชูั�น แอนด์ ไฮ-สปีด แอคเซสส์ของทรูอีกด้วย  
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นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสขุ ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ อํานวยการบริหารธุรกิจโมบายของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2554 
นายอติรุฒม์ได้เข้าดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ภายในกลุม่ทรู อาทิ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ BFKT เป็นกรรมการบริษัท 
ทรู วิชั�นส์ จํากัด (มหาชน) และเป็นประธานกรรมการของ AWC นายอติรุฒม์เคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ อํานวยการ
บริหารธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์  และผู้ อํานวยการบริหารกลุม่ลกูค้าธุรกิจของทรูในระหวา่งปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2554 และ
ตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2550 นายอติรุฒม์ยงัเคยดํารงตําแหนง่เป็นผู้ อํานวยการบริหารด้านออฟฟิศ/เอสเอ็มอี โซลู
ชนั และไวร์เลส แอคเซสส์ของทรูอีกด้วย 

นายทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย์ ดํารงตําแหนง่เป็นผู้ อํานวยการบริหารด้านลกูค้าองค์กรธุรกิจและบริการระหว่าง
ประเทศของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2555  และได้เข้าดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ภายในกลุม่ทรู อาทิ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ 
BITCO เป็นกรรมการบริษัท ฮทัชิสนัเทเลคอมมิวนิเคชั�นส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นกรรมการและผู้ อํานวยการบริหารด้าน
การสื�อสารภายในองค์กรของทรูมฟู และเป็นประธานกรรมการของบริษัท ทรู อินฟอร์เมชั�น เทคโนโลยี จํากดั ในระหว่างปี 
พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2555 นายทรงธรรมยงัได้เคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ อํานวยการบริหาร ด้านลกูค้าองค์กรธุรกิจและ
บริการระหว่างประเทศ และเป็นหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบตัิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารลกูค้าของทรู 
นอกจากนี , นายทรงธรรมยงัเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ อํานวยการบริหาร ด้านการสื�อสารภายในองค์กรและ Wholesales & 
Data ของทรูตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2550 

นายอาณตัิ เมฆไพบลูย์วฒันา ดํารงตําแหนง่เป็นผู้ อํานวยการบริหารธุรกิจเพย์ ทีวีของทรูนบัตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2555 
และได้เข้าดํารงตําแหนง่ตา่ง ๆ ภายในกลุม่ทรู อาทิ ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการ บริษัท ทรู วิชั�นส์ จํากดั (มหาชน) 
และเป็นกรรมการบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จํากดั กรรมการ บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั�น แอนด์ เซลส์ จํากดั และกรรมการ
บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั�น จํากัด นอกจากนี , นายอาณัติยงัเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองหัวหน้ากลุ่มคณะ
ผู้บริหารด้านการพาณิชย์ของทรูตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2555 และเป็นผู้ อํานวยการและผู้จดัการทั�วไปของทรูตั ,งแต่
ปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2552 

นายเจริญ ลิ�มกงัวาฬมงคล ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ อํานวยการบริหาร ธุรกิจออนไลน์ของทรูนบัตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2555 
และยงัดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการบริษัท ทรู มลัติมีเดีย จํากดัอีกด้วย นอกจากนี , นายเจริญยงัเคยดํารงตําแหน่ง
เป็นผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดบริษัท ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั�นแนล (ประเทศไทย) จํากดั ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 
ถึงปี พ.ศ. 2549 และเป็นผู้ อํานวยการฝ่ายการขายและการตลาดบริษัท ฮทัชิสนัเทเลคอมมิวนิเคชั�นส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ในระหวา่งปี  พ.ศ. 2535 ถึงปี พ.ศ. 2546 อีกด้วย 

ดร. ปพนธ์ รัตนชยักานนท์ ดํารงตําแหนง่เป็นหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ด้านการขายและรีเทลของทรู
นบัตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2555 และได้เข้าดํารงตําแหนง่ตา่ง ๆ ภายในกลุม่ทรู อาทิ ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการ บริษัท ทรู 
ไลฟ์สไตล์ รีเทล จํากัด เป็นกรรมการบริษัท สมทุรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั�น จํากัด กรรมการบริษัท ทรู แมจิค จํากัด 
กรรมการบริษัท ทรู มิวสคิ เรดิโอ จํากดั กรรมการบริษัท Dragon Delight Investment Limited และกรรมการบริษัท ฮทัชิ
สนัเทเลคอมมิวนิเคชั�นส์ (ประเทศไทย) จํากดั ในระหวา่งปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2555 ดร. ปพนธ์เคยเป็นผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ และรองหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ของทรูอีกด้วย นอกจากนี , ดร. ปพนธ์ยงัเคยเป็นผู้ อํานวยการ
ด้านการตลาดและการขายของบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จํากดั ในระหวา่งปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2548 
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นายคาร์ล กูเดียร์ ดํารงตําแหน่งเป็นหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านบริการลกูค้าของทรูตั ,งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2556 ดํารงตําแหน่งเป็นรักษาการผู้ อํานวยการด้านการรับรองคุณภาพของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2553 ดํารงตําแหน่งเป็น
ผู้ อํานวยการด้านบริการลกูค้าของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2556 และดํารงตําแหน่งเป็นที�ปรึกษากรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 ในระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2548 นายกูเดียร์เคยดํารง
ตําแหน่งผู้ อํานวยการด้านบริหารการบริการลกูค้าของทรู โดยก่อนหน้านั ,นนายกูเดียร์ยงัเคยเข้าดํารงตําแหน่งเป็นรอง
ผู้ อํานวยการด้านการรับรองคุณภาพของทรูตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2548 นอกจากนี , นายกูเดียร์ยงัเคยดํารง
ตําแหนง่เป็นกรรมการผู้จดัการบริษัท ทรู ทชั จํากดั ตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2548 อีกด้วย 

3.3.5. บุคลากร 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 กลุม่ทรูมีพนกังานประจําจํานวนทั ,งสิ ,น 15,437 คน โดยเป็นจํานวนที�ไม่รวม
พนกังานชั�วคราว กลุม่ทรูคาดวา่จะยงัคงนโยบายการวา่จ้างพนกังานชั�วคราวตอ่ไป กลุม่ทรูมิได้ทําข้อตกลงเกี�ยวกบัสภาพ
การจ้างกบัพนกังานรายใดทั ,งสิ ,น 

3.3.6. ประกันภยั 

กลุม่ทรูมีการทําประกนัภยักบัผู้ รับประกนัภยัที�มีชื�อเสียง โดยครอบคลมุความเสี�ยงที�เกิดขึ ,นในทางปกติของการ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการประกนัภยัความเสยีหายของทรัพย์สนิและธุรกิจหยดุชะงกัสาํหรับความสญูเสียหรือความเสียหาย
ที�เกิดขึ ,นกับอาคาร เครื�องจักร อุปกรณ์ สินค้าคงคลงัและทรัพย์สินที�มีตวัตนอื�น ๆ อนัเนื�องมาจากอคัคีภยั แผ่นดินไหว 
จลาจล การนดัหยดุงาน นํ ,าทว่มและความเสยีหายที�ระบไุว้อื�น ๆ (ภายใต้เงื�อนไขบางประการ) 

3.3.7. สินทรัพย์ถาวรหลัก 

ทรูเช่าอาคารสํานกังานใหญ่รวม 34 ชั ,นจากบริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จํากัด โดยเป็นการเช่าแบบชั ,นต่อชั ,น 
นอกจากนี , กลุม่ทรูยงัได้ทําสญัญาเช่าสถานที�เพื�อใช้เป็นที�ตั ,งของร้านค้าปลีกทั�วกรุงเทพมหานคร สญัญาเช่าส่วนใหญ่
สาํหรับสาํนกังานใหญ่ของกลุม่ทรูในกรุงเทพมหานครหมดอายใุนปี พ.ศ. 2557 โดยทรูมีสิทธิต่ออายไุด้สามปี และสญัญา
เช่าทั ,งหมดของร้านค้าปลกีของทรูมีระยะเวลาน้อยกวา่สามปี 

3.3.8. ข้อพิพาทและการดาํเนินการทางกฎหมาย 

ทรูและบริษัทในเครือเป็นคูค่วามในข้อพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี ทั ,งนี , ตามสรุปข้อพิพาทสําคญัตามด้านลา่ง 
ด้วยเหตทีุ�ข้อพิพาททางกฎหมายทั ,งในชั ,นศาลและอนญุาโตตลุาการไม่สามารถคาดการณ์ผลได้ จึงไม่อาจรับรองได้ว่าทรู
และบริษัทในเครือจะชนะคดีหรือข้อพิพาทใดข้อพิพาทหนึ�งเป็นการเฉพาะ และกลุม่ทรูก็ไม่อาจคาดการณ์ผลแห่งคดีหรือ
ข้อพิพาท รวมถึงผลกระทบทางด้านการเงินของคดีและข้อพิพาทต่าง ๆ เหลา่นี ,ได้ หากผลแห่งคดีหรือข้อพิพาทออกมาใน
เชิงลบก็ยอ่มจะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ทรู ซึ�งอาจกระทบต่อ
ความสามารถของทรูหรือของบริษัทในเครือแล้วแตก่รณี ที�จะชําระเงินให้แก่กองทนุตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 6.1 “ความเสี�ยงเกี�ยวกบักองทนุ” และหวัข้อ 6.3 “ความเสี�ยง
เกี�ยวกบัการประกอบกิจการโทรคมนาคมของกลุม่ทรู” 
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ข้อพิพาททางอนญุาโตตลุาการเกี�ยวกบัเสาโทรคมนาคมและเครื�องมืออปุกรณ์ที�มีกบั กสท. โทรคมนาคม 

เมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2552 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการ เรียกร้องให้ 
ทรูมฟู ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิkในเสาที�ติดตั ,งเครื�องและอปุกรณ์ และอุปกรณ์เสาโทรคมนาคม จํานวน 4,546 เสา ให้ 
กสท. โทรคมนาคม หากทรูมฟูไม่สามารถสง่มอบและโอนกรรมสิทธิkในเสาดงักลา่วได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ทรูมฟูชําระ
คา่เสียหาย เป็นเงินจํานวนทั ,งสิ ,น 2,766,165,293 บาท อย่างไรก็ดี ตามความเห็นของกลุม่ทรู ทรูมฟูไม่ได้ถกูผกูพนัตาม
สญัญาให้ดําเนินการฯ ให้ต้องส่งมอบและโอนกรรมสิทธิkในเสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์เสาโทรคมนาคมตามที� กสท. 
โทรคมนาคม เรียกร้อง โดยเมื�อวันที�  3 กันยายน พ.ศ. 2552 ทรูมูฟได้ยื�นคัดค้านคําเสนอข้อพิพาทต่อคณะ
อนญุาโตตลุาการ เมื�อวนัที� 2 สงิหาคม พ.ศ. 2556 คณะอนญุาโตตลุาการได้มีมติเป็นเอกฉนัท์วินิจฉยัชี ,ขาดให้ยกคําเสนอ
ข้อพิพาทของ กสท. โทรคมนาคม เนื�องจากสทิธิเรียกร้อง ยงัไมค่รบกําหนดระยะเวลาที�ให้สทิธิ กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิ
ตามสญัญา กสท. โทรคมนาคม จึงไมม่ีสทิธิเรียกร้องตามประเด็นข้อพิพาทคดีนี , คณะอนญุาโตตลุาการได้ตดัสนิวา่ภายใต้
ข้อกําหนดของ BTO ในสญัญาให้ดําเนินการฯ หากทรูมฟูจะต้องสง่มอบทรัพย์สินให้แก่ กสท. โทรคมนาคม ก็จะต้องทํา
การสง่มอบภายในเวลา 60 วนันบัจากวนัที�สญัญาให้ดําเนินการฯ หมดอายลุงหรือวนัที�ได้มีการเลกิสญัญาดงักลา่วเท่านั ,น 
และเนื�องจากสญัญาให้ดําเนินการฯ ยงัไม่หมดอายุและยงัไม่ได้มีการเลิกสญัญา ณ วนัที� กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นคํา
เสนอข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการ กลา่วคือวนัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2552 กสท. โทรคมนาคมจึงไม่มีสิทธิตามกฎหมายที�
จะเรียกร้องกรรมสทิธิkในเสาโทรคมนาคม ดงันั ,น คณะอนญุาโตตลุาการจึงไมไ่ด้พิจารณาวา่ทรูมฟูจะต้องสง่มอบ และ/หรือ 
โอนกรรมสิทธิkในเสาและอปุกรณ์ให้แก่ กสท. โทรคมนาคม ตามข้อกําหนดของ BTO ในสญัญาให้ดําเนินการฯ หรือไม ่
ตอ่มาเมื�อวนัที� 12 กนัยายน พ.ศ. 2556 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคําสั�งเพิกถอนคําชี ,ขาด
ของอนญุาโตตลุาการดงักลา่ว ขณะนี ,อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2556 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการ เรียกร้อง
ให้ทรูมูฟโอนทรัพย์สินที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive จํานวนหนึ�งซึ�งใช้กบัเสาโทรคมนาคมที�ได้
สร้างขึ ,นตามสญัญาให้ดําเนินการฯ ให้แก่ กสท. โทรคมนาคม หรือให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน 821,137,046 บาท 
ทรัพย์สินที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ซึ�งเป็นมูลพิพาทของข้อพิพาทอนญุาโตตลุาการรวมถึง
อปุกรณ์การให้บริการเคลื�อนที� (mobile car) ตู้คอนเทนเนอร์ อาคารสิ�งปลกูสร้าง (shelter) และเครื�องและอปุกรณ์ (หม้อ
แปลงไฟฟ้า) ในส่วนของไฟฟ้ากระแสสลบั (adaptor for AC transformer) ทรูมูฟได้รับคําเสนอข้อพิพาทของ กสท. 
โทรคมนาคม เมื�อวนัที� 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ขณะนี ,คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ 

คดีพิพาทเกี�ยวกบัการเช่าพื/นที�อาคารและสายอากาศ (antenna) 

เมื�อวนัที� 23 สงิหาคม พ.ศ. 2549 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นฟ้องทรูมฟู ต่อศาลปกครองกลาง เพื�อขอให้ชําระค่า
ใช้พื ,นที�อาคารและสายอากาศจํานวนเงิน 12.48 ล้านบาท และเมื�อวนัที� 21 มกราคม พ.ศ. 2552 ศาลปกครองกลางได้มี 
คําพิพากษายกฟ้อง โดยทรูมูฟไม่มีหน้าที� ต้องชําระเงินจํานวนดังกล่าวให้ กสท. โทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม  
กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นอุทธรณ์เมื�อวันที� 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 และทรูมูฟได้ยื�นคําแก้อุทธรณ์ไปเมื�อวันที� 26 
เมษายน พ.ศ. 2552 ขณะนี ,คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 
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กสท. โทรคมนาคม และทรูมฟูมีข้อพิพาทและคดีความที�เกี�ยวกบัสญัญาให้ดําเนินการฯ และสญัญาที�เกี�ยวข้อง
ซึ�งกําลงัอยูใ่นกระบวนพิจารณาของอนญุาโตตลุาการและศาล คดีพิพาทเหลา่นี ,รวมไปถึงข้อพิพาทที� กสท. โทรคมนาคม 
ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการเพื�อเรียกร้องให้ทรูมฟูชําระคา่สว่นแบง่รายได้ เมื�อวนัที� 9 มกราคม พ.ศ. 2551 
เป็นเงินจํานวนรวมทั ,งสิ ,น 8,969 ล้านบาท นอกจากนี , กสท. โทรคมนาคม ยงัได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการ
เพื�อเรียกร้องค่าสว่นแบ่งรายได้จากทรูมฟูเมื�อวนัที� 1 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นจํานวน 11,946 ล้านบาท และต่อมาเมื�อ
วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการเพื�อเรียกร้องค่าสว่นแบ่ง
รายได้จากทรูมฟูเป็นจํานวน 1,571 ล้านบาท ทั ,งนี , ในคดีที�กลา่วถึงคดีแรกคณะอนญุาโตตลุาการได้มีคําวินิจฉยัชี ,ขาดให้
ยกคําเสนอข้อพิพาทไปแล้วแต่ กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นคําร้องขอเพิกถอนคําชี ,ขาดของคณะอนุญาโตตลุาการต่อศาล
ปกครองกลาง โดยขณะนี ,ยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง สว่นข้อพิพาททางอนญุาโตตลุาการอีกสองคดี
ดังกล่าวยังอยู่ในชั ,นพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ นอกจากนี , กสท. โทรคมนาคม ยังได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่อ
อนญุาโตตลุาการและยื�นฟ้องคดีตอ่ศาล กบัทรูมฟู เกี�ยวกบัเรื�องคา่เลขหมาย คา่บริการ และค่าหนงัสือคํ ,าประกนัธนาคาร 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 6.3.1 “กลุม่ทรูมีการแขง่ขนักบัรัฐวิสาหกิจผู้ให้สทิธิดําเนินการ ซึ�งได้นําไปสูข้่อ
พิพาทกับรัฐวิสาหกิจผู้ ให้สิทธิดําเนินการเหล่านั ,นและยังอาจนําไปสู่ข้อพิพาทในภายหน้ากับรัฐวิสาหกิจผู้ ให้สิทธิ
ดําเนินการกลุม่ทรูมีการแขง่ขนักบัรัฐวิสาหกิจผู้ให้สทิธิดําเนินการ ซึ�งได้นําไปสูข้่อพิพาทกบัรัฐวิสาหกิจผู้ให้สทิธิดําเนินการ
เหลา่นั ,นและยงัอาจนําไปสูข้่อพิพาทในภายหน้ากบัรัฐวิสาหกิจผู้ให้สทิธิดําเนินการ” 

เมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการ เรียกร้อง
ให้ทรูมฟู ชําระคา่สว่นแบง่รายได้เพิ�มเติมจํานวน 45.95 ล้านบาท (เบี ,ยปรับจากการชําระผลประโยชน์ตอบแทนสว่นเพิ�มปี
ที� 6 ถึงปีที� 8 ลา่ช้า) โดยเมื�อวนัที� 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 คณะอนญุาโตตลุาการมีคําวินิจฉยัชี ,ขาดให้ทรูมฟู ชําระเงินจํานวน 
7.0 ล้านบาท อยา่งไรก็ดี คูพิ่พาททั ,งสองฝ่ายตา่งไมพ่อใจคําวินิจฉยัชี ,ขาด โดยทั ,งทรูมฟูและ กสท. โทรคมนาคม ตา่งได้ยื�น
คําร้องขอเพิกถอนคําชี ,ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการตอ่ศาลปกครองกลาง และเมื�อเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2555 ทรูมฟูได้
ร้องขอให้ศาลรวมคดี และศาลได้มีคําสั�งให้รวมคดีแล้ว ขณะนี ,คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื�อวนัที� 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้ 
ทรูมูฟชําระค่าเชื�อมโยงโครงข่ายแบบเดิม (Access Charge) ที�ทรูมูฟนําไปหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนของปี
ดําเนินการที� 7 ถึงปีที� 11 (หกัสว่นลดค่าเชื�อมโยงโครงข่ายแบบเดิม (Access Charge)) จํานวน 22 บาท ต่อเลขหมาย 
เป็นเงินจํานวน 689.4 ล้านบาท และเมื�อวนัที� 19 มีนาคม พ.ศ. 2553 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นคําร้องขอแก้ไขจํานวนเงิน
ที�เรียกร้องเป็นเงิน 1,379.68 ล้านบาท โดยเมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 คณะอนญุาโตตลุาการได้มีมติเป็นเอกฉนัท์
วินิจฉยัชี ,ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท. โทรคมนาคม และเมื�อวนัที� 27 ตลุาคม พ.ศ. 2553 กสท. โทรคมนาคม ได้
ยื�นคําร้องตอ่ศาลปกครองกลางเพื�อขอให้เพิกถอนคําชี ,ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการ ขณะนี ,คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง 
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ทีโอทีและทรูอยูใ่นระหวา่งกระบวนพิจารณาข้อพิพาททั ,งในชั ,นอนญุาโตตลุาการและชั ,นศาลเกี�ยวกบัสญัญาร่วม
การงานฯ และสัญญาที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงข้อพิพาทในชั ,นอนุญาโตตุลาการที�ทรูได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่อคณะ
อนญุาโตตลุาการ เมื�อวนัที� 21 สงิหาคม พ.ศ. 2545 เกี�ยวกบักรณีพิพาทที�เกิดจากสญัญาร่วมการงานฯ ระหว่างทรูกบัทีโอ
ที ซึ�งตามสญัญาร่วมการงานฯ ระบุไว้ว่าทรูมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที�ทีโอทีนําบริการหรืออนญุาตให้
บคุคลที�สามให้บริการพิเศษบนโครงข่าย ซึ�งคณะอนญุาโตตลุาการได้มีคําชี ,ขาดเป็นคณุแก่ทรู อย่างไรก็ตาม ต่อมาคําชี ,
ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการได้ถกูเพิกถอนโดยศาลปกครองกลาง ซึ�งทรูได้ยื�นอทุธรณ์คําพิพากษาดงักลา่ว ขณะนี ,คดี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ นอกจากนั ,น ทรูยงัได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการ เมื�อวนัที� 
28 มกราคม พ.ศ. 2548 และ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เพื�อเรียกร้องต่อทีโอทีเกี�ยวกบัการสญูเสียสว่นแบ่งรายได้จากการ
ให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ซึ�งข้อพิพาททั ,งสองยงัอยู่ในชั ,นพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ  และทีโอทียงัได้ยื�นคํา
เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตลุาการ และยื�นฟ้องคดีต่อศาล เพื�อเรียกร้องต่อทรูเกี�ยวกบัค่าสว่นแบ่งรายได้  ค่าตอบแทน
เกี�ยวกบัการให้บริการโทรศพัท์ทางไกล  การใช้ชื�อและโลโก้ของทรู การเช่าท่อร้อยสายและบริการอินเทอร์เน็ทความเร็วสงู 
โดยนอกจากคดีและข้อพิพาทเหลา่นี ,แล้วยงัรวมถึง คดีพิพาทที�ทีโอทีได้ยื�นฟ้องทรูเกี�ยวกบัการใช้โลโก้ของทรูบนตู้ โทรศพัท์
สาธารณะและคดีพิพาทเกี�ยวกบัคา่เลขหมาย ซึ�งปัจจุบนัคดีพิพาททั ,งสองยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
กลาง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 6.3.1 “กลุม่ทรูมีการแข่งขนักบัรัฐวิสาหกิจผู้ ให้สิทธิดําเนินการ ซึ�งได้
นําไปสูข้่อพิพาทกบัรัฐวิสาหกิจผู้ให้สทิธิดําเนินการเหลา่นั ,นและยงัอาจนําไปสูข้่อพิพาทในภายหน้ากบัรัฐวิสาหกิจผู้ให้สทิธิ
ดําเนินการ” 

เมื�อวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ทีโอที ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตุลาการเพื�อเรียกร้องค่าเสียหาย
จากการสญูเสยีสว่นแบง่รายได้จากทรู ตั ,งแตว่นัที� 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นเงินจํานวน 
15,804.18 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ,ย เนื�องมาจากการที�ทรูลดคา่บริการโทรศพัท์ทางไกลภายในประเทศภายใต้โครงการ TA 
1234 และร้องขอให้ทรูเรียกเก็บคา่บริการโทรศพัท์ทางไกลภายในประเทศตามอตัราที�ตกลงกนัภายใต้สญัญาร่วมการงานฯ 
ทั ,งนี , เมื�อวนัที� 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 สถาบนัอนญุาโตตลุาการได้แจ้งคําร้องขอแก้ไขเพิ�มเติมจํานวนทนุทรัพย์เป็นจํานวน
เงินทั ,งสิ ,น 16,865.09 ล้านบาท ขณะนี ,ข้อพิพาทอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ 

เมื�อวนัที� 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทีโอที ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการโดยกลา่วอ้างว่าทรูได้ผิด
ข้อตกลงในสญัญาร่วมการงานฯ โดยการยินยอมให้ผู้ อื�นให้บริการอินเทอร์เน็ทความเร็วสงู (ADSL) โดยทีโอทีเรียกร้อง
คา่เสยีหายเป็นจํานวนเงิน 2,010.21 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ,ย นอกจากนี , ทีโอทียงัเรียกร้องให้ทรูชําระค่าเสียหายต่อเนื�อง
ตั ,งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 อีกเดือนละ 180.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ,ย และขอให้ทรูระงับการให้บริการหรือ
อนญุาตให้ผู้ อื�นให้บริการ ADSL ขณะนี ,ข้อพิพาทอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ  

เมื�อวนัที� 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ทีโอที ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการเรียกคืนสว่นแบง่รายได้ที�ทรู
ได้รับเกินกว่าสิทธิที�พึงจะได้รับเป็นเงินจํานวน 1,479.62 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ,ย ขณะนี ,ข้อพิพาทอยู่ระหว่างกระบวน
พิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ 
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ข้อพิพาทเกี�ยวกบัค่าเชื�อมโยงโครงข่าย (Access Charges) 

ทรูมฟูมีคดีความที�เกี�ยวเนื�องกบัการบริหาร การเข้าถึง และการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ�งรวมถึงคดีพิพาท
ที�ทีโอทียื�นฟ้อง กสท. โทรคมนาคม ร่วมกับทรูมูฟ เมื�อวันที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เพื�อเรียกร้องให้ชําระค่าเชื�อมโยง
โครงข่ายแบบเดิม (Access Charge) คิดถึงวนัฟ้อง (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) รวมเป็นเงินจํานวนประมาณ 41,540 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน คิดจากต้นเงินจํานวนประมาณ 22,707 ล้านบาท นบัจากวนัฟ้อง และ
ดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี คิดจากต้นเงินจํานวนประมาณ 8,657 ล้านบาท นบัจากวนัฟ้อง จนกว่าจะชําระเสร็จสิ ,น 
ขณะนี ,คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

ข้อพิพาทเกี�ยวกบัการเชื�อมต่อโครงข่าย (Interconnection) 

เมื�อวนัที� 19 กนัยายน พ.ศ. 2555 ทรูมฟูได้ยื�นฟ้องคณะกรรมการ กทค. และเลขาธิการ กสทช. เพื�อขอให้เพิก
ถอนคําสั�งและมติที�เกี�ยวกับการปฏิเสธดําเนินการเรื�องปรับลดอัตราค่าเชื�อมต่อโครงข่ายระหว่างทรูมูฟ ดีแทค และ 
เอไอเอส ซึ�งขณะนี ,อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

ทั ,งนี , เมื�อวันที� 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 ทรูมูฟได้มีหนงัสือถึง กสทช. ขอให้มีคําสั�งให้ปรับลดอตัราค่าเชื�อมต่อ
โครงข่ายหรืออนุญาตให้ยกเลิกสัญญาเชื�อมต่อโครงข่ายกับ เอไอเอส และ ดีแทค เพื�อให้สอดคล้องกับคําสั�งของ
คณะกรรมการ กสทช. ตอ่มาเมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการ กทค. ได้มีคําสั�งจําหน่ายคําร้องและให้ยก
คําร้องของทรูมูฟ อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบนั ทรูมูฟ เอไอเอส และ ดีแทค ได้ตกลงปรับลดอตัราค่าเชื�อมต่อโครงข่ายลงเป็น
อตัรา 0.45 บาทตอ่นาทีตามคําร้องของทรูมฟูแล้ว โดยมีผลตั ,งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  

เมื�อวนัที� 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ดีแทคได้ยื�นฟ้องคดีตอ่ศาลปกครองกลาง เพื�อขอให้ทรูและทีโอทีร่วมกนัรับผิด
คา่เชื�อมตอ่โครงขา่ยเป็นเงินจํานวน 3,283 ล้านบาท คดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทรูได้ยื�นฟ้อง คณะกรรมการ กทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื�อขอเพิกถอน
คําชี ,ขาดของ คณะกรรมการ กทช. ในข้อพิพาทของ กวพ. ที� 1/2551 ซึ�งดีแทค ได้เรียกร้องให้ทรูทําสัญญาเชื�อมต่อ
โครงขา่ยโทรคมนาคม กบั ดีแทค และให้กําหนดอตัราคา่เชื�อมตอ่โครงขา่ย และทรูยงัได้ขอให้ คณะกรรมการ กทช. ดําเนิน
กระบวนพิจารณาข้อพิพาทที� 1/2551 ใหม่ โดยให้เรียกทีโอทีเข้ามาเป็นคู่กรณี และขอทุเลาการบงัคับตามคําสั�งทาง
ปกครองของ คณะกรรมการ กทช. นอกจากนี , ทรูยงัได้ยื�นคําร้องขอให้มีการกําหนดมาตรการคุ้มครองชั�วคราวเพื�อมิให้มี
การบงัคบัตามคําสั�งของ คณะกรรมการ กทช. ด้วย  ทั ,งนี , ดีแทค ได้ขอร้องสอดเข้ามาในคดี และต่อมาศาลปกครองกลาง
ได้มีคําพิพากษายกฟ้องดงักลา่ว ซึ�งทรูได้ยื�นอทุธรณ์คําพิพากษาตอ่ศาลปกครองสงูสดุ ขณะนี ,คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื�อวนัที� 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทรูได้ยื�นฟ้อง คณะกรรมการ กทช. และ เลขาธิการ กทช. เพื�อขอเพิกถอนมติ
ของ คณะกรรมการ กทช. ที�กําหนดอตัราคา่ตอบแทนการเชื�อมตอ่โครงขา่ยเป็นการชั�วคราวระหวา่งทรูและ ดีแทค โดยเมื�อ
วนัที� 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษายกฟ้อง และเมื�อวนัที� 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ทรูได้ยื�น
อทุธรณ์คําพิพากษาตอ่ศาลปกครองสงูสดุ ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 
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เมื�อวนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทรูได้ยื�นฟ้องคณะกรรมการ กทช. เพื�อขอเพิกถอนคําสั�งของคณะกรรมการ 
กทช. ที�มีคําสั�งให้ยกคําร้องขอของทรูที�ให้เรียกทีโอทีเข้ามาเป็นคู่กรณีในข้อพิพาทเกี�ยวกับการเข้าทําสญัญาเชื�อมต่อ
โครงข่ายกับ ดีแทค และมีคําสั�งให้ทรูและดีแทคใช้อตัราค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเดียวกับที�กําหนดในคําสั�ง 
คณะกรรมการ กทช. ที� 11/2553 ขณะนี ,คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื�อวนัที� 11 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เอไอเอส ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการ เรียกร้องให้ทรูมฟูชําระ
คา่เชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที�ยงัคงค้างชําระจํานวน 88.60 ล้านบาท ขณะนี ,ข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนญุาโตตลุาการ 

เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นฟ้องคณะกรรมการ กทช. ตอ่ศาลปกครองกลาง เพื�อ
ขอให้เพิกถอนคําชี ,ขาดไตส่วนข้อเท็จจริงที� 1/2553 ของคณะกรรมการ กทช. กรณีเอไอเอส ดีแทค และทรูมฟูร้องเรียนเรื�อง
ที� กสท. โทรคมนาคม กําหนดคา่เชื�อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมที�อตัรา 0.50 บาท อนัเข้าขา่ยเป็นการทุม่ตลาด ต่อมาศาล
ได้มีคําสั�งเรียกให้เอไอเอส ดีแทค และทรูมฟูเข้ามาในคดี ขณะนี ,คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื�อวนัที� 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั�นแนล คอมมิวนิเคชั�น จํากดั ได้ร้องต่อ กวพ. ขอให้
วินิจฉัยชี ,ขาดให้เอไอเอสเข้าทําสญัญาเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั�นแนล คอมมิวนิเคชั�น 
จํากดั ในอตัรา 0.50 บาทต่อนาที สําหรับ Call Termination ซึ�งเป็นอตัราเดียวกนักบัที�เอไอเอสได้เข้าทําสญัญาเชื�อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมกับ กสท. โทรคมนาคม และขอให้เชื�อมต่อโครงข่ายชั�วคราวเป็นการเร่งด่วน และเมื�อวันที� 14 
มิถนุายน พ.ศ. 2555 และวนัที� 28 สงิหาคม พ.ศ. 2555 กวพ. ได้มีคําวินิจฉยั และ กทค. ได้มีคําชี ,ขาดให้บริษัท ทรู อินเตอร์
เนชั�นแนล คอมมิวนิเคชั�น จํากัด และเอไอเอสเจรจาเกี�ยวกับสญัญาการเชื�อมต่อโครงข่ายระหว่างกันตามแนวทางใน
ข้อเสนอการเชื�อมตอ่โครงขา่ยของเอไอเอสในอตัรา 0.50 บาทต่อนาที ตามลําดบั ขณะนี ,อยู่ระหว่างการเจรจาเพื�อเข้าทํา
สญัญา 

เมื�อวนัที� 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั�นแนล คอมมิวนิเคชั�น จํากดั ได้ร้องต่อ กวพ. ขอให้
วินิจฉยัชี ,ขาดให้ดีแทคเข้าทําสญัญาเชื�อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมกบับริษัท ทรู อินเตอร์เนชั�นแนล คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 
ในอตัรา 0.50 บาท ตอ่นาที สาํหรับ Call Termination ซึ�งเป็นอตัราเดียวกนักบัที�ดีแทคได้เข้าทําสญัญาเชื�อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมกบั กสท. โทรคมนาคม และขอให้เชื�อมตอ่โครงข่ายชั�วคราวเป็นการเร่งด่วน และเมื�อวนัที� 14 มิถนุายน พ.ศ. 
2555 กวพ. ได้มีคําวินิจฉยัให้ยกคําร้องของบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั�นแนล คอมมิวนิเคชั�น จํากดั และให้ยกคําขอของบริษัท 
ทรู อินเตอร์เนชั�นแนล คอมมิวนิเคชั�น จํากัด ที�ขอให้มีคําสั�งเชื�อมต่อชั�วคราวกับคําขอให้กําหนดอตัราค่าตอบแทนการ
เชื�อมต่อเป็นการชั�วคราว และเมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 กทค. ได้มีคําชี ,ขาดยกคําร้องของบริษัท ทรู อินเตอร์
เนชั�นแนล คอมมิวนิเคชั�น จํากดั   

ข้อพิพาทเกี�ยวกบัภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ�ม 

ทรูมีข้อพิพาททางภาษีกับกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลัง ซึ�งรวมถึงคดีพิพาทที�ทรูได้ยื�นฟ้องกรม
สรรพสามิตตอ่ศาลภาษีอากรกลาง เมื�อวนัที� 22 มกราคม พ.ศ. 2552 เกี�ยวกบัคา่ปรับภาษีสรรพสามิต เป็นเงินจํานวน 186 
ล้านบาท และคดีพิพาทที�ทรูได้ยื�นฟ้องกรมสรรพสามิตต่อศาลภาษีอากรกลาง เมื�อวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เพื�อ
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ขอให้พิจารณาพิพากษาให้คืนเงินคา่ภาษีสรรพสามิตตั ,งแตร่อบเดือนภาษีมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงรอบเดือนภาษีธันวาคม 
พ.ศ. 2548 ที�มีการชําระไปตามคําสั�งของทีโอทีและตามมติของคณะรัฐมนตรี เป็นเงินจํานวน 372 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี ,ยในอัตราร้อยละหนึ�งต่อเดือน ด้วยเหตุที�ทรูไม่มีหน้าที�ต้องชําระค่าภาษีสรรพสามิตดังกล่าวเพราะไม่ใช่เป็น 
ผู้ให้บริการโทรศพัท์ประจําที�  โดยศาลภาษีอากรกลางได้พิพากษายกฟ้องทั ,งสองคดีดงักลา่ว ขณะนี ,คดีทั ,งสองอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกาในชั ,นอทุธรณ์ หากทรูชนะคดีเกี�ยวกบัการยื�นขอคืนค่าภาษีสรรพสามิตในชั ,นที�สดุแล้ว มีความ
เป็นไปได้วา่ทีโอทีอาจเรียกร้องเอาเงินจํานวนดงักลา่วจากทรูเนื�องจากเงินที�ทรูได้ชําระให้แก่กรมสรรพสามิตสว่นใหญ่นั ,น 
เป็นเงินสว่นที�ทีโอทีนําสง่ให้ นอกจากนี , ทรูยงัได้ยื�นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัต่อศาลปกครองกลาง เกี�ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ�มของเงินที�ทีโอทีนําส่งให้ไปชําระภาษีสรรพสามิต กรณีที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัปฏิเสธไม่ยอม
ขยายระยะเวลาการยื�นแบบแสดงรายการและนําสง่ภาษีมลูค่าเพิ�ม ทําให้ยงัคงมีภาระเงินเพิ�มจากการยื�นแบบและนําสง่
ภาษีมลูคา่เพิ�มลา่ช้า แตศ่าลปกครองกลางได้มีคําสั�งไมรั่บคําฟ้องไว้พิจารณาโดยเห็นวา่คดีอยูใ่นอํานาจพิจารณาของศาล
ภาษีอากรกลาง ทรูได้ยื�นอทุธรณ์คําสั�งไมรั่บคําฟ้อง ขณะนี ,คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ  

คดีพิพาทอื�นเกี�ยวกบั กสทช. และ คณะกรรมการ กทช. 

ทรูและบริษัทในเครือมีข้อพิพาทกับ กสทช. และ คณะกรรมการ กทช. ซึ�งรวมถึงคดีพิพาทที�ทรูมูฟได้ยื�นฟ้อง 
คณะกรรมการ กทช. เมื�อวนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2554 เกี�ยวกบัข้อพิพาทในสว่นของคา่ปรับทางปกครองอนัเนื�องมาจากการ
จดัให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื�อนที� (MNP) ซึ�งขณะนี ,อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง และ 
ทรูมฟู ยงัได้ยื�นฟ้อง คณะกรรมการ กทช. เพื�อขอให้ศาลเพิกถอนคําสั�งและมติของ คณะกรรมการ กทช. ที�ให้จดัเก็บข้อมลู
และรายละเอียดเกี�ยวกบัผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ประเภทเติมเงิน (Prepaid) และขอเพิกถอนคําสั�งกําหนดค่าปรับทาง
ปกครองในอัตราวนัละ 80,000 บาท อนัเนื�องมาจากการที�ทรูมูฟฝ่าฝืนไม่ยอมจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี�ยวกับ
ผู้ใช้บริการดงักลา่ว ทั ,งนี , คดีพิพาทอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสงูสดุในกรณีที�ได้มี
การอทุธรณ์ นอกจากนี , ทรูมฟูยงัได้ยื�นฟ้อง กสทช. เพื�อขอให้ศาลเพิกถอนคําสั�งและมติที�ห้ามมิให้มีข้อกําหนดในลกัษณะ
เป็นการบงัคบัให้ผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ประเภทเติมเงิน (Prepaid) ต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที�กําหนด และ
ขอให้ศาลเพิกถอนคําสั�งกําหนดค่าปรับทางปกครองในอตัราวนัละ 100,000 บาท อนัเนื�องมาจากการที�ทรูมูฟฝ่าฝืนไม่
ยอมปฏิบตัิตามข้อห้ามดงักลา่ว ปัจจบุนัคดียงัอยูใ่นระหวา่งพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื�อวนัที� 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ทรูได้ยื�นฟ้อง กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ตอ่ศาลปกครองกลาง เพื�อขอให้เพิก
ถอนมติและคําสั�งของคณะกรรมการ กทช. ปฏิบตัิหน้าที�คณะกรรมการ  กสทช. ที�ให้ทรูดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการ กทช. เรื�อง หลกัเกณฑ์และวิธีการควบรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อนั
เนื�องมาการควบรวมกิจการโดยการเข้าซื ,อหุ้นของกลุม่ฮทัชิสนัโดยกลุม่ทรู เมื�อวนัที� 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ขณะนี ,คดีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ทีโอที ได้ยื�นฟ้องคณะกรรมการ กทช. และเลขาธิการ กทช. เพื�อขอเพิกถอน
คําสั�งของคณะกรรมการ กทช. ที�กําหนดให้ ทีโอที ต้องทําให้เลขหมายโทรคมนาคมของทีโอทีสามารถติดต่อกันได้ทุก
โครงขา่ยและทรูมฟู ได้ร้องสอดเข้าไปเป็นคูค่วามในคดี ซึ�งเมื�อวนัที� 9 ตลุาคม พ.ศ. 2552 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษา
ยกฟ้องของทีโอที ตอ่มาเมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ทีโอทีได้อทุธรณ์คําพิพากษาต่อศาลปกครองสงูสดุ ขณะนี ,อยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ  
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เมื�อวนัที� 14 ตลุาคม พ.ศ. 2553 ทรูมฟูได้ยื�นฟ้องคณะกรรมการ กทช. ต่อศาลปกครองกลางในกรณีพิพาทเรื�อง 
On-net, Off-net ที�คณะกรรมการ กทช. มีมติ ครั ,งที� 10/2553 และคําสั�งที� 19/2553 ห้ามมิให้ผู้ประกอบการเรียกเก็บ
ค่าบริการจากลกูค้าที�โทรข้ามโครงข่าย (Off-net) ในอตัราที�แตกต่างจากลกูค้าที�โทรภายในโครงข่าย (On-net) ขณะนี , 
ข้อพิพาทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

คดีพิพาทเกี�ยวกบัฮทัช์ 

เมื�อวนัที� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ฮทัชิสนั ซีเอที ได้ถกูบคุคลธรรมดาฟ้องเป็นจําเลยร่วมกบัจําเลยอื�นรวมห้า
ราย ตอ่ศาลแพง่ในคดีละเมิดสญัญานายหน้า เรียกร้องคา่เสยีหายจํานวน 438,579,804.75 บาท ศาลแพง่ได้พิพากษายก
ฟ้องโจทก์ในสว่นของฮทัชิสนั ซีเอที และจําเลยบางราย และตอ่มาศาลอทุธรณ์ได้พิพากษาแก้เป็นให้ยกฟ้องโจทก์ทั ,งหมด 
ขณะนี ,คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา   

เมื�อวนัที� 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้ 
ฮัทชิสนั ซีเอที ชําระค่าบริการที� กสท. โทรคมนาคม ไม่สามารถเรียกเก็บได้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม 
เลขหมายโทรคมนาคม เงินประกนัรายได้ขั ,นตํ�าเพิ�มเติม และเงินคา่ภาษีสรรพสามิตที� กสท. โทรคมนาคม ได้ชําระไปพร้อม
ภาษีมลูคา่เพิ�ม ตามสญัญาทําการตลาดบริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ Digital AMPS 800 Band A เป็นเงินจํานวน 
1,204 ล้านบาท ขณะนี ,ข้อพิพาทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะอนญุาโตตลุาการ 

เมื�อวนัที� 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นคําเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้  
ฮทัชิสนั ซีเอที ชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาต ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เงินประกนัรายได้ขั ,นตํ�าระหว่างเดือน
ตลุาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 และค่าปรับจากการที�ชําระค่าบริการรายเดือนตามงวดใบแจ้งหนี ,ให้ 
กสท. โทรคมนาคม ลา่ช้าตามสญัญาทําการตลาดบริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ Digital AMPS 800 Band A เป็น
เงินจํานวน 241 ล้านบาท ขณะนี ,ข้อพิพาทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะอนญุาโตตลุาการ 

เมื�อวันที� 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้เป็นโจทก์ยื�นฟ้อง  
ฮทัชิสนั ซีเอที เป็นจําเลยร่วมกบั กสท. โทรคมนาคม กรณีผิดสญัญาเพื�อเรียกร้องให้จําเลยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ ร้องเรียน
ว่าไม่สามารถใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ได้ฟรี เป็นเวลา 10 ปี ตามข้อเสนอของ กสท. โทรคมนาคม ทุนทรัพย์ของคดี
เทา่กบั 138,604.65 บาท ศาลชั ,นต้น ได้มีคําพิพากษาให้จําเลยทั ,งสองร่วมกนั รับผิดชดใช้คา่เสยีหายจํานวน 138,604.65 
บาท พร้อมดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ขณะนี ,คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ 

คดีพิพาทเกี�ยวกบัทรูวิชั�นส์ 

เมื�อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ตวัแทนให้บริการจําหน่ายสญัญาณของบริษัทย่อยหลายแห่งของทรูรวมถึง ทรู
วิชั�นส์ ได้ยื�นฟ้องคดีแพง่เพื�อเรียกร้องให้ทรูวิชั�นส์ชดเชยคา่เสยีหายเป็นจํานวนเงินสงูสดุ 300 ล้านบาท โดยกลา่วหาว่า ทรู
วิชั�นส์ ผิดเงื�อนไขตามสญัญาบอกรับการเป็นสมาชิกประเภทโครงการแบบเหมาจ่าย (CMDU) ต่อมาเมื�อวันที� 26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ศาลแพ่งได้พิพากษาให้ทรูวิชั�นส์เป็นฝ่ายชนะคดี และให้โจทก์ชําระเงินจํานวน 1.66 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัจากวนัฟ้องแย้งจนกวา่จะชําระเสร็จสิ ,น ขณะนี ,คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณา
ชั ,นอทุธรณ์ 
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เมื�อวนัที� 16 มิถนุายน พ.ศ. 2553 นายวิลเลี�ยม ไลล์ มอนซนั ยื�นฟ้องทรูวิชั�นส์และบคุคลอื�นอีกสามคนเพื�อเรียก
ให้ชดใช้คา่สนิไหมทดแทนและค่าเสียหายจํานวน 660,000,000 บาท โดยกลา่วอ้างว่าทรูวิชั�นส์กบัจําเลยทั ,งหมดร่วมกนั
ทจุริตยึดอปุกรณ์เครื�องสง่ไปจากโจทก์ จําเลยที� 1 และที� 3 ขอให้ศาลวินิจฉยัชี ,ขาดปัญหาข้อกฎหมายเบื ,องต้นเรื�องขาด
อายุความและฟ้องซ้อน เมื�อวันที� 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ศาลชั ,นต้นมีคําพิพากษายกฟ้อง และเมื�อวันที� 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชั ,นต้น โจทก์ได้ยื�นฎีกา เมื�อวันที� 7 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาชั ,นฎีกา 

นอกจากนี , นายมอนซัน ยังได้ยื�นฟ้องทรูวิชั�นส์เป็นคดีอาญาสองคดี ในข้อหา 1) เบิกความเท็จเพื�อเรียก
คา่เสยีหาย และ 2) แสดงหลกัฐานอนัเป็นเท็จ ศาลชั ,นต้นและศาลอทุธรณ์ได้มีคําพิพากษายกฟ้องทั ,งสองคดีเนื�องจากขาด
อายคุวาม ทั ,งนี , ในข้อหาที�หนึ�ง โจทก์ยื�นฎีกาเมื�อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ศาลฎีกามีคําสั�งไม่รับฎีกา สว่นข้อหาที�สอง 
โจทก์ยื�นฎีกาตอ่ศาลเมื�อวนัที� 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งรอคําสั�งศาลฎีกาในชั ,นรับฎีกาไว้พิจารณา 

เมื�อวนัที� 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยสองแห่งของทรู คือ ทรูวิชั�นส์ และบริษัท ทรู วิชั�นส์ เคเบิ ,ล จํากัด 
(มหาชน) ถกูบคุคลธรรมดาฟ้องเป็นจําเลยร่วม ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในข้อหา
ละเมิดลขิสทิธิk โดยอ้างว่าลิขสิทธิkในการแพร่ภาพและเสียงที�บริษัทย่อยได้รับลิขสิทธิkมานั ,นไม่รวมถึงสิทธิในการแพร่เสียง
ของดนตรีกรรม และเรียกค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน 6,000,000 บาท ขณะนี ,คดีอยู่ในกระบวนการไกล่เกลี�ยของศาล
ทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง 

3.4. ราคาและวิธีการกําหนดราคาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื 
นฐาน และส่วนต่างระหว่างราคา
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื 
นฐาน และราคาประเมิน  

ราคาซื ,อขายของทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุครั ,งแรกจะไมส่งูกวา่จํานวนเงินที�กองทนุจะได้รับจากการออกและเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุจากการเสนอขายครั ,งแรก ซึ�งกําหนดมลูค่าเสนอขายที�ประมาณ 58,080 ล้านบาท โดยราคาเสนอขายนี ,
ตํ�ากวา่ราคาประเมินตํ�าสดุ ทั ,งนี , ราคาสดุท้ายจะเป็นราคาที�กองทนุและนิติบคุคลผู้ โอนจะตกลงกนัโดยพิจารณาถึงสภาวะ
ของตลาดก่อนเข้าทําสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

3.5. การประเมินค่าทรัพย์สินที7กองทุนลงทุนครั
งแรกและความเห็นของบริษัทจัดการและที7ปรึกษาทางการ
เงนิ 

3.5.1. การประเมินค่าทรัพย์สินที7กองทุนลงทุนครั
งแรก 

ราคาประเมินทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทนุลงทนุครั ,งแรกแยกตามผู้ประเมินและประเภททรัพย์สิน 
ได้ดงันี , 
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บริษัท 
ประเภททรัพย์สนิที7

กองทุนลงทุนครั
งแรก 

ราคาประเมินตามโครงสร้างของกองทุน 
(ล้านบาท)1 

มูลค่าที7กองทุน
เข้าลงทุน 

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) บริษัท แคปปิตอล พลัส 

แอดไวซอรี7  จาํกดั2 
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี7  

จาํกัด3 

BFKT 
 

เสาโทรคมนาคม 3,875 4,428 3,918 4,258 3,357 

ระบบ FOC 13,655 15,097 14,669 15,784 12,200 

รวม 17,530 19,525 18,587 20,042 15,557 

AWC เสาโทรคมนาคม 12,493 14,192 12,461 13,508 10,749 

TRUE เสาโทรคมนาคม 18,868 21,826 19,184 20,951 16,391 

TUC 
ระบบ FOC หลกัและ 
บรอดแบนด์ในพื ,นที�
ตา่งจงัหวดั 

18,422 21,261 17,291 18,846 15,384 

รวม 67,313 76,804 67,523 73,347 58,080 

หมายเหต:ุ   

1. ผู้ประเมินทั ,งสองรายประเมินมลูค่าตามวิธีรายได้ (income approach) ตามโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์
ของกองทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุในทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุครั ,งแรก”  

2. วนัที�ประเมินราคา คือ 18 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยระยะเวลาประมาณการเริ�มตั ,งแตว่นัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
- 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 

3. วนัที�ประเมินราคา คือ 18 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยระยะเวลาประมาณการเริ�มตั ,งแตว่นัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
- 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 

3.5.2. สรุปสมมติฐานที7 ผู้ประเมินใช้ในการประเมินค่า 

 บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี7  
จาํกัด 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี7  จํากัด 

วิธีที7ใช้ในการประเมินมูลค่า 
 

วิธีรายได้ (income approach) ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) ของทรัพย์สินที�กองทนุจะเข้าลงทนุ และ
คิดลด (Discount) กลบัมาด้วยอัตราคิดลดที�สะท้อนถึงผลตอบแทนสําหรับ
ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง 

ระยะเวลาประมาณการกระแสเงิน
สด 

ช่วงเวลาตั ,งแต ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 โดยกําหนดให้
วนัจดัตั ,งกองทนุเป็นวนัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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 บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี7  
จาํกัด 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี7  จํากัด 

กระแสเงนิสดจากเสาโทรคมนาคม
ของ BFKT  

 
 

 
 

1. ในช่วงที�สัญญาเช่า เครื� องและ

อปุกรณ์ HSPA มีผลใช้บงัคบั  

อตัราค่าเช่าเสาโทรคมนาคมสทุธิ อตัราค่าเช่าภายหลงัหกัค่าใช้จ่าย ที�กองทุน
ได้รับเป็นไปตามตารางการชําระค่าเช่าตามที�ระบุในสญัญาโอนทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ BFKT  
อตัราการเช่าเสาโทรคมนาคม เทา่กบั 1 พื ,นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคม 

2. ภ า ย ห ลั ง จ า ก ค ร บ กํ า ห น ด

ระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื�อง

และอปุกรณ์ HSPA  

- กําหนดให้กองทุนใช้สิทธิการซื ,อ 

(call option) ในเสาโทรคมนาคม

ตามเงื�อนไขที�ระบุในสัญญาโอน

ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เมื�อ

สิ ,น สุด สัญ ญ า เ ช่ า เ ค รื� อ ง แ ล ะ

อปุกรณ์ 

อัตราค่าเช่าเสาโทรคมนาคมเฉลี�ย 
ปรับเป็นราคาตลาดตามประเภทของ
เสาโทรคมนาคม และปรับเปลี�ยน
อตัราค่าเช่าตามส่วนลด (ส่วนลดจาก
การเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดั ,งเดิม
และสว่นลดจากจํานวน แล้วแต่กรณี) 
และอตัราคา่เช่าปรับเพิ�มขึ ,นตามอตัรา
เงินเฟ้อที�ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 
อัตราการเช่าเสาโทรคมนาคม อยู่ที�
ประมาณ 2.0 เท่าต่อเสา สําหรับ
ระยะเวลาประมาณการที�เหลอื 
ค่าใช้จ่าย  ได้แก่ ค่าเช่าที�ดิน ภาษี
โ ร ง เ รื อ น แ ล ะ ที� ดิ น  แ ล ะ ค่ า เ บี ,ย
ประกนัภยั คิดเป็นร้อยละประมาณ 37 
ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ เ ช่ า เ ส า
โทรคมนาคมของ BFKT ทั ,งหมด ทั ,งนี , 
ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่บํารุงรักษา  

อัตราค่าเช่าเสาโทรคมนาคมเฉลี�ย 
ปรับเป็นราคาตลาดตามประเภทของ
เสาโทรคมนาคม และปรับเปลี�ยน
อตัราค่าเช่าตามสว่นลด (สว่นลดจาก
การเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดั ,งเดิม
และสว่นลดจากจํานวน แล้วแต่กรณี) 
และอตัราคา่เช่าปรับเพิ�มขึ ,นตามอตัรา
เงินเฟ้อที�ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 
อัตราการเช่าเสาโทรคมนาคม อยู่ที�
ประมาณ 2.1 เท่าต่อเสา สําหรับ
ระยะเวลาประมาณการที�เหลอื 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่  ค่าเช่าที�ดิน ภาษี
โ ร ง เ รื อ น แ ล ะ ที� ดิ น  แ ล ะ ค่ า เ บี ,ย
ประกนัภยั คิดเป็นประมาณร้อยละ 36 
ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ เ ช่ า เ ส า
โทรคมนาคมของ BFKT ทั ,งหมด ทั ,งนี , 
ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่บํารุงรักษา  

กระแสเงินสดจากระบบ FOC ของ 
BFKT 

  

1. ในช่วงที�สัญญาเช่า เครื� องและ

อปุกรณ์ HSPA มีผลใช้บงัคบั 

อตัราคา่เช่าระบบ FOC สทุธิ อตัราค่าเช่าภายหลงัหกัค่าใช้จ่าย ที�กองทนุได้รับ
เป็นไปตามตารางการชําระค่าเช่าตามที�ระบุในสญัญาโอนทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT  
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 บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี7  
จาํกัด 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี7  จํากัด 

2. ภ า ย ห ลั ง จ า ก ค ร บ กํ า ห น ด

ระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื�อง

และอปุกรณ์ HSPA 

- กําหนดให้กองทุนใช้สิทธิการซื ,อ 

(call option) ในระบบ FOCตาม

เงื�อนไขที�ระบุในสัญญาโอนขาย

ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เมื�อสิ ,นสดุ

สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ 

อัตราค่าเช่าระบบ FOC  ปรับเป็น
ราคาตลาด และปรับเพิ�มขึ ,นตามอตัรา
เงินเฟ้อที�ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ
สิทธิแห่งทาง ค่าเบี ,ยประกันภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื�น คิดเป็นร้อยละประมาณ 
22 ของรายได้จากการให้เช่าระบบ 
FOC ของ BFKT ผู้ เช่าและบริหาร
จัดการหลักจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่า
บํารุงรักษา 

อัตราค่าเช่าระบบ FOC  ปรับเป็น
ราคาตลาด และปรับเพิ�มขึ ,นตามอตัรา
เงินเฟ้อที�ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ
สิทธิแห่งทาง ค่าเบี ,ยประกันภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื�น คิดเป็นประมาณร้อยละ 
22 ของรายได้จากการให้เช่าระบบ 
FOC ของ BFKT ผู้ เช่าและบริหาร
จัดการหลักจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่า
บํารุงรักษา 

กระแสเงนิสดจากเสาโทรคมนาคม
ของ AWC 

  

1. ในช่วงที�สัญญาเช่า เครื� องและ

อปุกรณ์ HSPA มีผลใช้บงัคบั  

อตัราค่าเช่าเสาโทรคมนาคมสทุธิ อตัราค่าเช่าภายหลงัหกัค่าใช้จ่าย ที�กองทุน
ได้รับจะเป็นไปตามตารางการชําระคา่เช่าตามที�ระบใุนสญัญาโอนทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ AWC  
อตัราการเช่าเสาโทรคมนาคม เทา่กบั 1 พื ,นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคม 

2. ภ า ย ห ลั ง จ า ก ค ร บ กํ า ห น ด

ระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื�อง

และอปุกรณ์ HSPA 

- กําหนดให้ AWC โอนกรรมสิทธิkใน

เสาโทรคมนาคมให้กบักองทนุตาม

เงื�อนไขที�ระบุในสัญญาโอนขาย

ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เมื�อสิ ,นสดุ

สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ 

อัตราค่าเช่าเสาโทรคมนาคมเฉลี�ย 
ปรับเป็นราคาตลาดตามประเภทของ
เสาโทรคมนาคม และปรับเปลี�ยน
อตัราค่าเช่าตามส่วนลด (ส่วนลดจาก
การเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดั ,งเดิม
และสว่นลดจากจํานวน แล้วแต่กรณี) 
และอตัราคา่เช่าปรับเพิ�มขึ ,นตามอตัรา
เงินเฟ้อที�ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 
อัตราการเช่าเสาโทรคมนาคม อยู่ที� 
1.9 เท่าต่อเสา สําหรับระยะเวลา
ประมาณการที�เหลอื 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่  ค่าเช่าที�ดิน ภาษี
โ ร ง เ รื อ น แ ล ะ ที� ดิ น  แ ล ะ ค่ า เ บี ,ย
ประกนัภยั คิดเป็นร้อยละประมาณ 26 
ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ เ ช่ า เ ส า
โทรคมนาคมของ AWC ทั ,งหมด ทั ,งนี , 
ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็น

อตัราคา่เช่าเสาโทรคมนาคมเฉลี�ยปรับ
เป็นราคาตลาดตามประเภทของเสา
โทรคมนาคม และปรับเปลี�ยนอตัราค่า
เช่าตามสว่นลด (สว่นลดจากการเป็นผู้
เช่าและบริหารจัดการดั ,ง เดิมและ
สว่นลดจากจํานวน แล้วแต่กรณี) และ
อตัราค่าเช่าปรับเพิ�มขึ ,นตามอตัราเงิน
เฟ้อที�ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 
อัตราการเช่าเสาโทรคมนาคม อยู่ที� 
2.0 เท่าต่อเสา สําหรับระยะเวลา
ประมาณการที�เหลอื 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่  ค่าเช่าที�ดิน ภาษี
โ ร ง เ รื อ น แ ล ะ ที� ดิ น  แ ล ะ ค่ า เ บี ,ย
ประกนัภยั คิดเป็นร้อยละประมาณ 25 
ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ เ ช่ า เ ส า
โทรคมนาคมของ AWC ทั ,งหมด ทั ,งนี , 
ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักจะเป็น
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ผู้ รับผิดชอบคา่บํารุงรักษา ผู้ รับผิดชอบคา่บํารุงรักษา 

กระแสเงนิสดจากเสาโทรคมนาคม
ที7ทรูจะส่งมอบ 

อัตราค่าเช่าเสาโทรคมนาคม อัตราค่า
เช่าเริ�มต้นจะเป็นไปตามที�ระบใุนสญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก
ของเรียลฟิวเจอร์ และปรับเปลี�ยนอตัรา
ค่าเช่าตามสว่นลด (สว่นลดจากการเป็น
ผู้ เช่าและบริหารจัดการดั ,งเดิมและ
ส่วนลดจากจํานวน แล้วแต่กรณี) และ
อัตราค่าเช่าปรับเพิ�มขึ ,นเป็นรายปีใน
อตัราคงที�ที�ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 
อัตราการเช่าเสาโทรคมนาคม อยู่
ในช่วง 2.3 – 2.7 เทา่ตอ่เสา 
ค่าใช้จ่ายที�กองทุนจะรับผิดชอบใน
ระหว่างที�สญัญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลกัของเรียลฟิวเจอร์มี
ผลใช้บังคับ ได้แก่ ค่าเบี ,ยประกันภัย 
และค่าใช้จ่ายในการจัดการและอื�นๆ 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 4 
ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ เ ช่ า เ ส า
โทรคมนาคมที�ทรูจะสง่มอบทั ,งหมด  
ทั ,งนี , ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบคา่บํารุงรักษา  

อัตราค่าเช่าเสาโทรคมนาคม อัตราค่า
เช่าเริ�มต้นจะเป็นไปตามที�ระบใุนสญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก
ของเรียลฟิวเจอร์ และปรับเปลี�ยนอตัรา
ค่าเช่าตามสว่นลด (สว่นลดจากการเป็น
ผู้ เช่าและบริหารจัดการดั ,งเดิมและ
ส่วนลดจากจํานวน แล้วแต่กรณี) และ
อัตราค่าเช่าปรับเพิ�มขึ ,นเป็นรายปีใน
อตัราคงที�ที�ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 
อัตราการเช่าเสาโทรคมนาคม อยู่
ในช่วง 2.5 – 2.8 เทา่ตอ่เสา 
ค่าใช้จ่ายที�กองทุนจะรับผิดชอบใน
ระหว่างที�สญัญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลกัของเรียลฟิวเจอร์มี
ผลใช้บังคับ ได้แก่ ค่าเบี ,ยประกันภัย 
และค่าใช้จ่ายในการจัดการและอื�นๆ 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 
ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ เ ช่ า เ ส า
โทรคมนาคมที�ทรูจะสง่มอบทั ,งหมด  
ทั ,งนี , ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบคา่บํารุงรักษา 

กระแสเงนิสดจากระบบ FOC หลัก
และระบบอุปกรณ์บรอดแบนด์ใน
เขตพื 
นที7ต่างจังหวัดของ TUC 

อัตราค่าเช่าระบบ FOC หลัก และ
ร ะ บ บ บ ร อ ด แ บ น ด์ ใ น เ ข ต พื ,น ที�
ต่างจังหวัด อัตราค่าเช่าคงที�ตาม
เงื�อนไขที�ระบใุนสญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการหลกัของ TUC  
อตัราค่าเช่าอุปกรณ์รับส่งสญัญาณที�
เกี�ยวข้องกบัระบบ FOC หลกั อตัราค่า
เช่าคงที�ตามเงื�อนไขที�ระบุในสัญญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั
ของ TUC ปรับเพิ�มขึ ,นร้อยละ 5 ต่อปี

อัตราค่าเช่าระบบ FOC หลัก และ
ร ะ บ บ บ ร อ ด แ บ น ด์ ใ น เ ข ต พื ,น ที�
ต่างจังหวัด  อัตราค่าเช่าคงที�ตาม
เงื�อนไขที�ระบใุนสญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการหลกัของ TUC  
อตัราค่าเช่าอุปกรณ์รับส่งสญัญาณที�
เกี�ยวข้องกบัระบบ FOC หลกั อตัราค่า
เช่าคงที�ตามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั
ของ TUC ปรับเพิ�มขึ ,นร้อยละ 5 ต่อปี
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 บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี7  
จาํกัด 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี7  จํากัด 

ในปี พ.ศ. 2558 จากนั ,นปรับเพิ�มขึ ,น
ตามอตัราเงินเฟ้อที�ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 
อตัราการปลอ่ยเช่า กําหนดให้มีผู้ เช่า
และบริหารจัดการรายอื�นเข้ามาเช่า
และบริหารจดัการระบบ FOC ที�เหลือ
จากสว่นที�กองทนุรวมฯ มีการตกลงให้ 
TUC เช่าและบริหารจัดการตาม
สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลัก ในแต่ละ ปี  ประมาณ 
1,800 – 11,000 คอร์กิโลเมตร ในช่วง
ระยะเวลาประมาณการ (2556F – 
2570F) 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ
สิทธิแห่งทาง ค่าเบี ,ยประกันภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื�น คิดเป็นประมาณร้อยละ 
4 ของรายได้จากการให้เช่าระบบ 
FOC หลัก อุปกรณ์รับส่งสัญญาณที�
เกี�ยวข้องกับระบบ FOC หลกั และ
ร ะ บ บ บ ร อ ด แ บ น ด์ ใ น เ ข ต พื ,น ที�
ต่างจังหวัด  ทั ,งหมด ทั ,งนี , ผู้ เช่าและ
บริหารจัดการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่บํารุงรักษา 

ในปี พ.ศ. 2558 จากนั ,นปรับเพิ�มขึ ,น
ตามอตัราเงินเฟ้อที�ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 
อตัราการปล่อยเช่า กําหนดให้มีผู้ เช่า
และบริหารจัดการรายอื�นเข้ามาเช่า
และบริหารจดัการระบบ FOC ที�เหลือ
จากสว่นที�กองทนุรวมฯ มีการตกลงให้ 
TUC เช่าและบริหารจัดการตาม
สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลักในแต่ละ ปี  ประมาณ 
1,800 – 11,000 คอร์กิโลเมตร ในช่วง
ระยะเวลาประมาณการ (2556F – 
2570F) 
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ
สิทธิแห่งทาง ค่าเบี ,ยประกันภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื�น คิดเป็นประมาณร้อยละ 
4 ของรายได้จากการให้เช่าระบบ 
FOC หลัก อุปกรณ์รับส่งสญัญาณที�
เกี�ยวข้องกับระบบ FOC หลกั และ
ร ะ บ บ บ ร อ ด แ บ น ด์ ใ น เ ข ต พื ,น ที�
ต่างจังหวัด  ทั ,งหมด ทั ,งนี , ผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่บํารุงรักษา 

อัตราคิดลด ร้อยละ 8.64  โดยทําการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวโดยการเปลี�ยนแปลง
อัตราคิดลดระหว่างร้อยละ 8.14 – 
9.14 

ร้อยละ 9.37 โดยทําการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวโดยการเปลี�ยนแปลง
อตัราคิดลดระหว่างร้อยละ  8.87 – 
9.87 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในภาคผนวก 1 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี�  จํากดั (ฉบบัย่อ)” และภาคผนวก 2 “รายงานการ
ประเมินมลูคา่ยตุิธรรมทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี� จํากดั (ฉบบัยอ่)”  

3.5.3. ความเห็นของบริษัทจัดการและที7ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัทจดัการและที�ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมลูตา่ง ๆ  ในรายงานการประเมินราคา รวมไป
ถึงการสมัภาษณ์ผู้ประเมินทั ,งสองราย ได้แก่ บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี� จํากดั และบริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี� จํากดั 
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ซึ�งเป็นผู้ประเมินอิสระที�มีประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการและที�ปรึกษา
ทางการเงินมีความเห็นว่ารายงานการประเมินของผู้ประเมินทั ,งสองรายมีความสมเหตสุมผล เนื�องจากถกูจดัทําขึ ,นด้วย
วิธีการประเมินมลูค่าที�เหมาะสมกบัโครงสร้างการลงทนุของกองทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม กลา่วคือ 
เป็นวิธีการคํานวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow method) ซึ�งคํานึงถึงผลการดําเนินงานและ
ความสามารถในการทํากําไรของทรัพย์สินที�ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต  ซึ�งวิธีดังกล่าวจะสะท้อนมูลค่าที�แท้จริงของ
ทรัพย์สนิที�กองทนุจะเข้าลงทนุได้  

ทั ,งนี , สมมติฐานที�ผู้ประเมินทั ,งสองรายใช้ในการประมาณการรายได้ คา่ใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายสว่นทนุซึ�งได้รับมา
จากฝ่ายบริหารของกลุ่มทรู เป็นวิสยัทศัน์และแผนการดําเนินการของฝ่ายบริหารที�น่าจะเป็นไปได้มากที�สุด  โดยการ
ประมาณการรายได้อ้างอิงตามเงื�อนไขในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุและนิติบคุคลผู้ โอน และ
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัระหว่างกองทนุกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ซึ�งสญัญาดงักลา่วมีความ
ชดัเจนและแน่นอนสงู  ในขณะที�ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายส่วนทนุประมาณการจากข้อมลูในอดีต นอกจากนี , ข้อมลูภาวะ
อตุสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตของประเทศไทยที�ผู้ประเมินทั ,งสองรายใช้อ้างอิงในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที�จดัทํา
โดย  Analysys Mason ซึ�งเป็นผู้ เชี�ยวชาญด้านการสื�อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีระดบัโลก และได้รับความไว้วางใจ
อยา่งกว้างขวางในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมในตา่งประเทศ  มีความน่าเชื�อถือเนื�องจากเป็นการศึกษาถึงพฒันาการและ
แนวโน้มเปลี�ยนแปลงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที�เปรียบเทียบกับประสบการณ์และพัฒนาการของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในตา่งประเทศ    

บริษัทจดัการและที�ปรึกษาทางการเงิน มีความเห็นว่า อตัราคิดลดที�ผู้ประเมินทั ,งสองรายกําหนด เป็นอตัราที�
สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจุบนั รวมไปถึงค่าความเสี�ยงและสดัส่วนหนี ,สินต่อทุนในระยะยาวเมื�อ
เทียบเคียงกบับริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ที�ประกอบกิจการประเภทเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั 

ทั ,งนี , ความเห็นดงักล่าวของบริษัทจัดการและที�ปรึกษาทางการเงิน ตั ,งอยู่บนปัจจัยสภาพแวดล้อมการดําเนิน
ธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั  หากมีการเปลี�ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตซึ�งอาจมิได้เป็นไปตามที�คาดการณ์ไว้ ผล
ประกอบการที�เกิดขึ ,นจริงอาจจะแตกต่างจากสมมติฐานดงักล่าว และอาจส่งผลให้ความเห็นของบริษัทจัดการและที�
ปรึกษาทางการเงินมีการเปลี�ยนแปลงได้ในอนาคต  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับการประเมินค่าในหวัข้อ 7.9 “มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐาน”  

3.6. การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้  

เนื�องจากทรัพย์สินที�กองทนุจะลงทนุครั ,งแรก คือ ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมซึ�งผู้ เช่าและบริหาร
จัดการหลกัจะเป็นผู้ ทําหน้าที�การบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกัและ BFKT จะทําหน้าที�ดงักล่าวตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ทําให้กองทุนไม่มีความจําเป็นที�จะต้องมอบหมายให้
ผู้ประกอบการบุคคลที�สามรายอื�น ๆ ดําเนินกิจการเกี�ยวกับทรัพย์สินที�กองทุนลงทุนครั ,งแรก อย่างไรก็ตาม กองทุนจะ
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มอบหมายให้ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมเป็นผู้ ทําหน้าที�ให้บริการเกี�ยวกบังานด้านธุรการ การจดัหาผลประโยชน์และ
การตลาดในสว่นที�เกี�ยวกับทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทั ,งนี , หลงัจากที�กองทนุลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมแล้ว กองทนุต้องรับความเสี�ยงเกี�ยวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมเอง โดยไม่มีการ
ประกนัรายได้ที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม 

นอกจากนี , ในกรณีที�มีการลงทนุในทรัพย์สินที�กองทนุลงทนุเพิ�มเติมอนัเข้าลกัษณะเป็นทรัพย์สินภายใต้ข้อ (ก) 
หรือ (ข) ของนิยามคําวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน” กองทนุจะต้องเข้าทําสญัญากบัผู้ประกอบการบคุคลที�สาม
เพื�อให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการเกี�ยวกบัทรัพย์สินดงักลา่วแก่ผู้ประกอบการบคุคลที�สามเพื�อการดําเนินงานและ
บํารุงรักษา หรือเพื�อมอบหมายให้บคุคลดงักลา่วดําเนินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน ทั ,งนี , เนื�องจากข้อจํากดัตามประกาศ ทน. 
1/2554 ซึ�งห้ามมิให้กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานประกอบกิจการโครงสร้างพื ,นฐานเอง ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการต้อง
ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 3.7.2 “การบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐานในอนาคต” 

3.7. สัญญาเกี7ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื 
นฐาน 

3.7.1. สาระสําคัญของสัญญาที7ทําให้ได้มาซึ7 งทรัพย์สินโครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคมและร่าง
สัญญาเกี7ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคม 

กองทนุจะเข้าทําสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ดงัที�ระบไุว้ในหวัข้อ 3.7.1 นี , และเอกสารอื�นใดที�จําเป็นเพื�อให้
การลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่วสําเร็จลลุว่ง ทั ,งนี , 
สาระสําคัญของสัญญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสัญญาเกี�ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 

(1) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทุน (“สญัญาโอนขาย
ทรพัย์สินและสิทธิรายได ้BFKT”) 

คู่สัญญา .......................................................• BFKT ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซื ,อ 

ทรัพย์สินที7ซื 
อขาย ................................ • ภายใต้เงื�อนไขความสําเร็จครบถ้วนของเงื�อนไขบงัคบัก่อน
ทั ,งหมดที�กําหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT BFKT จะต้องขายและโอนรายได้ที�คาดว่าจะ
ได้รับของ BFKT จาก  

(ก)  ค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ซึ�งประกอบ
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ไปด้วยเสาโทรคมนาคมจํานวน 1,485 เสาและระบบ 
FOC รวมทั ,งอุปกรณ์ระบบสื�อสญัญาณรวม 9,169 
links ตามสัญญาเช่าเครื� องและอุปกรณ์ HSPA 
(รวมถึงสิทธิเรียกร้อง และสิทธิอื�นทั ,งหมดที�เกิดจาก
รายได้ดังกล่าวตามที�ระบุไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�เกี�ยวข้อง) นับแต่วันเริ�ม
คํานวณรายได้จนถึงวนัครบกําหนดสญัญา และ  

(ข)  คา่เช่าเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนไม่เกิน 50 
เสา นบัแตว่นัถดัจากวนัครบกําหนดสญัญาหรือวนัที�
สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ถกูยกเลิกก่อน
ครบกําหนดระยะเวลาหรือครบกําหนดระยะเวลาที�
ได้มีการขยาย (“วันยกเลิกสัญญา HSPA”) แล้วแต่
กรณีใดจะเกิดขึ ,นก่อน จนถึงวนัครบรอบ 10 ปีนบัแต่
วันถัดจากวันครบกําหนดสัญญาหรือวันยกเลิก
สญัญา HSPA ดงักลา่ว  

ในแต่ละกรณีหักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับ
การดําเนินงานและซอ่มบํารุง เงินคา่เช่าตามสญัญาเช่าที�ดิน 
(รวมถึงภาษีโรงเรือน) และเบี ,ยประกันภยั และค่าใช้จ่ายใน
การให้ได้มาซึ�งสิทธิแห่งทาง (“ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ 

BFKT”) โดยต้นทนุค่าใช้จ่ายของ BFKT จะมีการปรับอตัรา
เพิ�มขึ ,นรายปี (annual escalation) (รวมเรียกว่า “รายได้

สุทธิของ BFKT”) ให้แก่กองทนุ และกองทนุจะต้องซื ,อและ
รับโอนรายได้สทุธิของ BFKT ในวนัที�ทําการซื ,อขายเสร็จสิ ,นที�
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT 
(“วันที7ทาํการซื 
อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ 
น”)  

เงื7อนไขบังคับก่อน ................................ • เงื�อนไขบงัคบัก่อนที�ต้องสําเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที�
ทําการซื ,อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ ,น รวมถึง (แต่ไม่จํากัด
เพียง) (ก) BFKT ได้รับอนุมัติและได้รับมอบอํานาจให้
ดําเนินการทั ,งหมดที�เกี�ยวข้องที�ต้องได้รับสําหรับการเข้าทํา
และปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT แล้ว (ข) มีการลงนามและทํา
ให้สมบรูณ์ซึ�งเอกสารธุรกรรม (ค) กองทนุได้รับการจดัตั ,งและ
จดทะเบียนตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ง) ไม่มีเหตกุารณ์ที�
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ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ ,นนับจากวันทํา
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• หากมิได้มีการปฏิบตัิตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื�อนไขบังคับก่อนภายใน 14 วันทําการ
หลังจากวันทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT BFKT หรือกองทุนอาจ บอกเลิกสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT (ทั ,งนี , การที�เงื�อนไขบงัคบั
ก่อนที�เกี�ยวข้องไม่สําเร็จครบถ้วนได้ต้องมิได้เกิดจากการทํา
ผิดภาระผูกพนัของคู่สญัญาฝ่ายนั ,นแต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย 
BFKT หรือกองทนุต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีกฝ่าย
ตามสญัญาดงักล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที�เกิดขึ ,นจากการ
กระทําผิดภาระผกูพนัในการปฏิบตัิตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนที�
เกี�ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ BFKT สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซื 
อขาย .................................................• ราคาซื ,อขายรายได้สทุธิของ BFKT (“ราคาซื 
อขาย BFKT ”) 
เป็นไปตามจํานวนที�ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ BFKT ซึ�งกองทนุต้องชําระโดยเต็มจํานวนในวนัที�
ทําการซื ,อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ ,น 

• BFKT จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที�เกี�ยวข้อง
ทั ,งหมดจากธุรกรรมขายและการโอนรายได้ให้แก่กองทนุเต็ม
จํานวน 

สิทธิในการซื 
อทรัพย์สนิของ
กองทุน ........................................................

• BFKT ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทุนในการซื ,อ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT บางส่วน (“ทรัพย์สิน 

BFKT หลัก”) ในราคา 10 ล้านบาท (“ราคาใช้สิทธิ”) ซึ�ง
กองทุนสามารถใช้สิทธิได้ในวนัครบกําหนดสญัญาหรือวัน
ยกเลกิสญัญา HSPA แล้วแตก่รณี (“สิทธิในการซื 
อ”)  

• ทรัพย์สิน BFKT หลกั ณ วนัที�ของสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ BFKT ประกอบด้วย 

• เสาโทรคมนาคมจํานวน 1,435 เสา และ 
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• ระบบ FOC และอุปกรณ์ระบบสื�อสญัญาณจํานวน 
9,169 links โดยความยาวของระบบ FOC อยู่ที� 47,250 
กิโลเมตร 

• เมื�อกองทนุใช้สทิธิในการซื ,อและชําระราคาใช้สทิธิแล้ว หากมี
ทรัพย์สิน BFKT หลกัสว่นใดที�ยงัไม่สามารถโอนและสง่มอบ
ให้แก่กองทนุได้ในวนัที�กําหนดไว้ให้เป็นวนัที�ทําการโอนและ
สง่มอบทรัพย์สิน BFKT หลกั (“วันโอนทรัพย์สิน BFKT 

หลัก”) BFKT จะชําระเงินให้กองทุนเป็นมูลค่าสุดท้าย 
(terminal value) ของทรัพย์สนิ BFKT หลกัสว่นดงักลา่ว เมื�อ 
BFKT ชําระมลูค่าสดุท้าย (terminal value) ดงักล่าวจน
ครบถ้วนแล้ว BFKT จะหมดภาระผูกพนัต่อกองทุนในการ
โอนและสง่มอบทรัพย์สนิ BFKT หลกัสว่นดงักลา่ว 

• มลูค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน BFKT หลกัที�
เกี�ยวข้อง คือ จํานวนที�เท่ากับ 18 เท่าของรายได้ค่าเช่า 
BFKT รายเดือนสําหรับระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าเดือนที�
มีวนัโอนทรัพย์สนิ BFKT หลกั (“มูลค่าสุดท้ายของ BFKT”) 

ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที7เหลือ .......................• ในหรือก่อนวันครบกําหนดสัญญาหรือวันยกเลิกสัญญา 
HSPA แล้วแต่กรณี BFKT จะเข้าทําสญัญาเช่ากบันิติบคุคล
ในกลุ่มทรูเพื�อให้เช่าพื ,นที�  (slots) หนึ�งพื ,นที�บนเสา
โทรคมนาคมของ BFKT อื�นที�เหลือซึ�งไม่ใช่ทรัพย์สิน BFKT 
หลกั (“สัญญาเช่าทรัพย์สิน BFKT ส่วนที7 เหลือ”) ซึ�ง
รวมถึงเสาโทรคมนาคมจํานวนไม่เกิน 50 เสา (“ทรัพย์สิน 

BFKT ส่วนที7เหลือ”) โดยมีระยะเวลาการเช่าอย่างน้อย 10 
ปีนับถัดจากวันครบกําหนดสัญญาหรือวันยกเลิกสัญญา 
HSPA แล้วแต่กรณี (“วันครบกําหนดการขายรายได้ 

BFKT ขั 
นสุดท้าย”) และจดัหาและสง่มอบรายได้สทุธิราย
เดือนที�เกิดจากค่าเช่าทรัพย์สิน BFKT สว่นที�เหลือ จนถึงวนั
ครบกําหนดการขายรายได้ BFKT ขั ,นสดุท้าย หรือ จนถึงวนัที�
มีการโอนทรัพย์สิน BFKT สว่นที�เหลือ ให้แก่กองทนุหากเกิด
กรณีดงักล่าวขึ ,นก่อน ทั ,งนี , ตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  
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• ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ BFKT หากในระหว่างระยะเวลาของสญัญา
เช่าทรัพย์สิน BFKT ส่วนที�เหลือ BFKT ได้รับหลกัฐาน
เกี�ยวกับสิทธิในที�ดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าโดยชอบด้วย
กฎหมายของสถานที�ตั ,ง และ/หรือ สิทธิแห่งทางที�เป็นที�ตั ,ง
หรือใช้ดําเนินงานของทรัพย์สิน BFKT สว่นที�เหลือ BFKT จะ
โอนและขายทรัพย์สิน BFKT สว่นที�เหลือดงักลา่วให้กองทนุ 
และกองทนุจะรับโอนและซื ,อทรัพย์สิน BFKT สว่นที�เหลือนั ,น
ตามราคาที�กองทนุและ BFKT จะตกลงกนั (“ราคาซื 
อขาย

ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที7เหลือ”) โดยเป็นไปตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

กรรมสิทธิdและความเสี7ยง ............................• กรรมสทิธิkและความเสี�ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหายใน
รายได้สทุธิของ BFKT ทรัพย์สิน BFKT หลกัและทรัพย์สิน 
BFKT ส่วนที�เหลือจะเป็นของกองทุนในวันที�ธุรกรรมที�
เกี�ยวข้องเสร็จสิ ,น เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT เป็นธุรกรรม
การซื ,อขายรายได้สทุธิของ BFKT ที�สมบรูณ์และแท้จริง โดย
มิได้เป็นการก่อหลักประกันสําหรับภาระผูกพันใด ๆ ของ 
BFKT กองทนุจะได้รับกรรมสิทธิkและผลประโยชน์ในรายได้
สทุธิของ BFKT โดยครบถ้วนสมบรูณ์นบัจากวนัที�ทําการซื ,อ
ขายรายได้ BFKT เสร็จสิ ,น และมีสิทธิที�จะจําหน่ายจ่ายโอน
รายได้สทุธิของ BFKT นั ,นต่อไป และมีสิทธิโดยสมบรูณ์ที�จะ
ได้รับและเก็บไว้ซึ�งรายได้สทุธิของ BFKT เพื�อประโยชน์ของ
กองทนุ  

โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ 6.1.9 “กองทุนอาจไม่มี
กรรมสิทธิkตามกฎหมายในรายได้ในอนาคตซึ�งถูกขายให้แก่
กองทุนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT 
และ AWC และการโอนกรรมสทิธิkในรายได้ในอนาคตตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้อาจถกูโต้แย้งหรือตกอยู่ภายใต้
สทิธิเรียกร้องของเจ้าหนี ,รายอื�น”   
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การชาํระรายได้สุทธิของ BFKT ..................• BFKT จะจัดหาและส่งมอบรายได้ดงัต่อไปนี ,ให้แก่กองทุน
ภายในวนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเริ�มจาก
เดือนที�เกิดวนัที�ทําการซื ,อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ ,น 

• รายได้สทุธิของ BFKT ที�ต้องสง่มอบที�เกี�ยวกบัสญัญา
เช่าเครื� องและอุปกรณ์ HSPA จนถึงวันที�มีการชําระ
รายได้สทุธิของ BFKT ที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าเครื�องและ
อปุกรณ์ HSPA ที�ต้องสง่มอบจนครบถ้วน และ 

• รายได้สทุธิของ BFKT ที�ต้องสง่มอบที�เกี�ยวกบัสญัญา
เช่าทรัพย์สิน BFKT ส่วนที�เหลือ นับจากวันโอน
ทรัพย์สนิ BFKT หลกัจนถึง (ก) ในกรณีที�ไมไ่ด้มีการโอน
ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที�เหลือให้กองทุนก่อนวันครบ
กําหนดการขายรายได้ BFKT ขั ,นสดุท้าย ได้แก่ วนัที�มี
การสง่มอบรายได้สทุธิของ BFKT ที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่า
ทรัพย์สิน BFKT สว่นที�เหลือจนครบถ้วน หรือ (ข) ใน
กรณีที�ได้มีการขายและโอนทรัพย์สิน BFKT สว่นที�เหลือ
ให้กองทนุก่อนวนัครบกําหนดการขายรายได้ BFKT ขั ,น
สดุท้าย ได้แก่ วนัที� BFKT ขายและโอนทรัพย์สิน BFKT 
สว่นที�เหลอืให้แก่กองทนุ (สาํหรับทรัพย์สนิในสว่นนั ,น) 

ทั ,งนี , ตามจํานวนดงัต่อไปนี , (“รายได้ค่าเช่า BFKT ราย

เดือน”)  

• รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนที�เกี�ยวกับสญัญาเช่า
เครื�องและอุปกรณ์ HSPA จะคํานวณจากค่าเช่าระบบ 
FOC และอุปกรณ์ระบบสื�อสญัญาณจํานวน 9,169 
links บนระบบ FOC และเสาโทรคมนาคมจํานวน 
1,485 เสา (เว้นแต่ ในช่วงเดือนตุลาคม และเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จะเป็นการซื ,อรายได้ค่าเช่า 
BFKT รายเดือนซึ�งคํานวณจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมจํานวน 1,455 เสา) ในอตัราดงัตอ่ไปนี , 
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ปี พ.ศ. 

รายได้ค่าเช่า BFKT 
รายเดือนสาํหรับเสา
โทรคมนาคมต่อเสา 

(บาท/เดือน)  

รายได้ค่าเช่า BFKT ราย
เดือนสาํหรับระบบ FOC 
และอุปกรณ์ระบบสื7อ

สัญญาณ ต่อ link  
(บาท/เดือน) 

2556 
(3 เดือน) 

19,565 14,100 

2557 19,565 14,100 
2558 19,301 14,100 
2559 19,028 14,100 
2560 18,748 14,100 
2561 18,459 14,100 
2562 18,161 14,100 
2563 17,855 14,100 
2564 17,539 14,100 
2565 17,214 14,100 
2566 16,879 14,100 
2567 16,534 14,100 
2568  

(7 เดือน) 
16,179 14,100 

 หมายเหตุ  

1. กองทุนฯ ซื ,อรายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนสําหรับเดือน
ตลุาคม พ.ศ. 2556 และ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ�ง 
BFKT จะนําส่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และเดือน
มกราคม 2557 ตามลําดับ และรายได้ค่าเช่า BFKT ราย
เดือนสําหรับเดือนธันวาคม 2556 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2568 ที�คาดว่า BFKT จะได้ รับจาก กสท. ในเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ถึง เดือนตลุาคม พ.ศ. 2568  

2. รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนข้างต้นเป็นไปตามกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ HSPA ซึ�ง
ปัจจบุนัจะครบกําหนดในวนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ทั ,งนี , 
กสท.โทรคมนาคมมีสิทธิขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป
อย่างน้อยห้าปี ในกรณีที�มีการขยายกําหนดระยะเวลาของ
สญัญาเชา่เครื�องและอปุกรณ์ HSPA ดงักลา่ว รายได้ค่าเช่า 
BFKT รายเดือนต่อเสาและจํานวน links ของระบบ FOC 
ในช่วงระยะเวลาที�มีการขยายจะสอดคล้องกับค่าเช่าที�
เกี�ยวข้องภายใต้สญัญาเชา่เครื�องและอปุกรณ์ HSPA ที�คาด
ว่าจะได้รับจาก กสท.โทรคมนาคมในช่วงระยะเวลาที�มีการ
ขยายดงักลา่ว 
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 • รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนที�เกี�ยวกับสญัญาเช่า
ทรัพย์สิน BFKT สว่นที�เหลือ จะคํานวณจากค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมซึ�งเป็นทรัพย์สิน BFKT สว่นที�เหลือที�ยงั
ไมไ่ด้มีการขายและโอนให้กองทนุ ในอตัราดงัตอ่ไปนี , 

 

 

ปีที7 
รายได้ค่าเช่า  BFKT รายเดือน ใน
อัตรา 1 พื 
นที7 (slot) ต่อเสา (บาท/

เดือน)  
หนึ�ง 5,277 
สอง 5,393 
สาม 5,512 

สี� 5,633 
ห้า 5,757 
หก 5,884 
เจ็ด 6,013 
แปด 6,146 
เก้า 6,281 
สบิ 6,419 

 หมายเหตุ: รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนสําหรับทรัพย์สิน 
BFKT ส่วนที�เหลือจะนําส่งให้กองทนุภายใน 60 วนั นับจากสิ ,น
เดือนนั ,น ๆ 

เหตุผิดนัดและผลแห่งการผิดนัด ................• ก่อนวนัโอนทรัพย์สิน BFKT หลกั หากเกิดเหตุผิดนดัใดที�
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT 
กองทนุอาจเรียกให้ BFKT ชําระเงินเป็นมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ  
(Net Present Value) ของรายได้สทุธิของ BFKT ตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�เหลือทั ,งหมด รวมกับ
มลูค่าสดุท้ายของ BFKT (terminal value) ของทรัพย์สิน 
BFKT หลกั (“รายได้สุทธิ BFKT คงค้าง”) และอาจบงัคบั
ใช้สทิธิของกองทนุไมว่า่ทั ,งหมดหรือบางสว่นตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• ตวัอยา่งของเหตผิุดนดั เช่น กรณี BFKT ไม่สง่มอบรายได้ค่า
เช่า BFKT รายเดือนเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน กรณี 
BFKT ไมส่ง่มอบรายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนเป็นเวลาสอง
เดือนติดต่อกันหากอัตราส่วนหนี ,สินสทุธิที�มีดอกเบี ,ย (Net 
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Interest Bearing Debt) ต่อ EBITDA ของ BFKT เกินกว่า 5 
ต่อ 1 กรณี BFKT ไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนับางประการ
ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT และไมด่ําเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วตามระยะเวลาที�
กําหนด กรณี BFKT ผิดนดัชําระหนี ,การเงินในยอดเงินต้น
รวมมากกวา่หนึ�งพนัล้านบาท กรณีได้มีการริเริ�มกระบวนการ
เกี�ยวกบัการมีหนี ,สนิล้นพ้นตวัหรือกระบวนการของเจ้าหนี ,กบั 
BFKT และกรณีสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA สิ ,นสดุ
ลงหรือมีเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ 
HSPA เนื�องจากเหตุการณ์ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• ในกรณีที� BFKT ไมส่ง่มอบรายได้คา่เช่า BFKT รายเดือนเป็น
จํานวนสามเดือนติดต่อกนัหรือสองเดือนติดต่อกนัในกรณีที�
ไม่สามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินได้ หากกรณีดงักลา่ว
เกิดจากการที� กสท. โทรคมนาคม ไมชํ่าระคา่เช่าตามสญัญา
เช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA และไม่ได้เกิดจากการผิดภาระ
ผกูพนัของเรียลมูฟตามสญัญาขายส่งบริการ HSPA แล้ว 
กองทนุไมม่ีสทิธิในการเรียกเหตผิุดนดัและเรียกให้ BFKT สง่
มอบรายได้สทุธิ BFKT คงค้างให้แก่กองทนุ นอกจากนี , การที� 
กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซื ,อทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA (“สิทธิซื 
อ

ของกสท. โทรคมนาคม”) ไมถื่อเป็นเหตผิุดนดั 

ภาระหน้าที7หลกัอื7น ๆ ของ BFKT ..............• นบัจากวนัที�ทําการโอนทรัพย์สิน BFKT หลกัหรือทรัพย์สิน 
BFKT สว่นที�เหลือเสร็จสิ ,น (“วันโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จ

สิ 
น”) BFKT จะดําเนินการตอ่ไปนี ,โดยคา่ใช้จ่ายของ BFKT เอง 

• ในกรณีที�ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญา
เกี�ยวกบัสทิธิการเช่าในที�ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินสําหรับ
สถานที�ตั ,งให้กับกองทุนได้ BFKT จะดําเนินการให้
กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สิน BFKT หลกัหรือทรัพย์สิน BFKT 
สว่นที�เหลอื ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม และบคุคลที�
ได้ รับการแต่งตั ,งมีสิทธิ เ ข้าไปและใช้สถานที�ตั ,ง ที�
เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สนินั ,น 
หมายเหตุ: ในกรณีของสิทธิแห่งทาง คู่สัญญาตกลงกันว่า 
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ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เช่า
ทรัพย์สิน BFKT หลกั และบุคคลที�ได้รับการแต่งตั ,งมีสิทธิเข้าไป
และใช้สิทธิแห่งทางที�เกี�ยวกับทรัพย์สินดงักล่าวโดยกองทนุเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตามสญัญาบริการหลกั 

• ในกรณีของสญัญาอื�น ๆ ที�เกี�ยวกับทรัพย์สิน BFKT 
หลกั หรือ ทรัพย์สิน BFKT สว่นที�เหลือ ซึ�งไม่สามารถ
โอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญาให้แก่กองทนุได้ BFKT จะ
ดําเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ 
BFKT ตามสญัญาอื�น ๆ นั ,น 

• BFKT จะดําเนินการต่อไปนี ,เป็นระยะเวลาเก้าเดือน
หลงัจากวนัโอนทรัพย์สนิ BFKT เสร็จสิ ,นแตล่ะครั ,ง 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที�กองทุน
ต้องการตามสมควรเกี�ยวกับทรัพย์สิน BFKT 
หลกัหรือทรัพย์สิน BFKT ส่วนที�เหลือที�ได้ส่ง
มอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้ว (“ทรัพย์สิน 

BFKT ที7โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื�อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที�กองทุนต้องการตามสมควร 
(โดยค่าใช้จ่ายของ BFKT) เพื�อให้กองทุน
สามารถใช้งานทรัพย์สิน BFKT ที�โอนแล้วได้ใน
สาระสําคัญในลกัษณะเดียวกับที�มีการใช้ก่อน
วนัโอนทรัพย์สนิ BFKT เสร็จสิ ,น และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี�ยวกบัทรัพย์สิน BFKT ที�โอน
แล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสารนั ,น
ตามสมควร  

• นบัจากวนัโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จสิ ,นแต่ละครั ,ง หาก (ก) 
สถานที�ตั ,งของทรัพย์สิน BFKT ที�โอนแล้วไม่ว่าทั ,งหมดหรือ
บางส่วนซึ�งได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญาเป็น
กองทุนแล้วถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกดําเนินการโดย
ประการอื�นใดทําให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอัน
เนื�องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที�ไม่ว่าทั ,งหมดหรือ
บางส่วนนั ,นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกองทุนหรือผู้ซึ�งเช่าใช้
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ทรัพย์สนิ BFKT ที�โอนแล้วซึ�งไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไมไ่ด้มี
สว่นในการนั ,น หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ หรือ 
แปลงคู่สัญญาให้กองทุน มีการคัดค้านความสมบูรณ์ 
ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที�ตามสิทธิ
การเช่าของทรัพย์สนิ BFKT ที�โอนแล้วใด ๆ โดยกองทนุหรือผู้
ซึ�งเช่าใช้ทรัพย์สิน BFKT ที�โอนแล้วซึ�งไม่ใช่นิติบุคคลใน
กลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการนั ,น หรือ (ค) BFKT ไม่สามารถ
ดําเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่า ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
และบุคคลที�ไ ด้ รับการแต่งตั ,ง เ ข้าถึงหรือใช้สถานที� ไ ด้ 
(“สถานที7  BFKT ที7 ได้รับผลกระทบ”) ทําให้ผู้ เช่าหรือ
กองทุนไม่สามารถเข้าถึง ดําเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สิน 
BFKT ที�โอนแล้วได้ BFKT จะต้องดําเนินการดงัต่อไปนี , ด้วย
คา่ใช้จ่ายของ BFKT เอง 

• จดัหาหรือได้มาซึ�งสถานที�ใหม่ตามที�คู่สญัญาตกลงกัน
ว่าเทียบเท่ากบัสถานที� BFKT ที�ได้รับผลกระทบ (โดย
คู่สัญญาจะต้องดําเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดย
พิจารณาถึง 

(ก) สถานที�ตั ,ง 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที�จะได้
จากสถานที�ใหมน่ั ,น 

(ค) ความจุและขนาดพื ,นที�สําหรับติดตั ,งทรัพย์สิน 
BFKT ที�โอนแล้ว และอปุกรณ์โทรคมนาคมอื�น ๆ 
ของผู้ เช่า ณ สถานที�ใหมน่ั ,น และ 

• ย้ายทรัพย์สนิที�โอนแล้วที�ตั ,งอยูใ่นสถานที� BFKT ที�ได้รับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที�มี
คณุภาพ ลกัษณะจําเพาะ และความจุอย่างน้อยเท่ากบั
ทรัพย์สินที�โอนแล้ว ที�จะติดตั ,งในสถานที�ใหม่ และ
ดําเนินการให้แน่ใจว่ามีสมรรถนะ ความจุ และขนาด
พื ,นที�เพียงพอสําหรับทรัพย์สิน BFKT ที�โอนแล้ว หรือ
อุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที�จะย้ายมาและติดตั ,งใน
สถานที�ใหม่นั ,น ให้เหมือนกับที�เคยตั ,งอยู่ในสถานที� 
BFKT ที�ได้รับผลกระทบก่อนที�สถานที�นั ,นจะกลายเป็น
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สถานที� BFKT ที�ได้รับผลกระทบ 

• ในกรณีที� BFKT ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน BFKT ที�โอนแล้ว
หรือเปลี�ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขตามที�กองทุนต้องการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาที�กําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT BFKT จะต้องดําเนินการดงันี , 

• ซื ,อ และ/หรือ จดัให้มีการซื ,อทรัพย์สนิ BFKT ที�โอนแล้วที�
เกี�ยวข้องซึ�งตั ,งอยู่หรือติดตั ,งในสถานที� BFKT ที�ได้รับ
ผลกระทบ (“ทรัพย์สิน BFKT ที7ได้รับผลกระทบ”) ใน
ราคาที�เท่ากบั (ก) มลูค่าสดุท้ายของ BFKT (terminal 
value) สําหรับทรัพย์สิน BFKT ที�ได้รับผลกระทบที�เป็น
ทรัพย์สิน BFKT หลกั หรือ (ข) ราคาซื ,อขายทรัพย์สิน 
BFKT ส่วนที�เหลือสําหรับทรัพย์สิน BFKT ที�ได้รับ
ผลกระทบที�เป็นทรัพย์สิน BFKT ส่วนที�เหลือ แล้วแต่
กรณี (“ราคาซื 
อขายทรัพย์สิน BFKT ที7 ได้รับ

ผลกระทบ”) พร้อมทั ,งชําระดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จสิ ,นในแต่ละ
กรณีจนกระทั�งและรวมถึงวนัที� BFKT ชําระราคาซื ,อขาย 
สําหรับทรัพย์สิน BFKT ที�ได้รับผลกระทบดงักลา่วแก่
กองทนุ 

• ชําระต้นทนุและค่าใช้จ่ายทั ,งหมดเกี�ยวกบัการขายและ
โอนทรัพย์สิน BFKT ที�ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน 
รวมถึงเงินรายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน BFKT ที�ได้รับ
ผลกระทบซึ�งผู้ เช่าทรัพย์สินที� BFKT ได้รับผลกระทบนั ,น
ไมชํ่าระให้แก่กองทนุ เนื�องจากผู้ เช่าดงักลา่วไม่สามารถ
ใช้ทรัพย์สิน BFKT ที�ได้รับผลกระทบนั ,นได้ จนถึงวนัที� 
BFKT ชําระราคาซื ,อขายทรัพย์สิน BFKT ที�ได้รับ
ผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

• ชําระเงินซึ�งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง และภาระผกูพนัทั ,งหมดที�เกิดหรือ
จะเกิดกบักองทนุอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้
ทรัพย์สิน BFKT ที�ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้าย
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สถานที�ของทรัพย์สิน BFKT ที�ได้รับผลกระทบ และสิทธิ
เรียกร้องของผู้ เช่าที�เรียกเอากบักองทนุเนื�องจากผู้ เช่าไม่
สามารถใช้ทรัพย์สนิ BFKT ที�ได้รับผลกระทบนั ,นได้ 

• ภายใต้บงัคบัของการที� BFKT ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตน
เกี�ยวกบัการซื ,อคืนทรัพย์สิน BFKT ที�ได้รับผลกระทบตามที�
อธิบายมาข้างต้น กองทุนจะชําระเงินค่าเช่าทั ,งหมดที�
เกี�ยวกับทรัพย์สิน BFKT ที�ได้รับผลกระทบที�กองทุนได้รับ
จากผู้ เช่า ที� เ ป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรูตามสัญญาเช่า ที�
เกี�ยวข้องระหว่างนิติบคุคลดงักลา่วและกองทนุให้แก่ BFKT 
พร้อมด้วยดอกเบี ,ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที�
กองทนุรับเงินคา่เช่าจากผู้ เช่าที�เป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรูแตล่ะ
ครั ,งตามสญัญาเช่าที�เกี�ยวข้องระหวา่งนิติบคุคลดงักลา่วและ
กองทนุ จนกระทั�งและรวมถึงวนัที�กองทนุชําระคืนเงินค่าเช่า
นั ,นให้แก่ BFKT ทั ,งนี , จะต้องไม่เกินราคาซื ,อขายทรัพย์สิน 
BFKT ที�ได้รับผลกระทบที�เกี�ยวข้อง 

• ภาระผกูพนัของ BFKT เกี�ยวกบัการย้ายสถานที�และซื ,อคืน
ทรัพย์สิน BFKT ที�ได้รับผลกระทบที�ตั ,งอยู่ในสถานที�ซึ�งได้มี
การโอนให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญาเป็นกองทุนแล้ว ซึ�ง
ทรัพย์สิน BFKT ที�โอนแล้วแต่ถกูยึดไป ถกูควบคมุ หรือถูก
ดําเนินการโดยประการอื�นใดทําให้ไมส่ามารถใช้งานได้โดยผู้
เช่าอนัเนื�องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที�นั ,นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายให้กําหนดไว้เพียงห้าปีหลงัจากวนัที�มีการโอน
สทิธิหรือแปลงคูส่ญัญาที�เกี�ยวกบัสถานที�ที�เกี�ยวข้องดงักลา่ว
เป็นกองทนุ 

• หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สทิธิซื ,อของกสท. โทรคมนาคมใน
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT (“ทรัพย์สินตามสิทธิ

ซื 
อ”) BFKT จะดําเนินการดงันี , 

• ยงัคงชําระรายได้สทุธิของ BFKT ตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• จัดหาทรัพย์สินใหม่ที�อย่างน้อยมีคุณภาพ ลักษณะ
จําเพาะและความจุเดียวกบัทรัพย์สินตามสิทธิซื ,อ และ
ส่งมอบและโอนทรัพย์สินใหม่ที�นํามาแทนที�ทรัพย์สิน 
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BFKT หลกัที�ระบุให้กองทุนในวนัโอนทรัพย์สิน BFKT 
หลกัที�ระบ ุและ 

• หาก BFKT ไม่จัดหาทรัพย์สินใหม่แทนทรัพย์สินตาม
สิทธิซื ,อซึ�งเป็นทรัพย์สิน BFKT หลกั BFKT จะชําระ
มูลค่าสดุท้ายของ BFKT (terminal value) ของ
ทรัพย์สนิตามสิทธิซื ,อนั ,นให้แก่กองทนุจนครบถ้วนในวนั
โอนทรัพย์สนิ BFKT หลกั 

• หาก กสท. โทรคมนาคม ไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT ตาม
สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA หรือ สญัญาเช่าเครื�อง
และอปุกรณ์ HSPA ถกูยกเลิกเนื�องจาก กสท. โทรคมนาคม
ผิดสัญญา เมื�อกองทุนได้มีการร้องขอ BFKT จะต้อง
พยายามอย่างเต็มที�เพื�อให้มีการดําเนินการเรียกร้องที�
สามารถทําได้และมีผลโดยชอบด้วยกฎหมายต่อ กสท. 
โทรคมนาคม กองทนุตกลงรับผิดชอบในต้นทนุและคา่ใช้จ่าย
ที�เกิดขึ ,นในการดําเนินการเรียกร้องดงักลา่ว เมื�อ BFKT ได้รับ
ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จาก กสท. โทรคมนาคม 
BFKT จะชําระค่าชดเชยหรือจํานวนเงินที�ได้รับดังกล่าว 
ให้แก่กองทุนตามเงื�อนไขและข้อกําหนดตามที�ได้ระบุไว้ใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ทั ,งนี , BFKT 
มีสิทธิหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ ,นในการดําเนินการ
เรียกร้องดังกล่าวจากค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จาก 
กสท. โทรคมนาคมก่อนการชําระเงินดงักลา่วให้แก่กองทนุใน
กรณีที�กองทุนยังมิได้ชําระค่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเรียกร้องดงักลา่วให้แก่ BFKT 

สิทธิในการซื 
อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน .............................

• นบัจากวนัที�ทําการซื ,อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ ,น BFKT ให้
สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที�จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรก
ในการซื ,อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุน
เกี�ยวกบัทรัพย์สนิที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐานกิจการโทรคมนาคม
ของ BFKT หรือนิติบคุคลอื�นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และทรัพย์สินอื�นบางส่วน) ซึ�ง
กองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน BFKT เพิ7มเติม”) จนถึงวนัดงัต่อไปนี ,
แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปีนบัจากวนัที�ทําการ
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ซื ,อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ ,น (ข) วนัที� ทรู ซึ�งเป็นนิติบคุคลที�
จองซื ,อหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครั ,งแรก ถือหนว่ยลงทนุที�
กองทุนออกน้อยกว่าร้อยละ 18 ของหน่วยลงทุนทั ,งหมดที�
ออกโดยกองทุนในการเสนอขายครั ,งแรก และ (ค) วันที�ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื�นถือหน่วยลงทนุที�กองทนุ
ออกมากกว่าที�ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขั ,นตอนดงัตอ่ไปนี , 

(1) หาก BFKT และ/หรือ นิติบคุคลอื�นในกลุม่ทรู (“ผู้ขาย

ทรัพย์สินเพิ7มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน BFKT 
เพิ�มเติมแก่บคุคลภายนอก BFKT ต้องดําเนินการและ
จัดการให้นิติบุคคลอื�นในกลุ่มทรูนั ,นต้องทําหนังสือ
ข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้ BFKT ทั ,งนี , รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
เงื�อนไขและข้อกําหนดของการเช่าทรัพย์สิน BFKT 
เพิ�มเติม (หากมี)  

(2) หากกองทุนต้องการซื ,อทรัพย์สิน BFKT เพิ�มเติมนั ,น 
ภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนัที�กองทุนได้รับหนงัสือ
ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกวา่นั ,นตามที�ผู้ขายทรัพย์สนิ
เพิ�มเติมอาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ�มเติมเป็นลายลกัษณ์อักษรว่าต้องการซื ,อทรัพย์สิน 
BFKT เพิ�มเติมดงักลา่ว (“ทรัพย์สิน BFKT ที7จะโอน”) 
ตามข้อกําหนดที�ระบใุนหนงัสอืข้อเสนอ (“หนังสือตอบ

รับ”) จากนั ,น ภายในสามเดือนนบัจากวนัที�ของหนงัสือ
ตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที�เพื�อให้ได้รับ
อนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุที�จําเป็นในการซื ,อทรัพย์สิน 
BFKT ที�จะโอน และ BFKT ต้องดําเนินการ และ/หรือ 
จัดการให้นิติบุคคลอื�นในกลุ่มทรูรายที� เ กี� ยวข้อง
พยายามอย่างเต็มที�ให้ได้รับความยินยอมหรือการ
อนุมตัิทั ,งหมดที�จําเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สญัญาสําหรับการขายทรัพย์สิน BFKT ที�จะโอน เมื�อ
ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที�เกี�ยวข้องทั ,งหมด
แล้ว กองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมจะเข้าทํา
สญัญาและทําการซื ,อขายและโอนทรัพย์สินที� BFKT จะ
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โอนให้เสร็จสิ ,นภายในสามเดือนหลงัจากกองทุนและ
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมได้รับความยินยอมและการ
อนมุตัิดงักลา่วทั ,งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทนุไม่สง่หนงัสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ�มเติมภายในเวลาที�กําหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ�มเติมไมไ่ด้รับความยินยอมและการอนมุตัิที�
จําเป็นทั ,งหมดที�เกี�ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดอืนนบั
จากวันที�ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญาไม่
สามารถดําเนินการให้การซื ,อขายและโอนทรัพย์สิน 

BFKT ที�จะโอนเสร็จสิ ,นภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
จากวันที�ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที� จําเป็น
ทั ,งหมดที�เกี�ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมมีสิทธิขาย
ทรัพย์สิน BFKT ที�จะโอนให้บุคคลภายนอกใน
ข้อกําหนดและเงื�อนไขเดียวกนัหรือดีกว่า (สําหรับผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ�มเติม) ที�กําหนดในหนงัสือข้อเสนอภายใน
ระยะเวลาหกเดือนหลังจากนั ,น หากผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ�มเติมยงัไม่สามารถขายทรัพย์สิน BFKT ที�จะโอนให้
บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว 
และตอ่มาผู้ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมต้องการขายทรัพย์สิน 

BFKT ที�จะโอนอีกครั ,งให้กองทุนมีสิทธิในการซื ,อเป็น
รายแรกอีกครั ,ง  โดยให้ดําเนินการตามขั ,นตอนใน
ลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื 
อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ BFKT ..............................

• หากกองทุนได้ซื ,อทรัพย์สิน BFKT ที�จะโอนและภายหลงั
ต้องการขายทรัพย์สิน BFKT ที�จะโอนดังกล่าวแก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องทําหนังสือข้อเสนอส่งให้ 
BFKT โดยต้องระบุ (ก) ราคาที�กองทุนเสนอขาย และ (ข) 
เงื�อนไขและข้อกําหนดของการขายทรัพย์สิน BFKT ที�จะโอน
ดงักลา่วที�กองทนุเสนอ โดยเมื�อ BFKT ได้รับหนงัสือดงักลา่ว
แล้ว BFKT จะมีสิทธิในการซื ,อทรัพย์สิน BFKT ที�จะโอนเป็น
รายแรกโดยมีเ งื�อนไขและข้อกําหนดตามที�ได้ระบุไว้ใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT 

• BFKT อาจโอนสิทธิในกาซื ,อทรัพย์สิน BFKT ที�จะโอน
ดงักล่าวให้แก่นิติบุคคลอื�นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จําเป็นต้อง
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ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกดัความรับผิดของ  BFKT................ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ความรับผิด
ของ BFKT จะมีอยูอ่ยา่งจํากดัตามกรณีทั�วไปซึ�งรวมถึงกรณีดงัตอ่ไปนี , 

• BFKT ต้องรับผิดตอ่สทิธิเรียกร้องใดเกี�ยวกบัทรัพย์สิน BFKT 
ที�โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ
ภายในสองปีนับจากวนัโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จสิ ,นที�
เกี�ยวข้องแตล่ะครั ,ง เว้นแตส่ทิธิเรียกร้องที�เกิดจากเรื�องสาํคญั
บางเรื�องที�กําหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT ซึ�งไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ ,นสดุในการบอก
กล่าวเรียกร้องสิทธิ(นอกจากที�กฎหมายกําหนด) เรื� อง
ดงักลา่วรวมถึงคํารับรองของ BFKT ในเรื�องอํานาจหน้าที� 
กรรมสิทธิkของ BFKT ในทรัพย์สิน BFKT ที�โอนแล้ว และการ
ไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงกระทําการที�สาํคญั 

• ความรับผิดโดยรวมของ BFKT เกี�ยวกบั (ก) รายได้สทุธิของ 
BFKT ที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ต้อง
ไม่เกินรายได้สทุธิ BFKT คงค้าง (ข) ทรัพย์สิน BFKT หลกัที�
โอนให้แก่กองทุนต้องไม่เกินมูลค่าสุดท้ายของ BFKT 
(terminal value) ของทรัพย์สินนั ,น (ค) ทรัพย์สิน BFKT สว่น
ที�เหลือที�โอนให้กองทุนต้องไม่เกินราคาซื ,อที�กองทุนชําระ
สําหรับทรัพย์สิน BFKT สว่นที�เหลือดงักลา่ว (ง) รายได้สทุธิ
ของ BFKT ที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าทรัพย์สนิ BFKT สว่นที�เหลือ 
ต้องไม่เกินมูลค่าสุทธิปัจจุบันของรายได้ค่าเช่าสุทธิที�ค้าง
ชําระ และ (จ) การทําผิดสญัญาอื�นใดทั ,งหมด ความรับผิด
รวมของ BFKT จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื ,อขาย 
BFKT ทั ,งนี , BFKT ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมลูค่าเพิ�ม) อากรแสตมป์ ภาระ
ผกูพนั และต้นทนุค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง ที�เกิดขึ ,นหรือเป็นผล
จากการเข้าทํา การใช้สิทธิ การบงัคบัสิทธิตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

ประกันภยั ....................................................BFKT ตกลงที�จะ 

• ดําเนินการให้กองทุนมีชื�อเป็นผู้ เอาประกันภยัร่วมและผู้ รับ
ผลประโยชน์ร่วมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูที�
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เกี�ยวกบัทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ภายใน 45 วนันบั
แตว่นัที�ทําการซื ,อขายรายได้ BFKT เสร็จสิ ,น 

• จัดให้มีการประกันภยัที�เกี�ยวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรู ตาม
ข้อกําหนดที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT  

• ในวันโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จสิ ,นแต่ละครั ,งที�เกี�ยวข้อง 
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยในนามของกองทุนสําหรับ
ทรัพย์สิน BFKT ที�โอนแล้ว โดยกองทนุจะรับผิดชอบในเบี ,ย
ประกนัภยัสาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

• ไมเ่ปลี�ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรู
เกี�ยวกับทรัพย์สิน BFKT ที�โอนแล้ว โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุจะ
ไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ และ 

• ดําเนินการให้มีการนําเงินที�ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทั ,งหมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี�ยนทดแทน
ทรัพย์สนิที�ได้มีการเรียกร้องให้มีการชดใช้เงินประกนัดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย .............................• BFKT ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทนุ บริษัทจดัการ และ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที�เกิดขึ ,นจริงทั ,งหมด 
และต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงคา่ทนายความ
และเงินทดรองอื�นตามสมควรที�เกิดขึ ,น เนื�องจากการทําผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกนั หรือการผิดคํารับรองใด
ของ BFKT ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT เว้นแตเ่ป็นความผิดหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง
หรือจงใจกระทําผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทน
ของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ทั ,งนี , โดยไม่จํากัดสิทธิอื�นใด
ของกองทนุที�มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT หรือตามกฎหมายที�ใช้บงัคบัใด ๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ BFKT และตวัแทนของ 
BFKT ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
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แสตมป์ ความรับผิดที�เกิดขึ ,นจริงทั ,งหมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื�น
ตามสมควรที�เกิดขึ ,น เนื�องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา 
หรือคํารับประกนั หรือการผิดคํารับรองใดของกองทนุภายใต้
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทํา
ผิดโดย BFKT และตวัแทนของ BFKT ทั ,งนี , โดยไม่จํากดัสิทธิ
อื�นใดของ BFKT ที�มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT หรือตามกฎหมายที�ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ................................................•  BFKT และกองทนุไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกนั หรือโอน
โดยประการอื�นใดซึ�งผลประโยชน์ทั ,งหมดหรือบางส่วนของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT โดยมิได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทั ,งนี , เว้นแต่สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT ยอมให้กระทําได้  

กฎหมายที7ใช้บงัคับ ................................ • สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ให้ใช้บงัคบั
ตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ............................................• ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาทที�เกิดขึ ,นจากหรือเกี�ยวข้องกับสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อกําหนดและ
เงื�อนไขหลกันี , แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

(2) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง AWC และกองทุน (“สญัญาโอนขาย
ทรพัย์สินและสิทธิรายได ้AWC”) 

คู่สัญญา ....................................................... • AWC ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซื ,อ 

ทรัพย์สินที7ซื 
อขาย ................................ • ภายใต้เงื�อนไขความสําเร็จครบถ้วนของเงื�อนไขบังคบัก่อน
ทั ,งหมดที�กําหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC AWC จะต้องขายและโอนรายได้สุทธิของ 
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AWC ให้แก่กองทนุ และกองทนุจะต้องซื ,อและรับโอน 

• รายได้ที�คาดวา่จะได้รับของ AWC จาก 

(ก)  ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 4,360 
เสาตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
(รวมถึงเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง และ
สทิธิอื�นทั ,งหมดที�เกิดจากรายได้ดงักลา่วตามที�ระบุ
ไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�
เกี�ยวข้อง) นบัแต่วนัเริ�มคํานวณรายได้จนถึงวนัที�
ครบกําหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
(“วันครบกาํหนดสัญญา AWC”) และ  

(ข)  ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนไม่เกิน 
392 เสา นบัแต่วนัถัดจากวนัครบกําหนดสญัญา 
AWC หรือวนัที�สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ถูกยกเลิกก่อนครบกําหนดระยะเวลาหรือ
กําหนดระยะเวลาที�ได้มีการขยาย (“วันยกเลิก

สัญญา AWC”) แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ ,นก่อน 
จนถึงวนัครบรอบ 10 ปีนบัแต่วันถัดจากวนัครบ
กําหนดสญัญา AWC หรือวนัยกเลิกสญัญา AWC 
ดงักลา่ว 

ในแต่ละกรณีหักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วน
สําหรับการดําเนินงานและซ่อมบํารุง เงินค่าเช่าตาม
สัญญาเช่า ที�ดิน (รวมถึงภาษีโรงเ รือน)  และเบี ,ย
ประกนัภยั (“ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ AWC”) โดยต้นทนุ
ค่าใช้จ่ายของ AWC จะมีการปรับอตัราเพิ�มขึ ,นรายปี 
(annual escalation)  

(รวมเรียกว่า “รายได้สุทธิของ AWC”) ในวนัที�ทําการ
ซื ,อขายเสร็จสิ ,นที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC (“วันที7ทําการซื 
อขายรายได้ 

AWC เสร็จสิ 
น”) และ 

• ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา AWC หรือวันครบ
ยกเลิกสญัญา AWC แล้วแต่กรณี AWC จะต้องโอน
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ให้แก่กองทนุ และกองทนุจะต้องรับโอนเสาโทรคมนาคม
ของ AWC จํานวน 3,968 เสา (“ทรัพย์สิน AWC 

หลัก”) ในวนัที�กําหนดไว้ให้เป็นวนัที�ทําการโอนและส่ง
มอบทรัพย์สิน AWC หลกั (“วันโอนทรัพย์สิน AWC 

หลัก”)  

(ทั ,งนี , รายได้สทุธิของ AWC และทรัพย์สิน AWC หลกั 
รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินที7ขายของ AWC”) 

เงื7อนไขบังคับก่อน ................................ • เงื�อนไขบงัคบัก่อนที�ต้องสําเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที�
ทําการซื ,อขายรายได้ AWC เสร็จสิ ,น รวมถึง (แต่ไม่จํากัด
เพียง) (ก) AWC ได้รับอนุมตัิ และได้รับมอบอํานาจให้
ดําเนินการทั ,งหมดที�เกี�ยวข้องที�ต้องได้รับสําหรับการเข้าทํา
และปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC แล้ว (ข) มีการลงนามและทํา
ให้สมบรูณ์ซึ�งเอกสารธุรกรรม (ค) กองทนุได้รับการจดัตั ,งและ
จดทะเบียนตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ง) ไม่มีเหตกุารณ์ที�
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ ,นนับจากวันทํา
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

• หากมิได้มีการปฏิบัติตามเงื�อนไขบังคับก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื�อนไขบังคบัก่อนภายใน 14 วันทําการ
หลังจากวันทําสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC  AWC หรือกองทุนอาจบอกเลิกสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC (ทั ,งนี ,การที�เงื�อนไขบังคับ
ก่อนที�เกี�ยวข้องไม่สําเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการทํา
ผิดภาระผกูพนัของคู่สญัญาฝ่ายนั ,นแต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย 
AWC หรือกองทุนต่างแต่ไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีก
ฝ่ายตามสญัญาดงักล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที�เกิดขึ ,นจาก
การกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเงื�อนไขบังคับ
ก่อนที�เกี�ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซื 
อขาย ................................................. • ราคาซื ,อขายสําหรับทรัพย์สินที�ขายของ AWC (“ราคาซื 
อ

ขาย AWC”) เป็นไปตามจํานวนที�ระบุไว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC โดยกองทนุต้องชําระราคาซื ,อ
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ขาย AWC เต็มจํานวนในวนัที�ทําการซื ,อขายรายได้ AWC 
เสร็จสิ ,น 

• AWC จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที�เกี�ยวข้อง
ทั ,งหมดจากธุรกรรมขายและการโอนรายได้ให้แก่กองทนุเต็ม
จํานวน 

เงื7อนไขในการโอนทรัพย์สิน AWC 
หลัก .............................................................

 • ในวนัโอนทรัพย์สิน AWC หลกั AWC จะต้องโอนทรัพย์สิน 
AWC หลกัให้กับกองทุน โดยเป็นไปตามข้อกําหนดและ
เงื�อนไขของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC 
ทั ,งนี , เงื�อนไขที�ต้องสําเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันโอน
ทรัพย์สิน AWC หลกั รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงรายละเอียด
และหลกัฐานเกี�ยวกบัสทิธิในที�ดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าโดย
ชอบด้วยกฎหมายของสถานที�อันเป็นที�ตั ,งของทรัพย์สิน 
AWC หลกั  

• สําหรับทรัพย์สิน AWC หลกัที�ไม่สามารถโอนและสง่มอบได้
ในวนัโอนทรัพย์สิน AWC หลกั AWC จะชําระเงินให้กองทนุ
เป็นมูลค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC 
หลกัที�ไมไ่ด้มีการโอนและสง่มอบดงักลา่วในวนัโอนทรัพย์สิน 
AWC หลกั เมื�อ AWC ชําระมลูค่าสดุท้าย (terminal value) 
ดงักล่าวจนครบถ้วนแล้ว  AWC จะหมดภาระผูกพันต่อ
กองทุนในการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน AWC หลักที�
เกี�ยวข้องดงักลา่ว 

• มลูค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC หลกัที�
เกี�ยวข้อง คือ จํานวนที�เทา่กบั 14 เทา่ของรายได้คา่เช่า AWC 
รายเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือนก่อนเดือนที�มีวันโอน
ทรัพย์สนิ AWC หลกั (“มูลค่าสุดท้ายของ AWC”) 

ทรัพย์สิน AWC ส่วนที7เหลือ ........................ • AWC ตกลงจะเข้าทําสญัญาเช่ากับนิติบุคคลในกลุ่มทรู
เพื�อให้เช่าพื ,นที� (slots) หนึ�งพื ,นที�บนของเสาโทรคมนาคมของ 
AWC อื�นที�เหลือซึ�งไม่ใช่ทรัพย์สิน AWC หลกั (“สัญญาเช่า

ทรัพย์สิน AWC ส่วนที7 เหลือ”) ซึ�งเป็นเสาโทรคมนาคม
จํานวนไม่เกิน 392 เสา (“ทรัพย์สิน AWC ส่วนที7เหลือ”) 
โดยมีระยะเวลาการเช่าอยา่งน้อย 10 ปีนบัจากวนัถดัจากวนั
ครบกําหนดสัญญา AWC หรือ วันยกเลิกสัญญา AWC 
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แล้วแต่กรณี (“วันครบกําหนดการขายรายได้ AWC ขั 
น

สุดท้าย”) และจดัหาและสง่มอบรายได้สทุธิรายเดือนที�เกิด
จากค่าเช่าทรัพย์สิน AWC ส่วนที�เหลือ จนถึงวันครบ
กําหนดการขายรายได้ AWC ขั ,นสดุท้ายหรือ จนถึงวนัที�มีการ
โอนทรัพย์สิน AWC ส่วนที�เหลือ หากเกิดกรณีดงักล่าวขึ ,น
ก่อน ตามข้อกําหนดและเ งื� อนไขของสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ AWC หากในระหว่างระยะเวลาของสัญญาเช่า
ทรัพย์สิน AWC สว่นที�เหลือ AWC ได้รับหลกัฐานเกี�ยวกบัสิทธิใน
ที�ดินและ/หรือสิทธิการเช่าโดยชอบด้วยกฎหมายของสถานที�อนั
เป็นที�ตั ,งหรือใช้ดําเนินงานทรัพย์สิน AWC สว่นที�เหลือ AWC จะ
โอนและขายทรัพย์สิน AWC สว่นที�เหลือ ให้กองทนุ และกองทนุ
จะรับโอนและซื ,อทรัพย์สิน AWC ส่วนที�เหลือนั ,นตามราคาที�
กองทุนและ AWC จะตกลงกันโดยเป็นไปตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

กรรมสิทธิdและความเสี7ยง ............................ • กรรมสทิธิkและความเสี�ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหายใน
รายได้สทุธิของ AWC ทรัพย์สิน AWC หลกัและทรัพย์สิน 
AWC ส่วนที�เหลือจะเป็นของกองทุนในวันที�ธุรกรรมที�
เกี�ยวข้องเสร็จสิ ,น เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

• สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC เป็นธุรกรรม
การซื ,อขายรายได้สทุธิของ AWC ที�สมบรูณ์และแท้จริง โดย
มิได้เป็นการก่อหลักประกันสําหรับภาระผูกพันใด ๆ ของ 
AWC กองทุนจะได้รับกรรมสิทธิkและผลประโยชน์ในรายได้
สทุธิของ AWC โดยครบถ้วนสมบูรณ์นบัจากวนัที�ทําการซื ,อ
ขายรายได้ AWC เสร็จสิ ,น และมีสิทธิที�จะจําหน่ายจ่ายโอน
รายได้สทุธิของ AWC นั ,นต่อไป และมีสิทธิโดยสมบรูณ์ที�จะ
ได้รับและเก็บไว้ซึ�งรายได้สทุธิของ AWC เพื�อประโยชน์ของ
กองทนุเอง  

โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ 6.1.9 “กองทุนอาจไม่มี
กรรมสิทธิkตามกฎหมายในรายได้ในอนาคตซึ�งถูกขายให้แก่
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กองทุนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT 
และ AWC และการโอนกรรมสทิธิkในรายได้ในอนาคตตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้อาจถกูโต้แย้งหรือตกอยู่ภายใต้
สทิธิเรียกร้องของเจ้าหนี ,รายอื�น”  

การชาํระรายได้สุทธิของ AWC ................... • AWC จะจัดหาและส่งมอบรายได้ดงัต่อไปนี ,ให้แก่กองทุน
ภายในวนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเริ�มจาก
เดือนที�เกิดวนัที�ทําการซื ,อขายรายได้ AWC เสร็จสิ ,น 

• รายได้สทุธิของ AWC ที�ต้องชําระที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC จนถึงวนัที�มีการชําระรายได้
สทุธิของ AWC ที�เกี�ยวกับสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที�ต้องชําระจนครบถ้วน และ 

• รายได้สทุธิของ AWC ที�ต้องชําระที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่า
ทรัพย์สิน AWC ส่วนที�เหลือ นบัจากวนัโอนทรัพย์สิน 
AWC หลกัจนถึง (1) ในกรณีที�ไม่ได้มีการโอนทรัพย์สิน 
AWC สว่นที�เหลอืให้กองทนุก่อนวนัครบกําหนดการขาย
รายได้ AWC ขั ,นสุดท้าย ได้แก่ วันที�มีการชําระรายได้
สทุธิของ AWC ที�เกี�ยวกับสญัญาเช่าทรัพย์สิน AWC 
สว่นที�เหลือจนครบถ้วน หรือ (2) ในกรณีที�ได้มีการขาย
และโอนทรัพย์สิน AWC สว่นที�เหลือให้กองทนุก่อนวนั
ครบกําหนดการขายรายได้ AWC ขั ,นสดุท้าย ได้แก่วนัที� 
AWC ขายและโอนทรัพย์สิน AWC สว่นที�เหลือให้แก่
กองทนุ (สาํหรับทรัพย์สนิในสว่นนั ,น)  

ทั ,งนี , ตามจํานวนดังต่อไปนี , (“รายได้ค่าเช่า AWC ราย

เดือน”)  

• รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC จะคํานวณจากเสาโทรคมนาคม
จํานวน 4,360 เสา ในอตัราดงัตอ่ไปนี , 

 

 



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 153 

 

 

ปี พ.ศ. 

รายได้ค่าเช่า AWC ราย
เดือนสาํหรับเสา

โทรคมนาคมต่อเสา (บาท/
เดือน) 

2556 
(1 เดือน) 

22,000 

2557 22,000 

2558 21,837 

2559 21,668 

2560 21,495 

2561 21,317 
2562 21,314 

2563 20,944 

2564 20,750 

2565 20,549 

2566 20,342 

2567 20,130 

2568  
(7 เดือน) 

19,910 
 

 หมายเหตุ รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนข้างต้นเป็นไปตามกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ6งปัจจบุันจะ
ครบกําหนดในวันที6 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที6มีการขยาย
กําหนดระยะเวลาของสญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC ดงักล่าว 
รายได้คา่เชา่ AWC รายเดือนตอ่เสาในช่วงระยะเวลาที6มีการขยายจะ
สอดคล้องกับค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที6
คาดวา่จะได้รับจาก BFKT ในชว่งระยะเวลาที6มีการขยายดงักลา่ว 

 • รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที�เกี�ยวกับสญัญาเช่า
ทรัพย์สิน AWC ส่วนที�เหลือ จะคํานวณจากค่าเช่า
ทรัพย์สนิ AWC สว่นที�เหลอืที�ยงัไม่ได้มีการขายและโอน
ให้กองทนุ ในอตัราดงัตอ่ไปนี , 
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ปีที$ 
รายได้ค่าเช่า AWC ราย
เดือน ในอัตรา 1 พื 'นที$ 

(slot) ต่อเสา (บาท/เดือน)  

หนึ6ง 6,784 

สอง 6,934 

สาม 7,086 

สี6 7,242 

ห้า 7,401 

หก 7,564 

เจ็ด 7,731 
แปด 7,901 

เก้า 8,074 

สบิ 8,252 
 หมายเหตุ: รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนสําหรับทรัพย์สิน AWC 

สว่นที6เหลือจะนําสง่ให้กองทนุภายในวนัทําการสดุท้ายของเดือนนั Dน ๆ 

เหตุผิดนัดและผลแห่งการผิดนัด ................ • ก่อนวนัโอนทรัพย์สิน AWC หลกั หากเกิดเหตุผิดนดัใดที�
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC 
กองทนุอาจเรียกให้ AWC ชําระเงินเป็นมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ 
(Net Present Value) ของรายได้สทุธิของ AWC ที�เหลือ
ทั ,งหมด รวมกับมูลค่าสดุท้ายของ AWC (terminal value) 
ของทรัพย์สิน AWC หลกั (“รายได้สุทธิ AWC คงค้าง”) 
และอาจบงัคบัใช้สิทธิของกองทนุไม่ว่าทั ,งหมดหรือบางสว่น
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

• ตวัอย่างของเหตผิุดนดั เช่น กรณี AWC ไม่สง่มอบรายได้ค่า
เช่า AWC รายเดือนเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกนั กรณี AWC 
ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนเป็นเวลาสองเดือน
ติดตอ่กนัหากอตัราสว่นหนี ,สนิสทุธิที�มีดอกเบี ,ย (Net Interest 
Bearing Debt) ต่อ EBITDA ของ AWC เกินกว่า 5 ต่อ 1 
ทางการเงินตามที�ตกลง กรณี AWC ไม่ปฏิบตัิตามภาระ
ผูกพันบางประการตามที�กําหนดไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC และไม่ดําเนินการแก้ไขกรณี
ดงักลา่วตามระยะเวลาที�กําหนด กรณี AWC ผิดนดัชําระหนี ,
การเงินในยอดเงินต้นรวมมากกว่าหนึ�งพนัล้านบาท กรณีได้
มีการริเริ�มกระบวนการเกี�ยวกับการมีหนี ,สินล้นพ้นตัวหรือ
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กระบวนการของเจ้าหนี ,กบั AWC และกรณีสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC สิ ,นสดุลงหรือมีเหตุผิดนดัภายใต้
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เนื�องจากเหตุการณ์
ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC 

• ในกรณีที� AWC ไม่สง่มอบรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนเป็น
จํานวนสามเดือนติดต่อกนั หรือสองเดือนติดต่อกนัในกรณีที�
ไม่สามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินได้ หากกรณีดงักลา่ว
เกิดจากการที� BFKT ไม่ชําระรายได้สุทธิของ AWC ที�
เกี�ยวข้องใด ๆ ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ซึ�งเป็นผลมาจากการที� กสท. โทรคมนาคม ปฏิบตัิผิดสญัญา
ไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT ภายใต้สัญญาเช่าเครื�องและ
อุปกรณ์ HSPA และการผิดสญัญาดังกล่าวของกสท. 
โทรคมนาคมไม่ได้เกิดจากการผิดภาระผูกพนัของเรียลมูฟ
ตามสญัญาขายส่งบริการ HSPA แล้ว กองทนุไม่มีสิทธิใน
การเรียกเหตุผิดนดัและเรียกให้ AWC สง่มอบรายได้สทุธิ 
AWC คงค้างให้แก่กองทนุ 

ภาระหน้าที7หลกัอื7น ๆ ของ AWC ............... • นบัจากวนัที�ทําการโอนทรัพย์สิน AWC หลกัหรือทรัพย์สิน 
AWC สว่นที�เหลือเสร็จสิ ,น (“วันโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จ

สิ 
น”) AWC จะดําเนินการตอ่ไปนี ,โดยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

• ในกรณีที�ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญา
เกี�ยวกับสิทธิการเช่าในที�ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กับ
กองทนุได้ AWC จะดําเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สิน 
AWC หลกั หรือทรัพย์สิน AWC สว่นที�เหลือ ผู้จดัการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที�ได้รับการแต่งตั ,งมี
สทิธิเข้าไปและใช้สถานที�ตั ,งที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สนินั ,น 

• ในกรณีของสญัญาอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิ AWC หลกั 
หรือ ทรัพย์สิน AWC ส่วนที�เหลือ ซึ�งไม่สามารถโอน 
และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่กองทุนได้ AWC จะ
ดําเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ 
AWC ตามสญัญาอื�น ๆ นั ,น 

• AWC จะดําเนินการต่อไปนี ,เป็นระยะเวลาเก้าเดือน
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หลงัจากวนัโอนทรัพย์สนิ AWC เสร็จสิ ,นแตล่ะครั ,ง 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที�กองทุน
ต้องการตามสมควรเกี�ยวกับทรัพย์สิน AWC 
หลกัหรือทรัพย์สนิ AWC สว่นที�เหลือที�ได้สง่มอบ
และโอนสิทธิให้กองทุนแล้ว (“ทรัพย์สิน AWC 

ที7โอนแล้ว”) 

(ข) พยายามตามสมควรเพื�อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที�กองทนุต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของ AWC) เพื�อให้กองทนุสามารถใช้
งานทรัพย์สิน AWC ที�โอนแล้วได้ในสาระสําคญั
ในลักษณะเดียวกับที�มีการใ ช้ก่อนวันโอน
ทรัพย์สนิ AWC เสร็จสิ ,นแตล่ะครั ,ง และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี�ยวกบัทรัพย์สิน AWC หลกัที�
โอนแล้ว และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนั ,น
ตามสมควร  

• นบัจากวนัโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จสิ ,นแต่ละครั ,ง หาก (ก) 
สถานที�ตั ,งที�เกี�ยวกบัทรัพย์สิน AWC ที�โอนแล้วไม่ว่าทั ,งหมด
หรือบางสว่นซึ�งได้มีการโอนให้แก่ และ/หรือ แปลงคู่สญัญา
เป็นกองทนุแล้วถกูยึดไป ถกูควบคมุ หรือถกูดําเนินการโดย
ประการอื�นใดทําให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอัน
เนื�องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที�ไม่ว่าทั ,งหมดหรือ
บางส่วนนั ,นไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกองทนุหรือผู้ซึ�งเช่าใช้
ทรัพย์สนิ AWC ที�โอนแล้วซึ�งไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไม่ได้มี
สว่นในการนั ,น หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ หรือ 
แปลงคู่สัญญาให้กองทุน มีการคัดค้านความสมบูรณ์ 
ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที�ตามสิทธิ
การเช่าของทรัพย์สนิ AWC ที�โอนแล้วใด ๆ โดยกองทนุหรือผู้
ซึ�งเช่าใช้ทรัพย์สิน AWC ที�โอนแล้วซึ�งไม่ใช่นิติบุคคลใน
กลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการนั ,น หรือ (ค) AWC ไม่สามารถ
ดําเนินการให้กองทุน ผู้ เช่า ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
หรือบุคคลที� ไ ด้ รับการแต่งตั ,ง เ ข้าถึงหรือใช้สถานที� ไ ด้ 
(“สถานที7  AWC ที7 ได้รับผลกระทบ”) ทําให้ผู้ เช่าหรือ
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กองทุนไม่สามารถเข้าถึง ดําเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สิน 
AWC ที�โอนแล้วได้ AWC จะต้องดําเนินการดงัต่อไปนี , ด้วย
คา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

• จดัหาหรือได้มาซึ�งสถานที�ใหม่ตามที�คู่สญัญาตกลงกัน
ว่าเทียบเท่ากับสถานที� AWC ที�ได้รับผลกระทบ (โดย
คู่สัญญาจะต้องดําเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดย
พิจารณาถึง 

(ก) สถานที�ตั ,ง 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที�จะได้
จากสถานที�ใหมน่ั ,น และ 

(ค) ความจุขนาดพื ,นที�สําหรับติดตั ,งทรัพย์สิน AWC 
ที�โอนแล้ว และอปุกรณ์โทรคมนาคมอื�น ๆ ของผู้
เช่า ณ สถานที�ใหมน่ั ,น และ 

• ย้ายทรัพย์สนิที�โอนแล้วที�ตั ,งอยู่ในสถานที� AWC ที�ได้รับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที�มี
คณุภาพ ลกัษณะจําเพาะ และประสิทธิภาพอย่างน้อย
เท่ากับทรัพย์สิน AWC ที�โอนแล้ว ที�จะติดตั ,งในสถานที�
ใหม่ และดําเนินการให้แน่ใจว่ามีความจุ ประสิทธิภาพ 
และขนาดพื ,นที�เพียงพอสําหรับทรัพย์สิน AWC ที�โอน
แล้ว หรืออุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที�จะย้ายมาและ
ติดตั ,งในสถานที�ใหม่นั ,น ให้เหมือนกับที�เคยตั ,งอยู่ใน
สถานที� AWC ที�ได้รับผลกระทบก่อนที�สถานที�นั ,นจะ
กลายเป็นสถานที� AWC ที�ได้รับผลกระทบ 

• ในกรณีที� AWC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน AWC ที�โอนแล้ว
หรือเปลี�ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขตามที�กองทุนต้องการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาที�กําหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC AWC จะต้องดําเนินการดงันี , 

• ซื ,อ และ/หรือ จดัให้มีการซื ,อทรัพย์สิน AWC ที�โอนแล้วที�
เกี�ยวข้องซึ�งตั ,งอยู่หรือติดตั ,งในสถานที� AWC ที�ได้รับ
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ผลกระทบ (“ทรัพย์สิน AWC ที7ได้รับผลกระทบ”) ใน
ราคาที�เท่ากับ (ก) มูลค่าสดุท้ายของ AWC (terminal 
value) สําหรับทรัพย์สิน AWC ที�ได้รับผลกระทบที�เป็น
ทรัพย์สิน AWC หลกั หรือ (ข) ราคาซื ,อขายทรัพย์สิน 
AWC ส่วนที�เหลือ สําหรับทรัพย์สิน AWC ที�ได้รับ
ผลกระทบที�เป็นทรัพย์สิน AWC ส่วนที�เหลือ แล้วแต่
กรณี (“ราคาซื 
อขายทรัพย์สิน AWC ที7 ได้รับ

ผลกระทบ”)  พร้อมทั ,งชําระดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปีนับจากวันโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จสิ ,นในแต่
ละกรณีจนกระทั�งและรวมถึงวนัที� AWC ชําระคืนราคา
ซื ,อขายทรัพย์สนิ AWC ที�ได้รับผลกระทบแก่กองทนุ 

• ชําระต้นทนุและค่าใช้จ่ายทั ,งหมดเกี�ยวกบัการขายและ
โอนทรัพย์สิน AWC ที�ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน 
รวมถึ ง เ งินรายไ ด้ค่า เช่ าท รัพย์สิน  AWC ที� ไ ด้ รับ
ผลกระทบซึ�งผู้ เช่าทรัพย์สิน AWC ที�ได้รับผลกระทบนั ,น
ไม่ชําระให้แก่กองทุน เนื�องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้
ทรัพย์สิน AWC ที�ได้ รับผลกระทบนั ,นได้ จนถึงวันที� 
AWC ชําระราคาซื ,อขายทรัพย์สิน AWC ที�ได้รับ
ผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

• ชําระเงินซึ�งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง และภาระผกูพนัทั ,งหมดที�เกิดหรือ
จะเกิดกับกองทุนอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้
ทรัพย์สิน AWC ที�ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้าย
สถานที�ของทรัพย์สิน AWC ที�ได้รับผลกระทบ และสิทธิ
เรียกร้องของผู้ เช่าที�เรียกเอากับกองทุนเนื�องจากผู้ เช่า
ดงักลา่วไมส่ามารถใช้ทรัพย์สนิ AWC ที�ได้รับผลกระทบ
นั ,นได้ 

• ภายใต้บงัคบัของการที� AWC ปฏิบตัิตามภาระ
ผกูพนัของตนเกี�ยวกบัการซื ,อคืนทรัพย์สิน AWC ที�
ได้รับผลกระทบตามที�อธิบายมาข้างต้น กองทนุจะ
ชําระเงินคา่เช่าทั ,งหมดที�เกี�ยวกบัทรัพย์สิน AWC ที�
ได้รับผลกระทบที�กองทุนได้รับจากผู้ เช่าที�เป็นนิติ
บคุคลในกลุม่ทรูตามสญัญาเช่าที�เกี�ยวข้องระหว่าง



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 159 

นิติบคุคลดงักล่าวและกองทุน ให้แก่ AWC พร้อม
ด้วยดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัที�
กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าที�เป็นนิติบุคคลใน
กลุ่มทรูแต่ละครั ,งตามสัญญาเช่า ที� เ กี� ยวข้อง
ระหว่างนิติบุคคลดังกล่าวและกองทุน จนกระทั�ง
และรวมถึง วนัที�กองทนุชําระคืนเงินคา่เช่านั ,นให้แก่ 
AWC ทั ,งนี , จะต้องไม่เกินราคาซื ,อขายทรัพย์สิน 
AWC ที�ได้รับผลกระทบที�เกี�ยวข้อง 

• ภาระผูกพนัของ AWC เกี�ยวกับการย้ายสถานที�และซื ,อคืน
ทรัพย์สิน AWC ที�ได้รับผลกระทบได้มีการโอนทรัพย์สิน 
AWC ที�โอนแล้วให้แก่ หรือ แปลงคูส่ญัญาเป็นกองทนุแล้วซึ�ง
ทรัพย์สิน AWC ที�โอนแล้ว แต่ถกูยึดไป ถูกควบคมุ หรือถูก
ดําเนินการโดยประการอื�นใดทําให้ไมส่ามารถใช้งานได้โดยผู้
เช่าอนัเนื�องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที�นั ,นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้กําหนดไว้เพียงห้าปีหลงัจากวนัโอนสิทธิ
หรือแปลงคูส่ญัญาที�เกี�ยวกบัสถานที�ที�เกี�ยวข้องดงักลา่วเป็น
กองทนุ 

• หาก กสท. โทรคมนาคม ไม่ชําระค่าเช่าแก่ BFKT ตาม
สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA หรือ สญัญาเช่าเครื�อง
และอปุกรณ์ HSPA ถูกยกเลิกเนื�องจาก กสท. โทรคมนาคม
ผิดสญัญา และ BFKT ไม่ชําระค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC โดยกรณีดงักล่าวทําให้ AWC ไม่
สามารถชําระรายได้สทุธิของ AWC ให้แก่กองทนุ ซึ�งไม่ถือว่า
เป็นเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC เมื�อกองทุนได้มีการร้องขอ AWC ต้อง
ดําเนินการหรือจัดการให้ BFKT ต้องพยายามอย่างเต็มที�
เพื�อให้มีการดําเนินการเรียกร้องที�สามารถทําได้และมีผลโดย
ชอบด้วยกฎหมายต่อ กสท. โทรคมนาคม กองทุนตกลง
รับผิดชอบในต้นทนุและค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ ,นในการดําเนินการ
เรียกร้องดงักลา่ว เมื�อ AWC หรือ BFKT ได้รับค่าเสียหาย
หรือค่าชดเชยใด ๆ AWC ตกลงจะดําเนินการหรือจดัการให้ 
BFKT ดําเนินการชําระค่าชดเชยหรือจํานวนเงินที�ได้รับจาก 
กสท. โทรคมนาคม ให้แก่กองทนุตามเงื�อนไขและข้อกําหนด
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ตามที�ได้ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ทั ,งนี , AWC หรือ BFKT ซึ�งเป็นผู้ดําเนินการเรียกร้อง
ดังกล่าว มีสิทธิหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายที� เกิดขึ ,นในการ
ดําเนินการเรียกร้องดงักลา่วจากค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด 
ๆ จาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนการชําระเงินดงักล่าวให้แก่
กองทนุในกรณีที�กองทนุยงัมิได้ชําระค่าต้นทนุและค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการเรียกร้องดงักล่าวให้แก่ AWC หรือ BFKT 
แล้วแตก่รณี 

สิทธิในการซื 
อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน .............................

 • นบัจากวนัที�ทําการซื ,อขายรายได้ AWC เสร็จสิ ,น AWC ให้
สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที�จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรก
ในการซื ,อสิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุน
เกี�ยวกบัทรัพย์สนิที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐานกิจการโทรคมนาคม
ของ AWC หรือนิติบุคคลอื�นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที�
ขายของ AWC และทรัพย์สนิอื�นบางสว่น) ซึ�งกองทนุสามารถ
ลง ทุน ไ ด้ ต า ม ก ฎห ม า ย แ ละ ก ฎร ะ เ บี ย บ ข อ ง ก . ล . ต . 
(“ทรัพย์สิน AWC เพิ7มเติม”) จนถึงวนัต่อไปนี ,แล้วแต่วนัใด
จะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปีนบัจากวนัที�ทําการซื ,อขายรายได้ 
AWC เสร็จสิ ,น (ข) วนัที� ทรูซึ�งเป็นนิติบุคคลที�จองซื ,อหน่วย
ลงทนุในการเสนอขายครั ,งแรกถือหน่วยลงทนุที�กองทนุออก
น้อยกว่าร้อยละ 18 ของหน่วยลงทุนทั ,งหมดที�ออกโดย
กองทุนในการเสนอขายครั ,งแรก และ (ค) วันที�ผู้ ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอื�นถือหน่วยลงทุนที�กองทุนออก
มากกวา่ที�ทรูถืออยู ่โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขั ,นตอน
ดงัตอ่ไปนี , 

(1) หาก AWC และ/หรือ นิติบคุคลอื�นในกลุม่ทรู (“ผู้ขาย

ทรัพย์สินเพิ7 มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน AWC 
เพิ�มเติมแก่บุคคลภายนอก AWC ต้องดําเนินการและ
จัดการให้นิติบุคคลอื�นในกลุ่มทรูนั ,นต้องออกหนังสือ
ข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้ AWC ทั ,งนี , รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
เงื�อนไขและข้อกําหนดของการเช่าทรัพย์สิน AWC 
เพิ�มเติม (หากมี) 
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(2) หากกองทุนต้องการซื ,อทรัพย์สิน AWC เพิ�มเติมนั ,น 
ภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนัที�กองทุนได้รับหนงัสือ
ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกวา่นั ,นตามที�ผู้ขายทรัพย์สนิ
เพิ�มเติมอาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ�มเติมเป็นลายลกัษณ์อักษรว่าต้องการซื ,อทรัพย์สิน 
AWC เพิ�มเติมดงักลา่ว (“ทรัพย์สิน AWC ที7จะโอน”) 
ตามข้อกําหนดที�ระบใุนหนงัสอืข้อเสนอ (“หนังสือตอบ

รับ”) จากนั ,น ภายในสามเดือนนบัจากวนัที�ของหนงัสือ
ตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที�เพื�อให้ได้รับ
อนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที�จําเป็นในการซื ,อทรัพย์สิน 
AWC ที�จะโอน และ AWC ต้องดําเนินการ และ/หรือ 
จัดการให้ นิติบุคคลอื�นในกลุ่มทรูรายที� เ กี� ยวข้อง
พยายามอย่างเต็มที�ให้ได้รับความยินยอมหรือการ
อนุมตัิทั ,งหมดที�จําเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สญัญาสําหรับการขายทรัพย์สิน AWC ที�จะโอน เมื�อ
ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที�เกี�ยวข้องทั ,งหมด
แล้ว กองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมจะเข้าทํา
สญัญาและทําการซื ,อขายและโอนทรัพย์สิน AWC ที�จะ
โอนให้เสร็จสิ ,นภายในสามเดือนหลงัจากกองทุนและ
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมได้รับความยินยอมและการ
อนมุตัิดงักลา่วทั ,งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทนุไม่สง่หนงัสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ�มเติมภายในเวลาที�กําหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ�มเติมไมไ่ด้รับความยินยอมและการอนมุตัิที�
จําเป็นทั ,งหมดที�เกี�ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดอืนนบั
จากวันที�ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญาไม่
สามารถดําเนินการให้การซื ,อขายและโอนทรัพย์สิน 
AWC ที�จะโอนเสร็จสิ ,นภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวันที�ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที� จําเป็น
ทั ,งหมดที�เกี�ยวข้อง ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมมีสิทธิขาย
ทรัพย์สนิ AWC ที�จะโอนให้บคุคลภายนอกในข้อกําหนด
และเงื�อนไขเดียวกนัหรือดีกว่า (สําหรับผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ�มเติม) ที�กําหนดในหนงัสือข้อเสนอภายในระยะเวลา
หกเดือนหลงัจากนั ,น หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมยงัไม่
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สามารถขายทรัพย์สนิ AWC ที�จะโอนให้บคุคลภายนอก
ได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว และต่อมาผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ�มเติมต้องการขายทรัพย์สินที� AWC จะโอน
อีกครั ,ง ให้กองทุนมีสิทธิในการซื ,อเป็นรายแรกอีกครั ,ง 
โดยให้ดําเนินการตามขั ,นตอนในลกัษณะเดียวกันจน
ครบถ้วน 

สิทธิในการซื 
อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ AWC ...............................

• หากกองทุนได้ซื ,อทรัพย์สิน AWC ที�จะโอนและภายหลัง
ต้องการขายทรัพย์สิน AWC ที�จะโอนดังกล่าวแก่
บคุคลภายนอก กองทนุจะต้องทําหนงัสอืข้อเสนอสง่ให้ AWC 
โดยต้องระบุ (ก) ราคาที�กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื�อนไข
และข้อกําหนดของการขายทรัพย์สิน AWC ที�จะโอนดงักลา่ว
ที�กองทุนเสนอ โดยเมื�อ AWC ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว 
AWCจะมีสทิธิในการซื ,อทรัพย์สนิ AWC ที�จะโอนเป็นรายแรก
โดยมีเงื�อนไขและข้อกําหนดตามที�ได้ระบุไว้ในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

• AWC อาจโอนสิทธิในการซื ,อทรัพย์สิน AWC ที�จะโอน
ดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอื�นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จําเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกดัความรับผิดของ AWC .................. ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ความรับ
ผิดของ AWC จะมีอยู่อย่างจํากดัตามกรณีทั�วไปซึ�งรวมถึงกรณี
ดงัตอ่ไปนี , 

•  AWC ต้องรับผิดตอ่สิทธิเรียกร้องใดเกี�ยวกบัทรัพย์สิน AWC 
ที�โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ
ภายในสองปีนับจากวันโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จสิ ,นที�
เกี�ยวข้องแตล่ะครั ,ง เว้นแตส่ทิธิเรียกร้องที�เกิดจากเรื�องสาํคญั
บางเรื�องที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ซึ�งไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ ,นสดุในการบอก
กล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที�กฎหมายกําหนด) เรื�อง
ดงักลา่วรวมถึง คํารับรองของ AWC ในเรื�องอํานาจหน้าที� 
กรรมสิทธิkของ AWC ในทรัพย์สิน AWC ที�โอนแล้ว และการ
ไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงกระทําการที�เกี�ยวข้อง 

• ความรับผิดโดยรวมของ AWC เกี�ยวกบั (ก) รายได้สทุธิของ 
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AWC ที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ต้อง
ไม่เกินรายได้สทุธิ AWC คงค้าง (ข) ทรัพย์สิน AWC หลกัที�
โอนใ ห้แก่กองทุนต้องไม่ เ กินมูลค่าสุดท้ายของ AWC 
(terminal value) ของทรัพย์สินนั ,น (ค) ทรัพย์สิน AWC สว่น
ที�เหลือที�โอนให้กองทุนต้องไม่เกินราคาซื ,อที�กองทุนชําระ
สําหรับทรัพย์สิน AWC สว่นที�เหลือดงักล่าว (ง) รายได้สทุธิ
ของ AWC ที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าทรัพย์สิน AWC สว่นที�เหลือ 
ต้องไม่เกินมูลค่าสุทธิปัจจุบันของรายได้ค่าเช่าสุทธิที�ค้าง
ชําระ และ (จ) การทําผิดสญัญาอื�นใดทั ,งหมด ความรับผิด
รวมของ AWC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื ,อขาย 
AWC ทั ,งนี , AWC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ�ม) อากรแสตมป์ ภาระ
ผกูพนั และต้นทุนค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง ที�เกิดขึ ,นหรือเป็นผล
จากการเข้าทํา การใช้สิทธิ การบงัคับสิทธิตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

ประกันภยั .................................................... AWC ตกลงที�จะ 

• ดําเนินการให้กองทุนมีชื�อเป็นผู้ เอาประกันภยัร่วมและผู้ รับ
ผลประโยชน์ร่วมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูที�
เกี�ยวกบัทรัพย์สินโทรคมนาคมของ AWC ภายใน 45 วนันบั
แตว่นัที�ทําการซื ,อขายรายได้ AWC เสร็จสิ ,น 

• จดัให้มีการประกนัภยัที�เกี�ยวกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูทั ,งหมด ตาม
ข้อกําหนดที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC  

• ในวนัโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จสิ ,นแต่ละครั ,งที�เกี�ยวข้อง 
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยในนามของกองทุนสําหรับ
ทรัพย์สิน AWC ที�โอนแล้ว โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี ,ย
ประกนัภยัสาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

• ไมเ่ปลี�ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรู
เกี�ยวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุจะ



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 164 

ไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ และ 

• ดําเนินการให้มีการนําเงินที�ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทั ,งหมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี�ยนทดแทน
ทรัพย์สนิที�ได้มีการเรียกร้องให้มีการชดใช้เงินประกนัดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย ............................. • AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที�เกิดขึ ,นจริงทั ,งหมด 
และต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงคา่ทนายความ
และเงินทดรองอื�นตามสมควรที�เกิดขึ ,น เนื�องจากการทําผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกนั หรือการผิดคํารับรองใด
ของ AWC ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC เว้นแตเ่ป็นความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง
หรือจงใจกระทําผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตวัแทน
ของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ทั ,งนี , โดยไม่จํากัดสิทธิอื�นใด
ของกองทนุที�มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC หรือตามกฎหมายที�ใช้บงัคบัใด ๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ AWC และตวัแทนของ 
AWC ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที�เกิดขึ ,นจริงทั ,งหมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื�น
ตามสมควรที�เกิดขึ ,น เนื�องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา 
หรือคํารับประกนั หรือการผิดคํารับรองใดของกองทนุภายใต้
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทํา
ผิดโดย AWC และตวัแทนของ AWC ทั ,งนี , โดยไม่จํากดัสิทธิ
อื�นใดของ AWC ที�มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC หรือตามกฎหมายที�ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ................................................ • AWC และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือโอน
โดยประการอื�นใดซึ�งผลประโยชน์ทั ,งหมดหรือบางส่วนของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC โดยมิได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทั ,งนี , เว้นแต่สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
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AWC ยอมให้กระทําได้  

กฎหมายที7ใช้บงัคับ ................................ • สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ให้ใช้บงัคบั
ตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ............................................ • ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณาตดัสนิ
คดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติ
ข้อพิพาทที�เกิดขึ ,นจากหรือเกี�ยวข้องกับสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC  

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อกําหนดและ
เงื�อนไขหลกันี , แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

(3) สญัญาโอนขายทรพัย์สินระหว่าง TUC และกองทนุ (“สญัญาโอนขายทรพัย์สิน TUC”) 

คู่สัญญา .......................................................• TUC ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซื ,อ 

ทรัพย์สินที7ซื 
อขาย ................................ • ภายใต้เงื�อนไขความสําเร็จครบถ้วนของเงื�อนไขบังคับก่อน
ทั ,งหมดที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC ในวนัที�
ทําการโอนเสร็จสิ ,นTUC จะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน 
และกองทนุจะต้องซื ,อและรับโอน  

• ระบบ FOC หลกัความยาว 5,112 กิโลเมตร (รวมทั ,ง
อปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ) ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดั และ 

• ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวดัซึ�งมีความจุที�
สามารถรองรับได้จํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต 

(“ทรัพย์สนิที7ขายของ TUC”) 

เงื7อนไขบังคับก่อน ................................ • เงื�อนไขบงัคบัก่อนที�ต้องสาํเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที�ทํา
การโอนเสร็จสิ ,น รวมถึง (แต่ไม่จํากดัเพียง) (ก) TUC ได้รับ
อนมุตัิ และได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการทั ,งหมดที�เกี�ยวข้อง
ที�ต้องได้รับสําหรับการเข้าทําและปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของ
ตนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC แล้ว (ข) มีการลงนาม
และทําให้สมบูรณ์ซึ�งเอกสารธุรกรรม (ค) กองทุนได้รับการ
จัดตั ,งและจดทะเบียนตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ง) ไม่มี
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เหตุการณ์ที�ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ ,นนับ
จากวนัทําสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC  

• หากมิได้มีการปฏิบตัิตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนให้สาํเร็จ หรือมิได้
มีการยกเว้นเงื�อนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัทําการหลงัจาก
วนัทําสญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC  TUC หรือกองทนุอาจ
บอกเลิกสญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC (ทั ,งนี , การที�เงื�อนไข
บงัคับก่อนที�เกี�ยวข้องไม่สําเร็จครบถ้วนได้ต้องมิได้เกิดจาก
การทําผิดภาระผกูพนัของคูส่ญัญาฝ่ายนั ,นแต่เพียงฝ่ายเดียว) 
โดย TUC หรือกองทนุต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีก
ฝ่ายตามสญัญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที�เกิดขึ ,นจาก
การกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเงื�อนไขบังคับ
ก่อนที�เกี�ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ TUC สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซื 
อขาย .................................................• ราคาซื ,อขายสาํหรับทรัพย์สินที�ขายของ TUC (“ราคาซื 
อขาย 

TUC”) เป็นไปตามจํานวนที�ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ 
TUC โดยกองทนุต้องชําระราคาซื ,อขายเต็มจํานวนในวนัที�ทํา
การโอนเสร็จสิ ,น 

กรรมสิทธิdและความเสี7ยง ............................• กรรมสิทธิkและความเสี�ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหายใน
ทรัพย์สนิที�ขายของ TUC จะเป็นของกองทนุในวนัที�ธุรกรรมที�
เกี�ยวข้องกบัการขายและโอนเสร็จสิ ,น เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็น
อยา่งอื�นในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC ทั ,งนี , ความเสี�ยงภยั
ในความสญูเสยีหรือเสยีหายในทรัพย์สนิที�ขายของ TUC ที�อยู่
ในระหว่างก่อสร้างจะตกเป็นของกองทนุเมื�อได้มีการส่งมอบ
ทรัพย์สินที�อยู่ในระหว่างก่อสร้างนั ,นตามกระบวนการที�
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC 

การส่งมอบทรัพย์สินที7 ขายของ 
TUC ที7อยู่ในระหว่างก่อสร้าง ......................

• TUC ตกลงว่าจะก่อสร้างทรัพย์สินที�ขายของ TUC ที�อยู่ใน
ระหวา่งก่อสร้างให้เสร็จสมบรูณ์และสง่มอบภายในระยะเวลา
ที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC แต่ในทกุกรณี
ต้องไมช้่ากว่าวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (“วันส่งมอบขั 
น

สุดท้ายของ TUC”) 

• หาก TUC ไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินที�ขายของ TUC ที�อยู่
ในระหว่างก่อสร้างภายในวนัสง่มอบขั ,นสดุท้ายของ TUC ได้ 



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 167 

TUC จะคืนราคาซื ,อขายทรัพย์สินที�ขายของ TUC ที� ไม่
สามารถก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์และส่งมอบดงักลา่วภายใน
วนัสง่มอบขั ,นสดุท้ายของ TUC ให้แก่กองทนุเต็มจํานวน 

ภาระหน้าที7หลกัของ TUC ...........................• นบัจากวันที�ทําการโอนเสร็จสิ ,น TUC จะดําเนินการต่อไปนี , 
โดยคา่ใช้จ่ายของ TUC เอง 

• TUC จะดําเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าทรัพย์สินที�ขายของ 
TUC ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที�ได้รับ
การแตง่ตั ,งมีสทิธิเข้าถึงและใช้สทิธิแหง่ทางที�เกี�ยวข้องกบั
ทรัพย์สินนั ,นตามเงื�อนไขและข้อกําหนดของสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิ TUC 

• ในกรณีของสญัญาอื�น ๆ ที�เกี�ยวกับทรัพย์สินที�ขายของ 
TUC  ซึ�งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญาให้แก่
กองทนุได้ TUC จะดําเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและ
ผลประโยชน์ของ TUC ตามสญัญาอื�น ๆ นั ,น 

• TUC จะดําเนินการต่อไปนี ,เป็นระยะเวลาเก้าเดือน
หลงัจากวนัที�ทําการโอนเสร็จสิ ,น 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที�กองทุน
ต้องการตามสมควรเกี�ยวกับทรัพย์สินที�ขายของ 
TUC ที�ได้สง่มอบและโอนสิทธิให้กองทนุแล้วใน
วันที�ทําการโอนเสร็จสิ ,น (“ทรัพย์สิน TUC ที7

โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื�อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที�กองทนุต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของ TUC) เพื�อให้กองทุนสามารถใช้
งานทรัพย์สินTUCที�โอนแล้วได้ในสาระสําคญัใน
ลกัษณะเดียวกับที�มีการใช้ก่อนวนัที�ทําการโอน
เสร็จสิ ,น และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี�ยวกับทรัพย์สิน TUC ที�โอน
แล้ว และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนั ,นตาม
สมควร  
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สิทธิในการซื 
อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน .............................

• นบัจากวนัที�ทําการโอนเสร็จสิ ,น TUC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิก
ถอนมิได้ ที�จะได้ รับข้อเสนอเป็นรายแรกในการซื ,อสิทธิ 
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทนุเกี�ยวกบัทรัพย์สินที�
เป็นโครงสร้างพื ,นฐานกิจการโทรคมนาคมของ TUC หรือนิติ
บุคคลอื�นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที�ขายของ TUC) ซึ�ง
กองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน TUC เพิ7มเติม”) จนถึงวันดังต่อไปนี ,
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วันครบห้าปีนบัจากวนัที�ทําการ
โอนเสร็จสิ ,น (ข) วนัที�ทรูซึ�งเป็นนิติบคุคลที�จองซื ,อหน่วยลงทนุ
ในการเสนอขายครั ,งแรกถือหนว่ยลงทนุที�กองทนุออกน้อยกว่า
ร้อยละ 18 ของหน่วยลงทุนทั ,งหมดที�ออกโดยกองทุนในการ
เสน อ ข า ยค รั ,ง แ ร ก  แ ละ  (ค )  วัน ที� ผู้ ป ร ะ ก อบ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมรายอื�นถือหนว่ยลงทนุที�กองทนุออกมากกวา่ที�ทรู
ถืออยู ่โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขั ,นตอนดงัตอ่ไปนี , 

(1) หาก TUC และ/หรือ นิติบุคคลอื�นในกลุ่มทรู (“ผู้ขาย

ทรัพย์สินเพิ7 มเติม”)  ต้องการขายทรัพย์สิน TUC 
เพิ�มเติมแก่บุคคลภายนอก TUC ต้องดําเนินการและ
จัดการให้นิติบุคคลอื�นในกลุ่มทรูนั ,นต้องออกหนังสือ
ข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”)  ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน 
TUC ทั ,งนี , รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง เงื�อนไขและข้อกําหนด
ของการเช่าทรัพย์สนิ TUC เพิ�มเติม (หากมี) 

(2) หากกองทุนต้องการซื ,อทรัพย์สิน TUC เพิ�มเติมนั ,น 
ภายใน 10 วนัทําการนับจากวันที�กองทุนได้รับหนังสือ
ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านั ,นตามที�ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ�มเติมอาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ�มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซื ,อทรัพย์สิน 
TUC เพิ�มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน TUC ที7จะโอน”) 
ตามข้อกําหนดที�ระบุหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบ

รับ”) จากนั ,น ภายในสามเดือนนบัจากวนัที�ของหนงัสือ
ตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที�เพื�อให้ได้รับ
อนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที�จําเป็นในการซื ,อทรัพย์สิน 
TUC ที�จะโอน และ TUC ต้องดําเนินการ และ/หรือ 
จดัการให้นิติบคุคลอื�นในกลุม่ทรูรายที�เกี�ยวข้องพยายาม
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อยา่งเต็มที�ให้ได้รับความยินยอมหรือการอนมุตัิทั ,งหมดที�
จําเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสญัญาสําหรับการ
ขายทรัพย์สนิ TUC ที�จะโอน เมื�อได้รับความยินยอมและ
การอนุมัติที�เกี�ยวข้องทั ,งหมดแล้ว กองทุนและผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ�มเติมจะเข้าทําสญัญาและทําการซื ,อขายและ
โอนทรัพย์สิน TUC ที�จะโอนให้เสร็จสิ ,นภายในสามเดือน
หลงัจากกองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมได้รับความ
ยินยอมและการอนมุตัิดงักลา่วทั ,งหมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนงัสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ�มเติมภายในเวลาที�กําหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ�มเติมไม่ได้รับความยินยอมและการอนุมตัิที�
จําเป็นทั ,งหมดที�เกี�ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
จากวันที�ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญาไม่
สามารถดําเนินการให้การซื ,อขายและโอนทรัพย์สิน TUC 
ที�จะโอนเสร็จสิ ,นภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที�
ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที� จําเป็นทั ,งหมดที�
เกี�ยวข้อง ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน 
TUC ที�จะโอนให้บุคคลภายนอกในข้อกําหนดและ
เงื�อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (สําหรับผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ�มเติม) ที�กําหนดในหนงัสือข้อเสนอภายในระยะเวลา
หกเดือนหลงัจากนั ,น หากผู้ ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมยังไม่
สามารถขายทรัพย์สิน TUC ที�จะโอนให้บุคคลภายนอก
ได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และต่อมาผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ�มเติมต้องการขายทรัพย์สนิ TUC ที�จะโอนอีก
ครั ,ง ให้กองทนุมีสทิธิในการซื ,อเป็นรายแรกอีกครั ,ง โดยให้
ดําเนินการตามขั ,นตอนในลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื 
อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ TUC ................................

• หากกองทุนได้ซื ,อทรัพย์สิน TUC ที�จะโอนและภายหลัง
ต้องการขายทรัพย์สิน  TUC ที� จะโอนดังกล่าวแก่
บคุคลภายนอก กองทนุจะต้องทําหนงัสือข้อเสนอสง่ให้ TUC 
โดยต้องระบุ (ก) ราคาที�กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื�อนไข
และข้อกําหนดของการขายทรัพย์สิน TUC ที�จะโอนดงักลา่วที�
กองทุนเสนอ โดยเมื�อ TUC ได้รับหนงัสือดงักลา่วแล้ว TUC 
จะมีสิทธิในการซื ,อทรัพย์สิน TUC ที�จะโอนเป็นรายแรกโดยมี
เงื�อนไขและข้อกําหนดตามที�ได้ระบุไว้ในสัญญาโอนขาย
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ทรัพย์สนิ TUC 

• TUC อาจโอนสิทธิในการซื ,อทรัพย์สิน TUC ที�จะโอนดงักลา่ว
ให้แก่นิติบคุคลอื�นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความ
ยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกดัความรับผิดของ TUC ...................นบัจากวนัที�ทําการโอนเสร็จสิ ,น 

• TUC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี�ยวกับทรัพย์สิน TUC ที�
โอนแล้ว หากกองทนุได้มีการบอกกลา่วเรียกร้องสิทธิภายใน
สองปีนบัจากวนัที�ทําการโอนเสร็จสิ ,น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที�
เกิดจากเรื�องสําคัญบางเรื�องที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สิน TUC ซึ�งไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ ,นสดุในการบอก
กล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที�กฎหมายกําหนด) เรื� อง
ดังกล่าวรวมถึงคํารับรองของ TUC ในเรื� องอํานาจหน้าที� 
กรรมสิทธิkของ TUC ในทรัพย์สินที�ขายของ TUC และการไม่
ปฏิบตัิตามข้อตกลงกระทําการที�สาํคญั 

• ความรับผิดของ TUC เกี�ยวกบัการทําผิดสญัญาใด ๆ ภายใต้
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC ทั ,งหมดรวมแล้วจะไมเ่กินราคา
ซื ,อขาย TUC ทั ,งนี , TUC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย 
สิทธิเรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ�ม) อากรแสตมป์ 
ภาระผกูพนั และต้นทนุคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง ที�เกิดขึ ,นหรือเป็น
ผลจากการเข้าทํา การใช้สิทธิ การบงัคบัสิทธิตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิ TUC  

ประกันภยั .................................................... TUC ตกลงที�จะ 

• จัดให้มีการประกันภัยที�เกี�ยวกับทรัพย์สินที�ขายของ TUC 
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อกําหนดที�
กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC จนกว่ากองทนุจะ
ทําประกนัภยัที�เกี�ยวข้อง 

• จดัหากรมธรรม์ประกันภยัที�เกี�ยวข้องสําหรับทรัพย์สินที�ขาย
ของ TUC ในนามของกองทนุ โดยกองทนุจะรับผิดชอบในเบี ,ย
ประกนัภยัสาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว และ 

• ไม่เปลี�ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัที�เกี�ยวข้อง
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ของกลุ่มทรูเกี�ยวกับทรัพย์สินที�ขายของ TUC โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดย
กองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย .............................• TUC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที�เกิดขึ ,นจริงทั ,งหมด 
และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงค่าทนายความ
และเงินทดรองอื�นตามสมควรที�เกิดขึ ,น เนื�องจากการทําผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใด
ของ TUC ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทํา
ผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือ
บริษัทจดัการ ทั ,งนี , โดยไมจํ่ากดัสทิธิอื�นใดของกองทนุที�มีตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC หรือตามกฎหมายที�ใช้บงัคบั
ใด ๆ  

• กองทนุตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TUC และตวัแทนของ TUC 
ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ 
ความรับผิดที�เกิดขึ ,นจริงทั ,งหมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที�
เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื�นตามสมควรที�
เกิดขึ ,น เนื�องจากการทําผิดข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกนั 
หรือการผิดคํารับรองใดของกองทุนภายใต้สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ TUC เว้นแตเ่ป็นความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่าง
ร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย TUC และตวัแทนของ TUC 
ทั ,งนี , โดยไมจํ่ากดัสทิธิอื�นใดของ TUC ที�มีตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ TUC หรือตามกฎหมายที�ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ................................................• TUC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือโอน
โดยประการอื�นใดซึ�งผลประโยชน์ทั ,งหมดหรือบางส่วนของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สิน TUC โดยมิได้รับความยินยอม
ลว่งหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั ,งนี , เว้น
แตส่ญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC ยอมให้กระทําได้  

ภาษีมูลค่าเพิ7ม .............................................• ราคาซื ,อขาย TUC นั ,นไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม คู่สญัญาตกลง
ว่า TUC จะเป็นผู้ ชําระภาษีมลูค่าเพิ�มที�เกี�ยวข้องซึ�งอาจเกิด
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จากธุรกรรมภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC 

• กองทนุตกลงที�จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที�ในการที�จะขอ
คืนภาษีมูลค่าเพิ�มจากกรมสรรพากร และอาจแต่งตั ,ง TUC 
หรือบคุคลที�ได้รับการแต่งตั ,งให้ดําเนินการโดยสมเหตสุมผล
ทุกประการเพื�อให้มีการดําเนินการเรียกร้องที�สามารถทําได้
และมีผลโดยชอบด้วยกฎหมายต่อกรมสรรพากรในเรื� อง
เกี�ยวกบัการขอคืนภาษีมลูคา่เพิ�มดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม หาก
กองทุนได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที�ในการที�จะขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ�มจากกรมสรรพากรและเป็นที�แน่นอนจากคํา
พิพากษาที�ถึ ง ที�สุดแล้วว่ากรมสรรพากรจะไม่คืน เ งิน
ภาษีมลูคา่เพิ�มดงักลา่ว TUC ตกลงให้ถือวา่หน้าที�ของกองทนุ
ในการคืนเงินภาษีมลูคา่เพิ�มดงักลา่วให้แก่ตนหมดสิ ,นไป 

• เมื�อกองทุนได้รับเงินคืนภาษีและค่าดอกเบี ,ยหรือเงินจํานวน 
ใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง (หากมี) ที�เกี�ยวกบัธุรกรรมภายใต้สญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิ TUC จากกรมสรรพากร กองทนุจะชําระจํานวน
เงินที�ได้รับคืนภาษีดงักล่าวให้แก่ TUC ภายในระยะเวลาที�
กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC 

กฎหมายที7ใช้บงัคับ ................................ • สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ............................................• ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณาตดัสิน
คดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อ
พิพาทที�เกิดขึ ,นจากหรือเกี�ยวข้องกบัสญัญาโอนขายทรัพย์สิน 
TUC 

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TUC ฉบบัลงนามอาจแตกตา่งไปจากสรุปข้อกําหนดและเงื�อนไขหลกันี , แต่จะ
ไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

(4) สญัญาโอนขายทรพัย์สินระหว่างทรูและกองทนุ (“สญัญาโอนขายทรพัย์สินทรู”) 

คู่สัญญา .......................................................• ทรู ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซื ,อ 

ทรัพย์สินที7ซื 
อขาย ................................ • ภายใต้เงื�อนไขความสําเร็จครบถ้วนของเงื�อนไขบงัคบัก่อน
ทั ,งหมดที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู ในวนัที�ทํา
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การโอนเสร็จสิ ,น ทรูจะต้องขายและกองทุนจะต้องซื ,อ
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�ม  

เงื7อนไขบังคับก่อน ................................ • เงื�อนไขบงัคบัก่อนที�ต้องสําเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที�
ทําการโอนเสร็จสิ ,นรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) (ก) ทรูได้รับ
อนมุตัิ และได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการทั ,งหมดที�เกี�ยวข้อง
ที�ต้องได้รับสาํหรับการเข้าทําและปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของ
ตนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินทรูแล้ว (ข) มีการลงนาม
และทําให้สมบูรณ์ซึ�งเอกสารธุรกรรม (ค) กองทุนได้รับการ
จัดตั ,งและจดทะเบียนตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ง) ไม่มี
เหตุการณ์ที�ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ ,นนบั
จากวนัทําสญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

• หากมิได้มีการปฏิบตัิตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนให้สําเร็จ หรือ
มิได้มีการยกเว้นเงื�อนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัทําการนบั
จากวันทําสญัญาโอนขายทรัพย์สินทรู ทรูหรือกองทุนอาจ
บอกเลิกสัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู (ทั ,งนี , การที�เงื�อนไข
บงัคบัก่อนที�เกี�ยวข้องไม่สําเร็จครบถ้วนได้ต้องมิได้เกิดจาก
การทําผิดภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายนั ,นแต่เพียงฝ่าย
เดียว) โดยทรูหรือกองทนุต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญา
อีกฝ่ายตามสญัญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที�เกิดขึ ,น
จากการกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเงื�อนไข
บงัคบัก่อนที�เกี�ยวข้องและการทําให้ธุรกรรมตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิทรูสมบรูณ์และมีผล 

ราคาซื 
อขาย .................................................• ราคาซื ,อขายทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�ม (“ราคาซื 
อ

ขายทรู”) เป็นไปตามจํานวนที�ระบุไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิทรู โดยกองทนุต้องชําระราคาซื ,อขายเต็มจํานวนใน
วนัที�ทําการโอนเสร็จสิ ,น 

กรรมสิทธิdและความเสี7ยง ............................• กรรมสทิธิkและความเสยีงภยัในความสญูหายหรือเสียหายใน
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มจะตกเป็นของกองทนุเมื�อ
มีการส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มแต่ละครั ,ง 
(“การส่งมอบ”) ตามกระบวนการที�กําหนดไว้ในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิทรู 

• ก่อนการส่งมอบแต่ละครั ,ง ทรูจะต้องให้คํารับรองและคํา
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รับประกนัแก่กองทนุ โดยรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การรับรอง
และรับประกนัวา่ทรูจะต้องมีกรรมสทิธิkโดยชอบด้วยกฎหมาย
ในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มที�จะส่งมอบ และ
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มดงักลา่วจะต้องปราศจาก
ภาระผกูพนัใด ๆ 

ก า ร ส่ ง ม อ บ ท รั พ ย์ สิ น เ ส า
โทรคมนาคมส่วนเพิ7ม ................................

• ทรูตกลงว่าจะส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�ม
ให้แก่กองทนุ ดงัตอ่ไปนี , 

• เสาโทรคมนาคม 3,000 แห่ง ภายใน วนัที� 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 และ 

• เสาโทรคมนาคม 3,000 แห่ง ภายใน วนัที� 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558  

(แตล่ะกรณีเรียกวา่ “วันครบกาํหนดส่งมอบ”)  

• นบัจากวนัถดัจากวนัครบกําหนดสง่มอบแตล่ะครั ,งจนถึงวนัที� 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (“วันส่งมอบขั 
นสุดท้ายของทรู”) 
หากในวันที�  31 ธันวาคมของแต่ละปียังมีทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ�มที�ยงัไม่ได้ส่งมอบให้แก่กองทุน ทรูจะ
จ่ายค่าเสียหายจากความล่าช้าในการส่งมอบให้แก่กองทุน
เป็นจํานวนเงินเท่ากับจํานวนเงินที�กองทุนจะต้องชําระคืน
ให้แก่เรียลฟิวเจอร์ในปีดงักลา่วภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์สําหรับทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ�มที�ไม่สามารถจัดหาให้แก่เรียลฟิวเจอร์
ได้ (“ส่วนต่างค่าเช่ารายปี”) บวกด้วย ร้อยละ 15 ตอ่ปี  

• ในวันส่งมอบขั ,นสุด ท้ายของท รู  หากมีท รัพย์สิน เสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ�มที�ยังไม่สามารถโอนได้ ทรูจะชดใช้
กองทนุเป็นจํานวนเงินเท่ากบัสิบสองเท่าของสว่นต่างค่าเช่า
รายปีของปี 2563 ตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิทรู  

• ในวันที�ทรูส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มให้แก่
กองทนุครบถ้วนหรือวนัสง่มอบขั ,นสดุท้ายของทรู แล้วแต่วนั
ใดจะถึงก่อน หากปรากฎว่าทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วน
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เ พิ� ม ที�ท รูส่งมอบให้แก่กองทุนมีลักษณะไม่ตรงตาม
รายละเอียดที�ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินทรู คู่สญัญา
ตกลงจะชดใช้ส่วนต่างใด ๆ ที�เกิดจากการสง่มอบทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มที�มีลกัษณะไมต่รงตามรายละเอียด
ที�ระบไุว้ดงักลา่ว ทั ,งนี , เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

ภาระหน้าที7หลกัของทรู ...............................• นับจากการส่งมอบแต่ละครั ,ง ทรูจะดําเนินการต่อไปนี ,
เกี�ยวกบัทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มที�ได้มีการสง่มอบ 
โดยคา่ใช้จ่ายของทรูเอง 

• ในกรณีที�ไม่สามารถโอน หรือ แปลงคู่สญัญาเกี�ยวกับ
สิทธิการเช่าในที�ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กบักองทนุได้ 
ท รู จ ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ก อ ง ทุน  ผู้ เ ช่ า ท รั พ ย์ สิน เ สา
โทรคมนาคมส่วนเพิ�ม ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
และบุคคลที�ได้รับการแต่งตั ,งมีสิทธิเข้าไปและใช้สถาน
ที�ตั ,งที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สนินั ,น 

• ในกรณีของสัญญาอื�น  ๆ  ที� เ กี� ยวกับทรัพย์สิน เสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ�ม ซึ�งไม่สามารถโอน หรือ แปลง
คู่สัญญาให้แก่กองทุนได้ ทรูจะดําเนินการให้กองทุน
ได้รับสทิธิและผลประโยชน์ของทรูตามสญัญาอื�น ๆ นั ,น 

• ทรูจะดําเนินการตอ่ไปนี ,เป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจาก
การสง่มอบแตล่ะครั ,ง 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที�กองทุน
ต้องการตามสมควรเ กี� ยวกับทรัพย์สิน เสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ�มที�ได้สง่มอบและโอนสทิธิให้
ก อ ง ทุ น ใ น ก า ร ส่ ง ม อ บ แ ต่ ล ะ ค รั ,ง แ ล้ ว 
(“ทรัพย์สินทรูที7โอนแล้ว”) 

(ข) พยายามตามสมควรเพื�อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที�กองทนุต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของทรู) เพื�อให้กองทนุสามารถใช้งาน
ทรัพย์สินทรูที� โอนแล้วได้ในสาระสําคัญใน
ลกัษณะเดียวกบัที�มีการใช้ก่อนการสง่มอบแต่ละ
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ครั ,ง และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเกี�ยวกบัทรัพย์สินทรูที�โอนแล้ว 
และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสารนั ,นตาม
สมควร  

นบัจากการสง่มอบแตล่ะครั ,ง หาก (ก) สถานที�ตั ,งที�เกี�ยวกบัทรัพย์สินทรู
ที�โอนแล้วไม่ว่าทั ,งหมดหรือบางส่วนซึ�งได้มีการโอนให้แก่ และ/หรือ 
แปลงคูส่ญัญาเป็นกองทนุแล้วถกูยดึไป ถกูควบคมุ หรือถกูดําเนินการ
โดยประการอื�นใดทําให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอนัเนื�องมาจาก
การเข้าถึงหรือการใช้สถานที�นั ,นไมช่อบด้วยกฎหมายโดยกองทนุหรือผู้
ซึ�งเช่าใช้ทรัพย์สนิทรูที�โอนแล้วซึ�งไม่ใช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไม่ได้มีสว่น
ในการนั ,น หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าในที�ดิน และ/หรือ 
ทรัพย์สนิที�เกี�ยวข้องให้แก่ หรือ แปลงคูส่ญัญาให้กองทนุ มีการคดัค้าน
ความสมบรูณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที�ตาม
สิทธิการเช่าทรัพย์สินทรูที�โอนแล้วใด ๆ โดยกองทุนหรือผู้ ซึ�งเช่าใช้
ทรัพย์สนิทรูที�โอนแล้วซึ�งไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไมไ่ด้มีสว่นในการนั ,น 
หรือ (ค) ทรูไม่สามารถดําเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่า ผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม หรือบุคคลที�ได้รับการแต่งตั ,งเข้าถึงหรือใช้สถานที�ได้ 
(“สถานที7ทรูที7ได้รับผลกระทบ”) ทําให้ผู้ เช่าหรือกองทนุไม่สามารถ
เข้าถึง ดําเนินงาน หรือใช้ทรัพย์สินทรูที�โอนแล้วได้ หรือทรูจะต้อง
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ,ด้วยคา่ใช้จ่ายของตนเอง 

• จดัหาหรือได้มาซึ�งสถานที�ใหม่ตามที�คู่สญัญาตกลงกัน
ว่าเ ทียบเท่ากับสถานที�ท รูที� ไ ด้ รับผลกระทบ (โดย
คูส่ญัญาดําเนินการโดยสมเหตสุมผล) โดยพิจารณาถึง 

(ก) สถานที�ตั ,ง 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที�จะได้
จากสถานที�ใหมน่ั ,น และ 

(ค) ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ข น า ด พื ,น ที� สํ า ห รั บ ติ ด ตั ,ง
ทรัพย์สนิทรูที�โอนแล้ว และอปุกรณ์โทรคมนาคม
อื�น ๆ ของผู้ เช่า ณ สถานที�ใหมน่ั ,น และ 

• ย้ายทรัพย์สินทรูที�โอนแล้วที�ตั ,งอยู่ในสถานที�ทรูที�ได้รับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที�มี
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คณุภาพ ลกัษณะจําเพาะ และประสิทธิภาพอย่างน้อย
เท่ากบัทรัพย์สินทรูที�โอนแล้ว ที�จะติดตั ,งในสถานที�ใหม ่
และดําเนินการให้แน่ใจว่ามีความจุ ประสิทธิภาพ และ
ขนาดพื ,นที�เพียงพอสําหรับทรัพย์สินทรูที�โอนแล้ว หรือ
อุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที�จะย้ายมาและติดตั ,งใน
สถานที�ใหม่นั ,น ให้เหมือนกับที�เคยตั ,งอยู่ในสถานที�ทรูที�
ได้รับผลกระทบก่อนที�สถานที�นั ,นจะกลายเป็นสถานที�ทรู
ที�ได้รับผลกระทบ 

• ในกรณีที�ทรูไมส่ามารถย้ายทรัพย์สนิทรูที�โอนแล้วหรือเปลี�ยน
ทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถแก้ไขให้กองทุน
พอใจตามสมควรได้ภายในระยะเวลาที�กําหนดในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิทรู ทรูจะต้องดําเนินการดงันี , 

• ซื ,อ และ/หรือ จัดให้มีการซื ,อทรัพย์สินทรูที�โอนแล้วที�
เกี�ยวข้องซึ�งตั ,งอยู่หรือติดตั ,งในสถานที�ที�ได้รับผลกระทบ 
(“ทรัพย์สินทรูที7 ได้รับผลกระทบ”) ในราคาที�กองทุน
ชําระให้แก่ทรูเพื�อซื ,อทรัพย์สินที�ได้ รับผลกระทบนั ,น 
(“ราคาซื 
อขายทรัพย์สินทรูที7 ได้รับผลกระทบ”) 
พร้อมทั ,งชําระดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจาก
วันที�ทําการโอนเสร็จสิ ,นจนกระทั�งและรวมถึงวันที�ทรู
ชําระคืนราคาซื ,อขายทรัพย์สินทรูที�ได้รับผลกระทบแก่
กองทนุ 

• ชําระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั ,งหมดเกี�ยวกับการขายและ
โอนทรัพย์สินทรูที�ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน รวมถึง
เงินรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินทรูที�ได้รับผลกระทบซึ�งผู้ เช่า
ทรัพย์สินทรูที�ได้รับผลกระทบนั ,นไม่ชําระให้แก่กองทุน 
เนื�องจากผู้ เช่าดงักลา่วไม่สามารถใช้ทรัพย์สินทรูที�ได้รับ
ผลกระทบนั ,นได้  จนถึงวันที�ท รู ชําระราคาซื ,อขาย
ทรัพย์สนิทรูที�ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

• ชําระเงินซึ�งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง และภาระผกูพนัทั ,งหมดที�เกิดหรือ
จะเกิดกับกองทุนอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้
สถานที�ทรูที�ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้ายสถานที�ของ
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ทรัพย์สินทรูที�ได้รับผลกระทบ และสิทธิเรียกร้องของผู้
เช่าที�เรียกเอากับกองทุนเนื�องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้
ทรัพย์สนิทรูที�ได้รับผลกระทบนั ,นได้ 

• ภายใต้บังคับของการที�ทรูปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
เกี�ยวกับการซื ,อคืนทรัพย์สินทรูที�ได้ รับผลกระทบตามที�
อธิบายข้างต้น กองทุนจะชําระเงินค่าเช่าทั ,งหมดที�เกี�ยวกับ
ทรัพย์สินทรูที�ได้ รับผลกระทบที�กองทุนได้รับจากผู้ เช่า
ทรัพย์สินดงักลา่วซึ�งเป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรูตามสญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลักให้แก่ทรู พร้อมด้วย
ดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัที�กองทนุรับเงิน
คา่เช่าจากผู้ เช่าทรัพย์สินดงักลา่วซึ�งเป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรู
แตล่ะครั ,งตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั
จนกระทั�งและรวมถึงวนัที�กองทนุชําระคืนเงินค่าเช่านั ,นให้แก่
ทรู ทั ,งนี , จะต้องไม่เกินราคาซื ,อขายทรัพย์สินทรูที�ได้ รับ
ผลกระทบที�เกี�ยวข้อง 

• ภาระผูกพันของทรูเกี�ยวกับการย้ายสถานที�และซื ,อคืน
ทรัพย์สินทรูที�ได้รับผลกระทบที�ตั ,งอยู่ในสถานที� (หรือ
บางส่วนของสถานที�) ซึ�งได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลง
คู่สญัญาเป็นกองทนุแล้วซึ�งทรัพย์สินทรูที�โอนแล้วนั ,น แตถู่ก
ยดึไป ถกูควบคมุ หรือถกูดําเนินการโดยประการอื�นใดทําให้
ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอนัเนื�องมาจากการเข้าถึงหรือ
การใช้สถานที�หรือสว่นหนึ�งสว่นใดของสถานที�นั ,นไมช่อบด้วย
กฎหมายให้กําหนดไว้เพียงห้าปีหลงัจากวนัที�มีการโอนสิทธิ
หรือแปลงคูส่ญัญาที�เกี�ยวกบัสถานที�ที�เกี�ยวข้องดงักลา่วเป็น
กองทนุ 

สิทธิในการซื 
อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน .............................

• นบัจากวนัที�ทําการโอนเสร็จสิ ,น ทรูให้สิทธิกองทุนโดยเพิก
ถอนมิได้ที�จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรกในการซื ,อสิทธิ 
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทนุเกี�ยวกบัทรัพย์สินที�
เป็นโครงสร้างพื ,นฐานกิจการโทรคมนาคมของทรู หรือนิติ
บุคคลอื�นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วน
เพิ�ม )  ซึ� งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของก.ล.ต. (“ทรัพย์สินทรูเพิ7มเติม”) จนถึงวนั
ดงัต่อไปนี ,แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (1) วันครบห้าปีนับจาก
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วนัที�ทําการโอนเสร็จสิ ,น (2) วนัที�ทรูซึ�งเป็นนิติบคุคลที�จองซื ,อ
หนว่ยลงทนุในการเสนอขายครั ,งแรกถือหนว่ยลงทนุที�กองทนุ
ออกน้อยกว่าร้อยละ 18 ของหน่วยลงทุนทั ,งหมดที�ออกโดย
กองทุนในการเสนอขายครั ,งแรก และ (3) วันที�ผู้ ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอื�นถือหน่วยลงทุนที�กองทุนออก
มากกวา่ที�ทรูถืออยู ่โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขั ,นตอน
ดงัตอ่ไปนี , 

(1) หากทรู และ/หรือ นิติบุคคลอื�นในกลุ่มทรู (“ผู้ขาย

ทรัพย์สินเพิ7มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สินทรูเพิ�มเติม
แก่บคุคลภายนอก ทรูต้องดําเนินการและจดัการให้นิติ
บุคคลอื�นในกลุ่มท รูนั ,น ต้องออกหนังสือ ข้อเสนอ 
(“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมีรายละเอียด
ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินทรู ทั ,งนี , 
รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง เงื�อนไขและข้อกําหนดของการ
เช่าทรัพย์สนิทรูเพิ�มเติม (หากมี)   

(2) หากกองทนุต้องการซื ,อทรัพย์สินทรูเพิ�มเติมนั ,น ภายใน 
10 วนัทําการนบัจากวนัที�กองทุนได้รับหนงัสือข้อเสนอ
หรือระยะเวลานานกวา่นั ,นตามที�ผู้ขายทรัพย์สินเพิ�มเติม
อาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมเป็น
ลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซื ,อทรัพย์สินทรูเพิ�มเติม
ดงักล่าว (“ทรัพย์สินทรูที7จะโอน”) ตามข้อกําหนดที�
ระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) จากนั ,น 
ภายในสามเดือนนบัจากวนัที�ของหนงัสอืตอบรับ กองทนุ
ต้องพยายามอย่างเต็มที�เพื�อให้ได้รับอนุมัติจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุที�จําเป็นในการซื ,อทรัพย์สินทรูที�จะโอน และ 
ทรู ต้องดําเนินการ และ/หรือ จดัการให้นิติบคุคลอื�นใน
กลุม่ทรูรายที�เกี�ยวข้องพยายามอยา่งเต็มที�ให้ได้รับความ
ยินยอมหรือการอนุมัติทั ,งหมดที�จําเป็นตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และสญัญาสําหรับการขายทรัพย์สินทรูที�จะ
โอน เมื�อได้รับความยินยอมและการอนุมัติที�เกี�ยวข้อง
ทั ,งหมดแล้ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมจะเข้า
ทําสญัญาและทําการซื ,อขายและโอนทรัพย์สินทรูที�จะ
โอนให้เสร็จสิ ,นภายในสามเดือนหลงัจากกองทุนและ
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมได้รับความยินยอมและการ
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อนมุตัิดงักลา่วทั ,งหมดแล้ว 

• หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ�มเติมภายในเวลาที�กําหนด (ข) กองทนุหรือผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ�มเติมไมไ่ด้รับความยินยอมและการอนมุตัิที�จําเป็นทั ,งหมด
ที�เกี�ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที�ของ
หนงัสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่สามารถดําเนินการให้
การซื ,อขายและโอนทรัพย์สินทรูที�จะโอนเสร็จสิ ,นภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที�ได้รับความยินยอมและการ
อนุมตัิที�จําเป็นทั ,งหมดที�เกี�ยวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมมี
สทิธิขายทรัพย์สนิทรูที�จะโอนให้บคุคลภายนอกในข้อกําหนด
และเงื�อนไขเดียวกันหรือดีกว่า (สําหรับผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ�มเติม) ที�กําหนดในหนงัสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหก
เดือนหลงัจากนั ,น หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ�มเติมยงัไม่สามารถ
ขายทรัพย์สินทรูที�จะโอนให้บุคคลภายนอกได้ภายใน
ระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และต่อมาผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ�มเติมต้องการขายทรัพย์สนิทรูที�จะโอนอีกครั ,ง ให้กองทนุมี
สิทธิในการซื ,อเป็นรายแรกอีกครั ,ง โดยให้ดําเนินการตาม
ขั ,นตอนในลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซื 
อเป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของทรู ................................

• หากกองทนุได้ซื ,อทรัพย์สินทรูที�จะโอนและภายหลงัต้องการ
ขายทรัพย์สินทรูที�จะโอนดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก กองทนุ
จะต้องทําหนงัสือข้อเสนอสง่ให้ทรู โดยต้องระบ ุ(ก) ราคาที�
กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื�อนไขและข้อกําหนดของการ
ขายทรัพย์สินทรูที�จะโอนดงักลา่วที�กองทนุเสนอ โดยเมื�อทรู
ได้รับหนงัสือดงักลา่วแล้ว ทรูจะมีสิทธิในการซื ,อทรัพย์สินทรู
ที�จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเงื�อนไขและข้อกําหนดตามที�ได้
ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

• ทรูอาจโอนสิทธิในการซื ,อทรัพย์สินทรูที�จะโอนดงักลา่วให้แก่
นิติบุคคลอื�นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความ
ยินยอมจากกองทนุ 

การจาํกดัความรับผิดของทรู .......................นบัจากวนัที�ทําการโอนเสร็จสิ ,น 

• ทรูต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเกี�ยวกับทรัพย์สินทรูที�โอน
แล้ว หากกองทนุได้มีการบอกกลา่วเรียกร้องสิทธิภายในสอง
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ปีนบัจากการส่งมอบที�เกี�ยวข้อง เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที�เกิด
จากเรื� องสําคัญบางเรื� องที� กําหนดไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิทรู ซึ�งไมม่ีกําหนดระยะเวลาสิ ,นสดุในการบอกกลา่ว
เรียกร้องสิทธิ (นอกจากที�กฎหมายกําหนด) เรื�องดังกล่าว
รวมถึง คํารับรองของ ทรูในเรื�องอํานาจหน้าที� กรรมสิทธิk

ของทรูในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�ม และการไม่
ปฏิบตัิตามข้อตกลงกระทําการที�สาํคญั 

ความรับผิดของทรูเกี�ยวกบัการทําผิดสญัญาใดทั ,งหมดรวม
แล้วจะไม่เกินราคาซื ,อขายทรู ทั ,งนี , ทรูต้องรับผิดต่อความ
เสยีหาย สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมลูค่าเพิ�ม) 
อากรแสตมป์ ภาระผกูพนั และต้นทนุค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง ที�
เกิดขึ ,นหรือเป็นผลจากการเข้าทํา ใช้สิทธิ บังคับสิทธิตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

ประกันภยั ....................................................นบัจากการสง่มอบที�เกี�ยวข้อง ทรูตกลงที�จะ 

• จดัให้มีการประกนัภยัที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิทรูที�โอนแล้วภายใต้
กรมธรรม์ประกันภยัของกลุ่มทรูตามข้อกําหนดที�กําหนดไว้
ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู  จนกว่ากองทุนจะทํา
ประกนัภยัที�เกี�ยวข้อง 

• จัดหากรมธรรม์ประกันภัยสําหรับทรัพย์สินทรูที�โอนแล้วใน
นามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบี ,ยประกนัภยั
สาํหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

• ไมเ่ปลี�ยนแปลงข้อกําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรู
เกี�ยวกบัทรัพย์สนิทรูที�โอนแล้วโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุจะไม่ให้ความ
ยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ และ 

ดําเนินการให้มีการนําเงินที�ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทั ,งหมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี�ยนทดแทน
ทรัพย์สนิที�ได้มีการเรียกร้องให้มีการชดใช้เงินประกนัดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย .............................• ทรูตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
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เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที�เกิดขึ ,นจริงทั ,งหมด 
และต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงคา่ทนายความ
และเงินทดรองอื�นตามสมควรที�เกิดขึ ,น เนื�องจากการทําผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือคํารับประกนั หรือการผิดคํารับรองใด
ของทรูภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู เ ว้นแต่เ ป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทํา
ผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือ
บริษัทจัดการ ทั ,งนี , โดยไม่จํากัดสิทธิอื�นใดของกองทุนที�มี
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรูหรือตามกฎหมายที�ใช้บงัคบั
ใด ๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อทรู และตวัแทนของทรู ใน
ความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ 
ความรับผิดที�เกิดขึ ,นจริงทั ,งหมด และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที�
เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื�นตามสมควรที�
เ กิดขึ ,น  เ นื�องจากการทําผิดข้อตกลง สัญญา หรือคํา
รับประกนั หรือการผิดคํารับรองใดของกองทนุภายใต้สญัญา
โอนขายทรัพย์สินทรู เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาท
เลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดยทรู และตวัแทน
ของทรู ทั ,งนี , โดยไม่จํากัดสิทธิอื�นใดของทรูที�มีตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิทรูหรือตามกฎหมายที�ใช้บงัคบัใด ๆ 

การโอนสิทธิ ................................................• ทรูและกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือโอนโดย
ประการอื�นใดซึ�งผลประโยชน์ทั ,งหมดหรือบางส่วนของ
สัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู โดยมิได้รับความยินยอม
ลว่งหน้าจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั ,งนี , เว้น
แตส่ญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรูยอมให้กระทําได้  

ภาษีมูลค่าเพิ7ม .............................................• ราคาซื ,อขายทรูนั ,นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม คู่สญัญาตกลงว่า 
ทรูจะเป็นผู้ ชําระภาษีมูลค่าเพิ�มที�เกี�ยวข้องซึ�งอาจเกิดจาก
ธุรกรรมภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

• กองทนุตกลงที�จะใช้ความพยายามอยา่งเต็มที�ในการที�จะขอ
คืนภาษีมลูค่าเพิ�มจากกรมสรรพากร และอาจแต่งตั ,งทรูหรือ
บุคคลที�ได้รับการแต่งตั ,งดําเนินการโดยสมเหตุสมผลทุก
ประการเพื�อให้มีการดําเนินการเรียกร้องที�สามารถทําได้และ
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มีผลโดยชอบด้วยกฎหมายต่อกรมสรรพากรในเรื�องเกี�ยวกบั
การขอคืนภาษีมลูคา่เพิ�มดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม หากกองทนุ
ไ ด้ ใ ช้ ค ว า ม พ ย า ย า ม อ ย่ า ง เ ต็ ม ที� ใ น ก า ร ที� จ ะ ข อ คื น
ภาษีมูลค่าเพิ�มจากกรมสรรพากรและเป็นที�แน่นอนจากคํา
พิพากษาที�ถึ ง ที�สุดแล้วว่ากรมสรรพากรจะไม่คืนเ งิน
ภาษีมลูค่าเพิ�มดงักลา่ว ทรู ตกลงให้ถือว่าหน้าที�ของกองทนุ
ในการคืนเงินภาษีมลูคา่เพิ�มดงักลา่วให้แก่ตนหมดสิ ,นไป 

• เมื�อกองทุนได้รับเงินคืนภาษีและค่าดอกเบี ,ยหรือเงินจํานวน
ใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง (หากมี) ที�เกี�ยวกับธุรกรรมภายใต้สญัญา
โอนขายทรัพย์สินทรูจากกรมสรรพากร กองทุนจะชําระ
จํานวนเงินที�ได้รับคืนภาษีดงักลา่วให้แก่ทรู ภายในระยะเวลา
ที�กําหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

กฎหมายที7ใช้บงัคับ ................................ • สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรูให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ............................................• ให้ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาทที�เกิดขึ ,นจากหรือเกี�ยวข้องกับสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิทรู 

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรูฉบบัลงนามอาจแตกตา่งไปจากสรุปข้อกําหนดและเงื�อนไขหลกันี , แต่จะไม่
แตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ข) สัญญาเช่า ดาํเนินการและบริหารจัดการหลัก 

(1) สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหว่าง เรียลฟิวเจอร์ และ 
กองทนุ ("สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์") 

คู่สัญญา .......................................................• เรียลฟิวเจอร์ ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่า  

ทรัพย์สินที7เช่า .............................................• ทรัพย์สินที�เรียลฟิวเจอร์เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ
เรียลฟิวเจอร์ ได้แก่ 

• พื ,นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ   
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• ทรัพย์สินสิ�งอํานวยความสะดวกประเภท Passive ที�
เกี�ยวข้องกบัเสาโทรคมนาคมบางเสา 

(รวมเรียกวา่ "ทรัพย์สินที7เช่า") 

• ทรัพย์สินที�เช่า ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี ,เป็น
อยา่งน้อย ("ทรัพย์สินขั 
นตํ7าที7เช่า") 

o พื ,นที� (slots) จํานวน 6,619 พื ,นที� (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 3,000 เสา เริ� มตั ,งแต่วันที�  1 
มกราคม พ.ศ. 2558  

o พื ,นที� (slots) จํานวน 13,993 พื ,นที� (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 6,000 เสา เริ� มตั ,งแต่วันที�  1 
มกราคม พ.ศ. 2559 และ  

o พื ,นที� (slots) จํานวน 15,249 พื ,นที� (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 6,000 เสา เริ� มตั ,งแต่วันที�  1 
มกราคม พ.ศ. 2560  

อัตราค่าเช่า .................................................• อัตราค่าเช่า สําหรับทรัพย์สินที� เช่า ซึ�งแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทตามรายละเอียดดงัต่อไปนี , และอาจมีสว่นลด และ/
หรือ การปรับเปลี�ยนที�เหมาะสม ดงัที�ระบไุว้ด้านลา่งนี , 

o ประเภทที� 1: เสาโทรคมนาคมที�ตั ,งบนพื ,นดิน: 
25,400 บาท ตอ่เดือน ตอ่พื ,นที� (slot) 

o ประเภทที� 2: เสาโทรคมนาคมที�ตั ,งบนดาดฟ้า: 
23,200 บาท ตอ่เดือน ตอ่พื ,นที� (slot) และ 

o ประเภทที� 3: โครงข่าย IBC/DAS: 39,400 บาท 
ตอ่เดือน ตอ่พื ,นที� (slot)  

• ส่วนลด และ/หรือ การปรับเปลี�ยนอัตราค่าเช่า อยู่ภายใต้
เงื�อนไขด้านลา่งนี , 

o สว่นลดจากการเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดั ,งเดมิ: 
ร้อยละ 32 

o ส่วนลดจากจํานวน (โดยไม่คํานึงถึงประเภทของ



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 185 

ทรัพย์สนิที�เช่า) 

o พื ,นที� (slots) จํานวน 1 - 3,000 พื ,นที� (slots): 
ไมม่ีสว่นลด 

o พื ,นที� (slots) จํานวน 3,001 - 5,000 พื ,นที� 
(slots): สว่นลดในอตัราร้อยละ 30 

o พื ,นที� (slots) จํานวน 5,001 - 10,000 พื ,นที� 
(slots): สว่นลดในอตัราร้อยละ 35 และ 

o พื ,นที� (slots) จํานวน 10,001 พื ,นที� (slots) 
เป็นต้นไป: สว่นลดในอตัราร้อยละ 40 

• หากเรียลฟิวเจอร์หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดั ,งเดิมรายใด
ต้องการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการพื ,นที� (slots) 
เพิ�มเติมไม่ว่าในเวลาใด ๆ เรียลฟิวเจอร์หรือผู้ เช่าและ
บริหารจัดการดั ,งเดิมนั ,นจะได้รับทั ,งส่วนลดจากการเป็นผู้
เช่าและบริหารจัดการดั ,ง เดิมและส่วนลดจากจํานวน 
สําหรับค่าเช่าพื ,นที� (slots) เพิ�มเติมดังกล่าว เว้นแต่เป็น
กรณีเช่าช่วงที�ระบุในข้อ (3) ของการเช่าช่วงภายใต้หวัข้อ 
"การโอนสทิธิเรียกร้อง" ด้านลา่ง  

• การปรับอตัราเพิ�มขึ ,นรายปี (annual escalation) ในอตัรา
คงที�ที�ร้อยละ 2.7 ต่อปี เริ�มคิดคํานวณจากเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2558 

การชาํระค่าเช่า ............................................• เรียลฟิวเจอร์จะชําระค่าเช่าสุทธิสําหรับทรัพย์สินที� เช่า
ลว่งหน้าตั ,งแตเ่ดือน มกราคม 2557 โดยจะชําระภายในวนัที� 
7 ของทกุเดือนหรือวนัทําการถดัไป โปรดพิจารณาจํานวนคา่
เช่าสทุธิลว่งหน้ารายปีในตารางแนบท้ายสรุปข้อกําหนดและ
เงื�อนไขหลกัของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
หลกัของเรียลฟิวเจอร์ 

• เรียลฟิวเจอร์จะชําระค่าเช่าสทุธิให้แก่กองทุนล่วงหน้าเป็น
รายเดือนสําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิขั ,นตํ�าที�เช่า (Minimum Leased Properties) ซึ�งจะ
เป็นระยะเวลาหนึ�งปีลว่งหน้าสาํหรับการเช่า ดําเนินการและ
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บริหารจัดการพื ,นที� (slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จํานวน 3,000 เสาที�มี กําหนดส่งมอบภายในวันที�  31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเป็นระยะเวลาสองปีล่วงหน้า
สาํหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการพื ,นที� (slot) บน
เสาโทรคมนาคมกลุม่ที�สองจํานวน 3,000 เสาที�มีกําหนดสง่
มอบภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

• ณ สิ ,นปีของแต่ละปีนับจากปี พ.ศ. 2558 ถึง ปีพ.ศ. 2563 
กองทนุจะชําระคืนเงินคา่เช่าลว่งหน้าที�เรียลฟิวเจอร์ได้ชําระ
เ กินไปคืนใ ห้แก่ เ รียลฟิว เจอ ร์  ในกรณี ที� จํ านวนเสา
โทรคมนาคมที�เรียลฟิวเจอร์เช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการจริงภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ
หลกัของเรียลฟิวเจอร์มีจํานวนน้อยกวา่ทรัพย์สินขั ,นตํ�าที�เช่า 
(Minimum Leased Properties) สําหรับปีนั ,น ๆ ทั ,งนี , 
กองทุนจะทําการชําระคืนเงินค่าเช่าลว่งหน้าดงักลา่วให้แก่
เ รียลฟิวเจอร์ภายในวันทําการถัดจากวันที�ทรูได้ชําระ
ค่าเสียหายจากความล่าช้าในการส่งมอบทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ�มที�เกี�ยวข้องภายใต้เงื�อนไขของสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิทรู ให้แก่กองทนุแล้ว 

• ในวนัที�ทรูส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มให้แก่
กองทุนครบถ้วนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินทรูหรือวนัที� 
31 ธันวาคม 2563 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน หากปรากฎว่า
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มที�ทรูสง่มอบให้แก่กองทนุ
มีลกัษณะไมต่รงตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินทรู ทําให้ค่าเช่าล่วงหน้าที�เรียลฟิวเจอร์ได้ชําระ
ให้แก่กองทนุแตกต่างไปจากค่าเช่าที�แท้จริงที�เรียลฟิวเจอร์
ควรชําระให้แก่กองทุนสําหรับการเช่าทรัพย์สินที� เช่า 
คูส่ญัญาตกลงจะชดใช้สว่นตา่งใด ๆ  ที�เกิดจากกรณีดงักลา่ว 
ทั ,งนี , เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของสญัญาสญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ 

ระยะเวลาของการเช่าดําเนินการและ
บริหารจัดการ ..............................................

• ระยะเวลาของการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิที�เช่ามีกําหนดอายจุนถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570  

• อย่า ง น้อยสองปี  ก่อนสิ ,นสุดระยะเวลาของการ เช่ า 
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ดําเนินการและบริหารจัดการในขณะนั ,น เรียลฟิวเจอร์และ/
หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดั ,งเดิมอื�น ๆ จะแจ้งกองทุนใน
กรณีที�เรียลฟิวเจอร์และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดั ,งเดิม
อื�น ๆ ต้องการจองสิทธิการต่ออายุสญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจัดการหลักของเรียลฟิวเจอร์สําหรับการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการหนึ�งพื ,นที�  (slot) บนเสา
โทรคมนาคมแตล่ะเสาภายหลงัจากสิ ,นสดุระยะเวลาของการ
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2570 และเรียลฟิวเจอร์และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการ
ดั ,งเดิมอื�น ๆ จะชําระค่าธรรมเนียมการจองดังกล่าวให้แก่
กองทนุเป็นรายเดือน โดยกองทนุจะต้องกันพื ,นที� (slot) บน
เสาโทรคมนาคมหนึ�งพื ,นที� (slot) ดงักล่าวไว้สําหรับการต่อ
อายกุารเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการโดยเรียลฟิวเจอร์
และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดั ,งเดิมอื�น ๆ โดยอัตรา
คา่ธรรมเนียมการจองดงักลา่วจะมีจํานวนดงัตอ่ไปนี , 

o สําหรับปี พ.ศ. 2569 ในจํานวนที�เท่ากับค่าเช่า
สําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหนึ�ง
พื ,นที� (slot) บนเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา
ในอตัราค่าเช่าสําหรับปี พ.ศ. 2569 (โดยคํานวณ
รวมส่วนลดที�เกี�ยวข้องทั ,งหมดและการปรับอตัรา
เพิ�มขึ ,นรายปี (annual escalation) ที�ร้อยละ 2.7% 
ตอ่ปี) และ 

o สําหรับปี พ.ศ. 2570 ในจํานวนที�เท่ากับค่าเช่า
สําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหนึ�ง
พื ,นที� (slot) บนเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา
ในอตัราค่าเช่าสําหรับปี พ.ศ. 2570 (โดยคํานวณ
รวมส่วนลดที�เกี�ยวข้องทั ,งหมดและการปรับอตัรา
เพิ�มขึ ,นรายปี (annual escalation) ที�ร้อยละ 2.7% 
ตอ่ปี) 

• กองทนุจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเช่าที�ดินสําหรับการเช่าที�ดินที�
ทรัพย์สินที�เช่าตั ,งอยู่ โดย (ก) ในระหว่างระยะเวลาการเช่า
เรียลฟิวเจอร์ จะเป็นผู้ ชําระคา่เช่าที�ดินสาํหรับการเช่าที�ดินที�
ทรัพย์สินที�เช่าตั ,งอยู่ซึ�งความตกลงดงักลา่วได้สะท้อนอยู่ใน
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จํานวนค่าเช่าสุทธิล่วงหน้ารายปีในตารางแนบท้ายสรุป
ข้อกําหนดและเงื�อนไขหลกัของสญัญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ และ (ข) สาํหรับช่วงการ
ตอ่อายกุารเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ กองทนุจะเป็น
ผู้ ชําระคา่เช่าที�ดินสาํหรับการเช่าที�ดินที�ทรัพย์สนิที�เช่าตั ,งอยู ่

ผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ7มเตมิ .................• ภายใต้ข้อกําหนดของสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ กองทนุมีสิทธิให้เช่าแก่บคุคล
ใด ๆ และให้บุคคลใด ๆ ดําเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินใด ๆ นอกเหนือไปจากทรัพย์สินที�เช่า หรือ พื ,นที� 
(slot) และทรัพย์สินสิ�งอํานวยความสะดวกที�จดัสรรให้เรียล
ฟิวเจอร์ และผู้ เช่าและบริหารจัดการดั ,งเดิมอื�น ๆ ไปแล้ว 
ทั ,งนี , เป็นไปตามสทิธิของ เรียลฟิวเจอร์ ตามที�ระบดุ้านลา่งนี , 

 • หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการที�
เป็นบุคคลภายนอก และให้ผู้ เช่าและบริหารจัดการที�เป็น
บุคคลภายนอก ดํา เ นินการและบริหารจัดการ ห รือ 
ดําเนินการเจรจาตกลงเรื�องการให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหาร
จดัการที�เป็นบคุคลภายนอก และให้ผู้ เช่าและบริหารจดัการ
ที�เป็นบุคคลภายนอก ดําเนินการและบริหารจัดการพื ,นที� 
(slot) ที�ยังว่างอยู่  กองทุนต้องยื�นคําเสนอในการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการดังกล่าวให้แก่เรียลฟิวเจอร์
ก่อน และเรียลฟิวเจอร์มีสิทธิตอบรับคําเสนอในการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการเช่นว่า โดยเงื�อนไขในการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการที�ให้แก่เรียลฟิวเจอร์นั ,นต้องไม่
เป็นเงื�อนไขที�ด้อยกว่าที�เสนอให้แก่บคุคลภายนอก (รวมทั ,ง 
หากผู้ เช่าและบริหารจัดการที�เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิ
ได้รับสว่นลดใด ๆ เรียลฟิวเจอร์จะได้รับสว่นลดดงักลา่วด้วย
เช่นกนั) 

 • หากเมื�อใดก็ตามกองทุนได้เข้าทําสัญญากับผู้ เช่าและ
บริหารจดัการที�เป็นบคุคลภายนอก เพื�อเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที�เช่า
ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ
เรียลฟิวเจอร์ และมีเงื�อนไขที�เป็นคุณมากกว่าที�ให้แก่เรียล
ฟิวเจอร์ เรียลฟิวเจอร์ มีสิทธิให้กองทุนดําเนินการแก้ไข
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สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิว
เจอร์เพื�อให้เรียลฟิวเจอร์ได้รับเงื�อนไขที�เป็นคณุดงักลา่วนั ,น  

การบํารุงรักษา การดําเนินการและ
บริหารจัดการ ..............................................

• กองทุนไม่มีหน้าที�ใด ๆ ในการดําเนินการบริหารจัดการ
โครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั ,งนี , เรียลฟิวเจอร์ มี
หน้าที�ความรับผิดชอบ  (ไมว่า่จะดําเนินการด้วยตนเอง หรือ 
ผ่านบุคคลอื�นใดที�เรียลฟิวเจอร์แต่งตั ,ง) ในการบํารุงรักษา 
การดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที�เช่า และเสา
โทรคมนาคม ตลอดจนพื ,นที�ที�เกี�ยวข้องซึ�งทรัพย์สินที�เช่า
ตั ,งอยู่ให้เป็นไปตามระดบัมาตรฐานการบริการที�ระบุไว้ใน
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิว
เจอร์ และตามหลกัเกณท์ที� กสทช. กําหนด 

สิทธิในการตดิตั 
งอุปกรณ์ ............................• เรียลฟิวเจอร์ มีสิทธิในการติดตั ,ง คงไว้ และประกอบการที�
เกี�ยวข้องกบัอปุกรณ์ ดงัตอ่ไปนี , 

o อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

o ทรัพย์สนิสิ�งอํานวยความสะดวกประเภท Passive 
ไม่ว่ามีไว้ใช้เพื�อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ 
เพื�อประโยชน์ของผู้ เช่าช่วง 

o อุป ก ร ณ์ อื� น  ๆ  ที� จํ า เ ป็น ห รื อ ต้ อ งมี เ พื� อ ก า ร
บํารุงรักษาภายใต้สัญญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ 

ที�ตั ,งอยูบ่นทรัพย์สนิที�เช่า หรือบนพื ,นที�ซึ�งทรัพย์สินที�เช่า
ตั ,งอยู่ และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขที�ระบุใน
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของเรียล
ฟิวเจอร์ 

การใช้ทรัพย์สนิที7เช่าและพื 
นที7 ...................• เรียลฟิวเจอร์ตกลงว่าจะใช้ ดําเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิที�เช่าและพื ,นที�ตามข้อกําหนดและเงื�อนไขที�ระบใุน
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิว
เจอร์ เงื�อนไขดงักลา่ว รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การตกลงว่า
จะไมด่ําเนินการหรืออนญุาตให้มีการดําเนินการใด ๆ ซึ�งจะ
เป็นการรบกวนหรือสร้างความรําคาญต่อกองทนุหรือผู้ เช่า
และบริหารจัดการเพิ�มเติม จะรักษาพื ,นที�ที�ทรัพย์สินที�เช่า
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ตั ,งอยูใ่ห้สะอาดหรืออยูใ่นสภาพเหมาะสมสาํหรับการทํางาน 
จะใช้มาตรการป้องกนัที�เหมาะสมทั ,งปวงเพื�อหลีกเลี�ยงการ
สร้างความเสียหายแก่พื ,นที�ที�ทรัพย์สินที�เช่า อาคารหรือสิ�ง
ปลูกสร้างตั ,งอยู่  จะดําเนินการให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และ
ทรัพย์สินสิ�งอํานวยความสะดวกที�ติดตั ,ง และ/หรือ คงไว้ใน
ทรัพย์สินที�เช่าหรือพื ,นที�ที�ทรัพย์สินที�เช่าตั ,งอยู่เป็นไปตาม
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง จะไมใ่ช้ทรัพย์สนิที�เช่าเพื�อวตัถปุระสงค์
อื�นใดนอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม  และ/หรือ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการ
อนุญาตตามกฎหมายให้ดําเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุน
ทราบในทนัทีที�ทําได้หลงัจากรู้ว่าเกิดเหตเุพลิงไหม้ นํ ,าท่วม 
กรณีฉกุเฉิน หรืออบุตัิเหตใุด ๆ ที�กระทบต่อพื ,นที�ที�ทรัพย์สิน
ที�เช่าตั ,งอยู ่

ประกันภยั ....................................................• ผู้ ให้เช่ามีหน้าที�ความรับผิดชอบในการจดัให้มีและคงไว้ซึ�ง
ประกนัภยัสาํหรับทรัพย์สนิที�เช่า (รวมถึง ประกนัภยัประเภท
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และความคุ้ มครองทาง
ประกันภยัอื�นใด) ที�เพียงพอและเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิใน
อตุสาหกรรมสาํหรับทรัพย์สนิที�เช่า รวมทั ,งมีหน้าที�ต้องชําระ
เบี ,ยประกนัภยั  

 • เรียลฟิวเจอร์ มีหน้าที�ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและ
คงไว้ซึ�งประกันภัยสําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที�เรียลฟิว
เจอร์ ติดตั ,ง หรือ นําไปไว้บนทรัพย์สินที�เช่าใด ๆ (รวมถึง 
ประกนัภยัประเภทความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก และความ
คุ้มครองทางประกันภัยอื�นใด) ที�เพียงพอและเป็นไปตาม
หลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมสําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภทเดียวกนั  

ความรับผิดชดใช้  .......................................• ผู้ ให้เช่า และ เรียลฟิวเจอร์ ต่างตกลงที�จะรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั ,งปวงให้แก่อีกฝ่าย อนัเป็น
ผลมาจากการผิดคํารับรอง คํารับประกนั และข้อปฏิบตัิของ
ตนภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ
เรียลฟิวเจอร์ โดยมีข้อยกเว้นต่าง ๆ ตามหลักปฏิบัติใน
อตุสาหกรรม 
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การโอนสิทธิเรียกร้อง ................................• กองทุน และ เรียลฟิวเจอร์ ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ 
หน้าที�ของตนภายใต้สัญญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลกัหลักนี , ให้แก่บุคคลภายนอก เมื�อได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายก่อน  

• เรียลฟิวเจอร์สามารถให้เช่าช่วงพื ,นที� (slots) บนเสา
โทรคมนาคมที�ตนเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการภายใต้
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิว
เจอร์โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากกองทนุก่อน ดงัตอ่ไปนี , 

(1) ทรัพย์สนิขั ,นตํ�าที�เช่าให้แก่ บคุคลใด ๆ  

(2) พื ,นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินขั ,นตํ�าที�เ รียลฟิวเจอร์เช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการ) ให้แก่ (ก) ผู้ เช่าและบริหารจัดการ
ดั ,งเดิมอื�นใด (ข) ทรู หรือ บริษัทยอ่ยในปัจจบุนัและใน
อนาคตของทรู และ/หรือ นิติบุคคลที�ไม่ใช่กลุ่มทรู ผู้
ได้รับสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมที�ใช้
คลื�นความถี�ในย่านความถี� 1800 MHz (ค) กสท. 
โทรคมนาคม (ง) ทีโอที และ (จ) ผู้ประกอบการรายอื�น ๆ 
ที�มีการแลกเปลี�ยนการใช้ประโยชน์บนพื ,นที� (slots) 
ของผู้ประกอบการรายอื�น ๆ นั ,น โดยไม่มีค่าตอบแทน 
โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากกองทนุก่อน 

(3) พื ,นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินขั ,นตํ�าที�เ รียลฟิวเจอร์เช่าและดําเนินการ
บริหารจัดการ) ให้แก่ บุคคลใด ๆ นอกเหนือจาก
บุคคลตามที�ระบุใน (2) โดยอัตราค่าเช่าที�เรียลฟิว
เจอร์จะต้องชําระให้แก่กองทนุสาํหรับพื ,นที� (slots) บน
เสาโทรคมนาคมดงักล่าวนั ,นจะเป็นอตัราค่าเช่าที�คิด
สว่นลดตามที�ผู้ เช่าช่วงจากเรียลฟิวเจอร์รายนั ,น ๆ ควร
จะได้รับจากกองทุนหากผู้ เช่าช่วงรายดังกล่าวเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินดงักล่าวจาก
กองทนุโดยตรงโดยไม่มีสว่นลดจากการเป็นผู้ เช่าและ
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บริหารจดัการดั ,งเดิม โดยกองทนุอาจตกลงให้สว่นลด
เพิ�มเติมแก่เรียลฟิวเจอร์ ในการที�เรียลฟิวเจอร์ให้เช่า
ช่วงพื ,นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคม แก่บุคคลอื�น
ตามที�ระบใุนข้อ (3) นี , 

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที�เช่า
แก่ผู้ ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ลว่งหน้าจากเรียลฟิวเจอร์ก่อน (ทั ,งนี , การพิจารณาให้ความ
ยินยอมดงักลา่ว จะเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและไม่ชกัช้า) 
และกองทนุจะต้องจดัการให้ผู้ ที�ซื ,อหรือรับโอนทรัพย์สนิที�เช่า
ตกลงเป็นลายลกัษณ์อักษร (โดยเป็นเงื�อนไขก่อนการขาย 
โอน หรือ จําหน่ายจ่ายโอนดังกล่าว) ที�จะปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและเงื�อนไขของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ และรับไปซึ�งสิทธิ ความรับผิด
และหน้าที�ตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาดงักลา่ว    

การเสริมความสามารถ 
(Reinforcement)  .........................................

• ในกรณีจําเป็น หรือ สมควร (ไม่ว่าเป็นผลมาจากการร้องขอ
ของ เรียลฟิวเจอร์ และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการที�เป็น
บุคคลภายนอก) ที�จะต้องมีการเสริมความสามารถหรือ
ปรับปรุงเสาโทรคมนาคมใด ๆ ที�กองทุนได้รับจากเรียลฟิว
เจอร์ หรือ ทรู และ/หรือ บริษัทย่อยของทรู และอยู่ภายใต้
การเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการภายใต้สัญญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ เรียลฟิว
เจอร์จะดําเนินการเพื�อให้มีการเสริมความสามารถหรือ
ปรับปรุงดงักล่าวในทกุกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนและ
บวกด้วยสว่นเพิ�มที�สมเหตสุมผล หากกองทนุขาดเงินทนุใน
การเสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคม เรียล
ฟิวเจอร์จะสํารองจ่ายเงินไปก่อน โดยกองทุนจะชําระ
คา่ใช้จ่ายและสว่นเพิ�มคืนให้แก่เรียลฟิวเจอร์ ภายใน 30 วนั
นบัจากวนัที�เรียลฟิวเจอร์ออกใบเรียกเก็บเงิน หากกองทนุไม่
สามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขดงักลา่วได้ กองทนุตกลงจะชําระ
ดอกเบี ,ยที�คิดบนจํานวนเงินที�ถึงกําหนดชําระแต่ยงัไม่ได้รับ
ชําระ ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที�ถึงกําหนดชําระ
จนกว่าวันที�ได้ชําระเงินดังกล่าวทั ,งหมดจนครบถ้วนเต็ม
จํานวนแล้วให้แก่เรียลฟิวเจอร์ ทั ,งนี , ในกรณีที�กองทุนไม่
สามารถชดใช้เงินคืนให้แก่เ รียลฟิวเจอร์ภายในเวลาที�
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กําหนด เรียลฟิวเจอร์มีสทิธิหกักลบลบหนี ,คา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
และส่วนเพิ�มและดอกเบี ,ยที�เกี�ยวข้อง กบัค่าเช่ารายเดือนที�
ถึงกําหนดชําระซึ�งเรียลฟิวเจอร์ต้องชําระให้แก่กองทนุได้ 

การสิ 
นสุดของสัญญา ................................ • คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการในหลาย ๆ กรณี เช่น กรณีที�คู่สญัญาอีกฝ่าย
ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที�สําคญัของตนภายใต้สญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ได้ 
ซึ�งรวมถึง (ในกรณีของเรียลฟิวเจอร์) การไมส่ามารถชําระคา่
เช่าในช่วงระยะเวลาหนึ�ง การล้มละลาย หรือกรณีที�การ
ปฏิบตัิตามหน้าที�สําคญัภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ของคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ�งจะมีผลเป็นการกระทําที�ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

• ในวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 คูส่ญัญาตกลงจะยกเลิกการ
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการพื ,นที�  (slots) บนเสา
โทรคมนาคมซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของทรัพย์สินขั ,นตํ�าที�เช่าซึ�ง
เรียลฟิวเจอร์ไมส่ามารถเช่าใช้ ดําเนินการและบริหารจดัการ
ได้ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

กฎหมายที7ใช้บงัคับ .....................................• สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิว
เจอร์อยูภ่ายใต้การบงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ............................................• ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตดัสิน
คดีความ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึงทําการ
ประนีประนอมยอมความซึ�งอาจเกิดขึ ,นจากหรือเกี�ยวข้องกบั
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิว
เจอร์ 

ค่าตอบแทนล่วงหนา้รายปีภายใตส้ญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ 

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปี
สําหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มแรกจํานวน 3,000 
เสา (ล้านบาท) 

1,006 805 906 930 955 981 1,008 1,035 1,063 1,092 1,121 1,151 1,182 – 
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ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

คา่เช่าที�ดนิรายปีสําหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จํานวน 3,000 เสา (ล้าน
บาท) 

(386) (402) (419) (427) (436) (446) (455) (465) (476) (486) (497) (508) (519) - 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิราย
ปี สํ า ห รั บ เ ส า
โทรคมนาคมกลุ่มแรก
จํานวน 3,000 เสา (ล้าน
บาท) 

620 403 487 504 519 536 552 570 587 605 624 644 664 - 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปี
สําหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มที�สองจํานวน 3,000 
เสา (ล้านบาท) 

934 997 1,024 1,052 1,080 1,110 1,140 1,170 1,202 1,234 1,268 1,302 – – 

คา่เช่าที�ดนิรายปีสําหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มที�
สองจํานวน 3,000 เสา 
(ล้านบาท) 

(311) (324) (330) (337) (344) (352) (360) (368) (376) (384) (393) (401) - - 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิราย
ปี สํ า ห รั บ เ ส า
โทรคมนาคมกลุ่มที�สอง
จํานวน 3,000 เสา (ล้าน
บาท) 

623 673 694 715 736 757 780 803 826 850 875 901 - - 

สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของเรียลฟิวเจอร์ฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุป
ข้อกําหนดและเงื�อนไขหลกันี , แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

(2) สญัญาเช่า ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ระหว่าง บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล 
คอนเวอร์เจนซ์ จํากัด และ กองทุน ("สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ 
TUC") 

คู่สัญญา .......................................................• TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่า  

ทรัพย์สินที7เช่า .............................................• ทรัพย์สินที�  TUC เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการอยู่
ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ 
TUC ประกอบด้วย  

o ระบบ FOC หลัก ความยาวประมาณ 5,112 
กิโลเมตร โดยที�ในแตล่ะปี TUC จะเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการระบบ FOC หลกั ไม่น้อยกว่าที�
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กําหนดในตารางแนบท้ายสรุปข้อกําหนดและ
เงื�อนไขหลกัของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกัของ TUC   

o อุปกรณ์ระบบสื�อสัญญาณที�เกี�ยวข้องกับระบบ 
FOC หลกั   

o ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวัดซึ�งเป็น
อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive (สําหรับ
การใช้แต่เพียงผู้ เดียวของ TUC เว้นแต่ TUC ตก
ลงเป็นอยา่งอื�นหลงัจากระยะเวลา 5 ปีแรก) และ 

o ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวัดซึ�งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (สําหรับการ
ใช้แตเ่พียงผู้ เดียวของ TUC) 

(รวมเรียกวา่ "ทรัพย์สินที7เช่า") 

อัตราค่าเช่า .................................................• อตัราคา่เช่า สาํหรับทรัพย์สนิที�เช่า เทา่กบั 

o ระบบ FOC หลกั: 

(1)  จนถึง 76% ของระบบ FOC หลกั (93,370 
คอร์กิโลเมตร): 350 บาทต่อเดือนต่อ
กิโลเมตรหลกั และ 

(2)  ในสว่นที�เกิน 76% จนถึง 100% ของระบบ 
FOC หลกั: 1,100 บาทตอ่เดือนตอ่กิโลเมตร
หลกั 

โดยอัตราค่า เช่าสุทธิที�กองทุนจะได้ รับต่อปี
สําหรับระบบ FOC หลกัจะคํานวณจากอตัราที�
ระบุด้านบนหักด้วยค่าบํารุงรักษาระบบ FOC 
หลกัที�อตัรา 186 ล้านบาทตอ่ปี 

o  อุปกรณ์ระบบสื�อสัญญาณที�เกี�ยวข้องกับระบบ 
FOC หลกั: 38 ล้านบาทตอ่ปี  

o ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวัดซึ�งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive: 791 ล้าน
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บาทตอ่ปี (ทั ,งนี , อยูภ่ายใต้การปรับเปลี�ยนอตัราใน
อนาคตซึ�งจะมีการตกลงกนั ในกรณีที� TUC ตกลง
สละสทิธิในการใช้แต่เพียงผู้ เดียวของตน หลงัจาก
ระยะเวลา 5 ปีแรก)  

o ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวัดซึ�งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active: 317 ล้าน
บาทตอ่ปี  

• การปรับเปลี�ยน/สว่นลดของอตัราค่าเช่า อยู่ภายใต้เงื�อนไข
ด้านลา่งนี , 

• การปรับอตัราคา่เช่าเพิ�มขึ ,นรายปี (annual escalation) 
สําหรับอัตราค่าเช่าระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�
ต่างจังหวัด (สําหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Active และอปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive) 

o ในอตัราร้อยละ 5 ตอ่ปี ในปี พ.ศ. 2558 และ 

o ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้ บริโภค (Consumer 
Price Index หรือ CPI) ที�ประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย์ ประเทศไทยสําหรับปีก่อนหน้า โดยเริ�ม
คิดคํานวณจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทั ,งนี , 
อตัราดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ 3.5  

• ไมม่ีการปรับอตัราคา่เช่าเพิ�มสาํหรับการเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการระบบ FOC หลกั และอปุกรณ์ระบบ
สื�อสญัญาณ 

ระยะเวลาของการเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการ ..............................................

• ระยะเวลาของการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการมี
กําหนดอายเุป็นดงันี , 

o จนถึง ปี พ.ศ. 2569 สาํหรับระบบ FOC หลกั และ
ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวดัซึ�งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive และ 

o จนถึง ปี พ.ศ. 2561 สําหรับอุปกรณ์ระบบสื�อ
สญัญาณที�เกี�ยวข้องกับระบบ FOC หลกั และ 
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวดัซึ�งเป็น
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อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

• การตอ่อายรุะยะเวลาการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ
เป็นดงันี , 

o สําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
ระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื ,นที�ต่างจังหวัดซึ�งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Passive อย่างน้อยสองปี ก่อนสิ ,นสุด
ระยะเวลาของการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการในขณะนั ,น TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหาร
จัดการและบริหารจัดการดั ,งเดิมอื�น ๆ จะแจ้ง
กองทนุในกรณีที� TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหาร
จดัการดั ,งเดิมอื�น ๆ ต้องการจองสิทธิการต่ออายุ
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ 
TUC สําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื ,นที�ต่างจังหวดัซึ�งเป็นอปุกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Passive ทั ,งหมดหรือบางส่วนที� TUC 
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการอยู่ภายใต้
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ 
TUC ในอตัราของตลาดที�จะตกลงร่วมกนั และอยู่
ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื�องส่วนลด รวมถึง
สว่นลดของผู้ เช่าและบริหารจดัการดั ,งเดิม แตท่ั ,งนี ,
ต้องไมน้่อยกว่าที� TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหาร
จดัการดั ,งเดิมอื�น ๆ เคยได้รับและ  

o สําหรับการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
อุปกรณ์ระบบสื�อสัญญาณที�เกี�ยวข้องกับระบบ 
FOC หลัก และ ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�
ต่างจังหวดัซึ�งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Active อยา่งน้อยหนึ�งปี ก่อนสิ ,นสดุระยะเวลาของ
การเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการในขณะนั ,น 
TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดั ,งเดิมอื�น ๆ 
จะแจ้งกองทนุในกรณีที� TUC และ/หรือผู้ เช่าและ
บริหารจัดการดั ,งเดิมอื�น ๆ ต้องการจองสิทธิการ
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ต่ออายสุญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
หลกัของ TUC สําหรับการเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการอปุกรณ์รับสง่สญัญาณที�เกี�ยวข้อง
กับระบบ FOC หลกั และ ระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื ,นที�ต่างจังหวดัซึ�งเป็นอปุกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Active ทั ,งหมดหรือบางสว่นที� TUC เช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการอยู่ภายใต้สญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ TUC 
ในอัตราของตลาดที�จะตกลงร่วมกัน และอยู่
ภายใต้การตกลงร่วมกันในเรื�องส่วนลด รวมถึง
สว่นลดของผู้ เช่าและบริหารจดัการดั ,งเดิม แตท่ั ,งนี ,
ต้องไมน้่อยกว่าที� TUC และ/หรือผู้ เช่าและบริหาร
จดัการดั ,งเดิมอื�น ๆ เคยได้รับ 

ผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ7มเตมิ .................• กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่บุคคลใด ๆ และให้บุคคลใด ๆ 
ดําเนินการและบริหารจดัการระบบ FOC หลกั และ อปุกรณ์
ระบบสื�อสญัญาณ ที�ไม่ได้ถูกเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการโดย TUC ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกัของ TUC ให้แก่บคุคลใด ๆ ทั ,งนี , อยู่ภายใต้สิทธิ
ของ TUC ตามที�ระบดุ้านลา่งนี , 

• หากกองทนุประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการ
ที�เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้ เช่าและบริหารจัดการที�
เป็นบุคคลภายนอกดําเนินการและบริหารจดัการ หรือ 
ดําเนินการเจรจาตกลงเรื� องการให้เช่าแก่ผู้ เช่าและ
บริหารจัดการที�เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้ เช่าและ
บริหารจัดการที�เป็นบุคคลภายนอกดําเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินที�ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการโดย TUC ภายใต้สญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักของ TUC  
กองทุนต้องยื�นคําเสนอในการเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการดังกล่าวให้แก่ TUC ก่อน และ TUC มี
สิทธิตอบรับคําเสนอในการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จัดการ โดยเงื�อนไขในการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการที�ให้แก่ TUC นั ,นต้องไม่เป็นเงื�อนไขที�ด้อยกว่าที�
เสนอให้แก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการที�เป็นบคุคลภายนอก 
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( ร ว ม ทั ,ง  ห า ก ผู้ เ ช่ า แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที� เ ป็ น
บคุคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใด ๆ TUC จะได้รับ
สว่นลดดงักลา่วด้วยเช่นกนั) 

• หากเมื�อใดก็ตามกองทุนได้เข้าทําสญัญากับผู้ เช่าและ
บริหารจดัการที�เป็นบคุคลภายนอก เพื�อเช่า ดําเนินการ
และบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับ
ทรัพย์สนิที�เช่าภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกัของ TUC และมีเงื�อนไขที�เป็นคณุมากกว่าที�
ให้แก่ TUC นั ,น TUC มีสิทธิให้กองทุนดําเนินการแก้ไข
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ TUC 
เพื�อให้ TUC ได้รับเงื�อนไขที�เป็นคณุดงักลา่วนั ,น 

การบํารุงรักษา การดําเนินการและ
บริหารจัดการ ..............................................

• กองทุนไม่มีหน้าที�ใด ๆ ในการดําเนินการบริหารจัดการ
โครงข่ายหรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั ,งนี ,  TUC มีหน้าที�
ความรับผิดชอบ  (ไม่ว่าจะดําเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่าน
บุคคลอื�นใดที� TUC แต่งตั ,ง) ในการบํารุงรักษา การ
ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที�เช่า และ FOC ที�ยงั
วา่งอยู่ ให้เป็นไปตามระดบัมาตรฐานการบริการที�ระบไุว้ใน
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ TUC และ
ตามหลกัเกณท์ที� กสทช. กําหนด 

การใช้ทรัพย์สนิที7เช่าและพื 
นที7 ...................• TUC ตกลงวา่จะใช้ ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที�
เช่ าตามข้อกําหนดและเ งื� อนไขที� ระบุในสัญญาเช่ า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ TUC เงื�อนไขดงักลา่ว 
รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง จะใช้มาตรการป้องกนัที�เหมาะสม
ทั ,งปวงเพื�อหลีกเลี�ยงการสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที�
เช่ า  จะไม่ ใ ช้ท รัพย์สินที� เ ช่ า เ พื� อวัตถุประสง ค์ อื� น ใด
นอกเหนือไปจากกิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการ
วิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ (หากได้รับการอนญุาตตาม
กฎหมายให้ดําเนินการได้) จะแจ้งให้กองทนุทราบในทนัทีที�
ทําได้หลังจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ นํ ,าท่วม กรณีฉุกเฉิน 
หรืออบุตัิเหตใุด ๆ ที�กระทบตอ่ทรัพย์สนิที�เช่า 

สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusivity)  .......................• TUC มีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดัจากกองทนุ 
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ภายหลงัจากระยะเวลา 5 ปีแรก TUC อาจตกลงสละสิทธิ
การใช้แต่ผู้ เดียว ทั ,งนี , ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขที� TUC 
ตกลงยินยอม 

ประกันภยั ....................................................• กองทุนมีหน้าที�ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ�ง
ประกันภัยประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอกบน
ทรัพย์สนิที�เช่า รวมทั ,งมีหน้าที�ต้องชําระเบี ,ยประกนัภยั  

ความรับผิดชดใช้  .......................................• กองทุน และ TUC ต่างตกลงที�จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าเสียหายทั ,งปวงให้แก่อีกฝ่าย อนัเป็นผลมา
จากการผิดคํารับรอง คํารับประกัน และข้อปฏิบัติของตน
ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ 
TUC ทั ,ง นี , โดยมี ข้อยกเ ว้นต่าง  ๆ ตามหลักปฏิบัติ ใน
อตุสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง ................................• กองทุน และ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที�
ของตนภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั
ของ TUC ให้แก่บคุคลภายนอก เมื�อได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอีกฝ่ายก่อน โดย TUC อาจ
ใช้หรือให้บริการที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินที�เช่าภายใต้สญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ TUC แก่ลกูค้า
ของ TUC หรือการเช่าช่วงอื�นใดตามที�กําหนดไว้ในสญัญา
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ TUC 

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที�เช่า
แก่ผู้ ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ลว่งหน้าจาก TUC ก่อน (ทั ,งนี , การพิจารณาให้ความยินยอม
ดังกล่าว จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ชักช้า) และ
กองทนุจะต้องจดัการให้ผู้ ที�ซื ,อหรือรับโอนทรัพย์สินที�เช่าตก
ลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร (โดยเป็นเงื�อนไขก่อนการขาย โอน 
หรือ จําหน่ายจ่ายโอนดงักลา่ว) ที�จะปฏิบตัิตามข้อกําหนด
และเงื�อนไขของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
หลกัของ TUC และรับไปซึ�งสทิธิ ความรับผิดและหน้าที�ตา่ง ๆ 
ภายใต้สญัญาดงักลา่ว 

การยกระดับประสิทธิภาพ (Upgrades)  ......• ในกรณีจําเ ป็น หรือ สมควร ที�จะต้องมีการยกระดับ
ประสิทธิภาพ (upgrade) ทรัพย์สินที�เช่าใด ๆ หรือทรัพย์อื�น
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ใดที�เกี�ยวข้อง ที�กองทนุได้รับจาก TUC หรือ ทรู หรือบริษัท
ย่อยของทรู และอยู่ภายใต้การเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั
ของ TUC นั ,น TUC จะดําเนินการเพื�อให้มีการยกระดับ
ประสทิธิภาพ (upgrade) ดงักลา่วในทกุกรณี ด้วยคา่ใช้จ่าย
ของตนเอง โดยที�การยกระดบัประสิทธิภาพ (upgrade) จะ
กลายเป็นสนิทรัพย์เพิ�มเติมของ TUC ซึ�งหาก TUC ประสงค์
จะขายให้แก่บุคคลใด TUC ต้องยื�นคําเสนอในการขาย
สนิทรัพย์ดงักลา่วแก่กองทนุก่อน 

การสิ 
นสุดของสัญญา ................................ • คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการในหลาย ๆ กรณี เช่น กรณีที�คู่สญัญาอีกฝ่าย
ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที�สําคญัของตนภายใต้สญัญา
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัของ TUC ได้ ซึ�ง
รวมถึง (ในกรณีของ TUC) การไม่สามารถชําระค่าเช่า
ในช่วงระยะเวลาหนึ�ง การล้มละลาย หรือกรณีที�การปฏิบตัิ
ตามหน้าที�สําคญัภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกัของ TUC ของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะมีผล
เป็นการกระทําที�ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

กฎหมายที7ใช้บงัคับ .....................................• สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ TUC อยู่
ภายใต้การบงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ............................................• ศาลไทยมีเขตอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตดัสิน
คดีความ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึงทําการ
ประนีประนอมยอมความซึ�งอาจเกิดขึ ,นจากหรือเกี�ยวข้องกบั
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัของ TUC 

ระบบ FOC หลกัขั/นตํ�าที� TUC จะเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการในแต่ละปี 

ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

ประมาณการระบบ 
FOC หลกัขั ,นตํ�า (ร้อย
ละของระยะทางคอร์
กิโลเมตรทั ,งหมด) 

60 60 61 62 63 65 66 67 68 69 69 70 71 72 

สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักของ TUC ฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุป
ข้อกําหนดและเงื�อนไขหลกันี , แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 
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(ค) สัญญาบริการหลัก 

สญัญาบริการหลกัระหว่างผูจ้ดัการทรพัย์สินโทรคมนาคมและกองทนุ (“สญัญาบริการหลกั”) 

คู่สัญญา .......................................................• ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม ในฐานะผู้ให้บริการ และ 

• กองทนุ 

บริการ..........................................................• กองทนุจะแต่งตั ,งผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ ให้บริการ
ดงัตอ่ไปนี , 

o บริการด้านธุรการสําหรับทรัพย์สินที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมที�เกี�ยวข้องของกองทุนตามที�กําหนดไว้ใน
สญัญาบริการหลกั (“ทรัพย์สินที7ให้บริการด้านธุรการ”) 
โดยบริการดงักลา่ว รวมถึง การจดัการการเข้าใช้สถานที�ตั ,ง
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม การจดัการสญัญา
เช่าสถานที�ตั ,งทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม การ
ติดตามผลและรายงานเกี�ยวกบังบประมาณและประมาณ
การประจําปีที� เ กี�ยวข้อง การดําเนินการเกี�ยวกับการ
ประกันภัย และการจัดเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน (ตาม
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัและสญัญา
เช่าอื�น ๆ) รวมถึงการจัดการเกี�ยวกบัใบแจ้งหนี ,สําหรับค่า
เช่าเป็นรายเดือน  (“บริการด้านธุรการ”) และ 

o บริการด้านการตลาดสําหรับทรัพย์สินที�เป็นโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมที�เกี�ยวข้องของกองทุนที�ให้ผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมทําการตลาด ตามที�กําหนดไว้ใน
สัญญาบ ริการ หลัก  ( “ทรัพย์สินที7 ใ ห้บ ริการด้าน

การตลาด”) โดยบริการดังกล่าว รวมถึง  การจัดทํา
แผนการตลาดประจําปีเพื�อนําพื ,นที�  (slots) บนเสา
โทรคมนาคมหรือความจุของระบบ (capacity) ของ
ทรัพย์สินที�ให้บริการที�เกี�ยวข้องที�ยงัไม่มีการใช้งานออกให้
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ และการดําเนินการให้
ความช่วยเหลือผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใหม่ในการเข้า
ทําสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ (“บริการด้าน

การตลาด”) 
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(รวมเรียกวา่ “บริการฯ”) 

• การให้บริการฯ จะมีการประเมินผลโดยการใช้ดชันีประเมินผล
งาน (“ดัชนีวัดผล”) ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาบริการหลกั ดชันี
วดัผลประกอบด้วยดชันีตา่ง ๆ รวมถึงการควบคมุการใช้จ่ายและ
รายได้ตามงบประมาณที�คาดการณ์ และการต่ออายสุญัญาเช่า
สถานที�ตั ,งทรัพย์สนิ หากการให้บริการไมเ่ป็นไปตามดชันีวดัผลที�
กําหนดไว้จะมีการลดคา่บริการ 

• คูส่ญัญาจะพิจารณาและปรับปรุงดชันีวดัผลเป็นรายปีโดยตกลง
ร่วมกนัตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของสญัญาบริการหลกั 

การเรียกเก็บค่าบริการ ................................การเรียกเก็บค่าบริการเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื�อนไขในสญัญา
บริการหลกั ให้เรียกเก็บคา่บริการสาํหรับการบริการฯ ดงันี , 

• คา่บริการสาํหรับบริการด้านธุรการ 

o ค่าบริการรายปี จํานวน 3 ล้านบาทสําหรับปีพ.ศ. 2556 
และจํานวน 18.3 ล้านบาท สําหรับปี พ.ศ. 2557 ทั ,งนี , นบั
แต่ปี พ.ศ.2558 จะมีการปรับอตัราค่าบริการเพิ�มขึ ,นรายปี
ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที�ประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยสําหรับปีก่อนหน้า ทั ,งนี , 
อตัราดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ 3.5 และ 

o ค่าบริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.15 ของรายได้สทุธิ
รายเดือนของกองทุนที�เกิดจากทรัพย์สินที�ให้บริการด้าน
ธุรการ (หลังหักค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสิทธิแห่งทาง การ
ประกนัภยั และเงินคา่เช่าตามสญัญาเช่าที�ดินที�เกี�ยวข้อง)  

• คา่บริการสาํหรับบริการด้านการตลาด 

o คา่บริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนที�
เกี�ยวกบัทรัพย์สินที�ให้บริการด้านการตลาดที�กองทนุได้รับ
จากผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใด ๆ ที�เช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการท รัพย์สินที� ใ ห้บ ริการ ด้านการตลาด
นอกเหนือไปจากทรัพย์สินที�ผู้ เช่าและบริหารจดัการดั ,งเดิม
เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหรือตกลงว่าจะเช่า 
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ดําเนินการและบริหารจัดการในวันที�ของสัญญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลักที� เ กี�ยวข้อง โดยมี
คา่บริการรายปีเพิ�มในอตัราร้อยละ 3 ของจํานวนที�เกินกว่า
ประมาณการรายได้รายปีที�เกี�ยวกับทรัพย์สินที�ให้บริการ
ด้านการตลาดสาํหรับปีดงักลา่ว  

o ค่าบริการจํานวน 20 ล้านบาทซึ�งจะชําระทุกวันที� 1 
มกราคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 ที�เกี�ยวกบัทรัพย์สิน
ที�ให้บริการด้านการตลาดที�เพิ�มขึ ,นซึ�งเป็นทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ�มที�กองทุนให้ผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมทําการตลาดโดยเริ�มในปีพ.ศ. 2558  และ
พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี ทั ,ง นี , ในกรณีที�ทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ�มไม่สามารถส่งมอบให้แก่กองทุนได้
ภายในวนัครบกําหนดส่งมอบ (วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 และวนัที� 31 ธนัวาคมคม พ.ศ.2558) เกินกวา่ร้อยละ 
20 ให้ปรับลดอัตราค่าบริการดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มที�ยงัไมไ่ด้สง่มอบ   

ค่าบริการเพิ�มเติมซึ�งจะชําระ (ก) เมื�อผู้ เช่าและบริหารจัดการที�เป็น
บคุคลภายนอกรายใดต่อสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการที�
เกี�ยวกับทรัพย์สินที�ให้บริการด้านการตลาด (ข) เมื�อมีทรัพย์สินที�
ให้บริการด้านการตลาดที�ให้ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมทํา
การตลาด เพิ�มเติม ทั ,งนี , อัตราค่าบริการเพิ�มเติมในแต่ละกรณีจะ
เป็นไปตามที�กองทนุและผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะได้ตกลงกนั  

ค่าตอบแทนเพิ7มเติม ................................ในกรณีที�รายได้รายปีของกองทนุที�เกี�ยวกบัทรัพย์สินที�ให้บริการด้าน
การตลาดในปีใด ๆ เกินกว่าจํานวนที�เท่ากับร้อยละ 110 ของ
ประมาณการรายได้รายปีระยะยาวของทรัพย์สินที�ให้บริการด้าน
การตลาดสําหรับปีดังกล่าว ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมมีสิทธิ
ได้รับคา่ตอบแทนเพิ�มเติมเป็นจํานวนที�เท่ากบัร้อยละ 10 ของรายได้
ส่วนเกินที�เกินกว่าจํานวนร้อยละ 110 ดังกล่าว ตามที�กําหนดใน
ตารางด้านลา่งนี , 
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ปี พ.ศ. 

จาํนวนที7เท่ากับร้อยละ 110 
ของประมาณการรายได้รายปี 
ระยะยาวสาํหรับทรัพย์สินที7ได้

ให้บริการด้านการตลาด  
(ล้านบาท) 

2558 171 
2559 440 
2560 618 
2561 750 
2562 836 
2563 867 
2564 899 
2565 934 
2566 969 
2567 1,005 
2568 1,041 
2569 1,078 
2570 1,116 

 

 หมายเหตุ 

1. ภายหลงัจากปี พ.ศ. 2570 จํานวนข้างต้นจะมีการปรับเพิ�มขึ ,นรายปีใน
อัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที�ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์
ประเทศไทยสําหรับปีก่อนหน้า ทั ,งนี , อตัราดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ 3.5 

2. จํานวนข้างต้นจะมีการพิจารณาและปรับปรุงเมื�อมีทรัพย์สินที�ให้บริการ
ด้านการตลาดที�ให้ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมทําการตลาดเพิ�มเติม 

การปรับอัตราค่าบริการ ..............................ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขในสญัญาบริการหลกั จะมีการปรับ
ค่าบริการสําหรับการให้บริการฯ ตามแต่สถานการณ์ โดยรวมถึง 
กรณีที�รายได้รายปีของกองทุนที�เกิดจากทรัพย์สินที�ให้บริการด้าน
การตลาด ตํ�ากวา่ประมาณการรายได้รายปีที�กองทนุคาดว่าจะได้รับ
จากทรัพย์สินที�ให้บริการด้านการตลาด สําหรับปีดงักลา่วในอตัราที�
เท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 5 สองปีติดต่อกัน โดยจะมีการปรับลด
อตัราคา่บริการรายปีสาํหรับบริการด้านธุรการสาํหรับปีถดัไปในอตัรา
ร้อยละที�เท่ากับร้อยละเฉลี�ยของจํานวนรายได้รายปีที�ผู้ จัดการ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมไมส่ามารถดําเนินการได้ในช่วงระยะเวลา 2 ปี
ดังกล่าว ทั ,งนี , หากผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามประมาณการรายได้รายปีสําหรับทรัพย์สินที�
ให้บริการด้านการตลาดในอตัราที�เท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 5 เป็น
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ระยะเวลาสามปีติดตอ่กนั กองทนุมีสทิธิในการเลกิสญัญาบริการหลกั 

อายุสัญญา ..................................................ระยะเวลาการให้บริการฯ เริ�มจากวันที�ทําการโอนเสร็จสิ ,นและ
ตอ่เนื�องไปเป็นระยะเวลา 15 ปี (“อายุสัญญาช่วงแรก”) และให้อายุ
สญัญาตอ่ไปโดยอตัโนมตัิอีก 5 ปี (“อายุสัญญาส่วนขยาย”) เว้นแต ่
มีการบอกเลิกสญัญาด้วยวิธีอื�นใดตามข้อกําหนดและเงื�อนไขใน
สญัญาบริการหลกั 

การเลิกสัญญา .............................................การเลกิสญัญาบริการหลกักระทําได้ในกรณีตา่ง ๆ อาทิเช่น ผู้จดัการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมหรือกองทุนผิดนัดผิดสญัญาในสาระสําคัญ 
และไมแ่ก้ไขเหตผิุดนดัผิดสญัญานั ,นภายในระยะเวลาเยียวยาแก้ไขที�
กําหนด มีการฟ้องล้มละลายกับผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่ปฏิบัติตามดัชนีวัดผลที�สําคัญ
ภายในระยะเวลาที�กําหนด รวมถึงการไม่บรรลรุายได้ที�ประมาณการ
ไว้ภายในระยะเวลาที�กําหนด และกองทุนไม่ชําระค่าบริการเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันตามที�กําหนด ทั ,งนี ,อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและ
เงื�อนไขในสญัญาบริการหลกั 

การโอนสิทธิ ................................................คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมส่ามารถโอนสิทธิ แปลงคู่สญัญาใหม่ หรือโอน
โดยประการอื�นใด ซึ�งสทิธิหรือภาระหน้าที�ของตนตามสญัญาบริการ
หลกัให้แก่บคุคลอื�นโดยมิได้รับคํายินยอมจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทั ,งนี ,การให้คํายินยอมต้องไม่ลา่ช้าโดยไม่มีเหตอุนั
สมควร 

กฎหมายที7ใช้บงัคับ ................................สญัญาบริการหลกัให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล ............................................ให้การพิจารณาตัดสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการ
พิจารณา และการยตุิข้อพิพาทที�เกิดขึ ,นจากหรือเกี�ยวข้องกบัสญัญา
บริการหลกัอยูใ่นเขตอํานาจเฉพาะของศาลแหง่ประเทศไทย 

สญัญาบริการหลกัฉบบัลงนามอาจแตกตา่งไปจากสรุปข้อกําหนดและเงื�อนไขหลกันี , แต่จะไม่แตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญั 
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(ง) หนังสือข้อตกลงกระทาํการ (Letter of Undertaking) ระหว่างเรียลฟิวเจอร์ BFKT และ
กองทุน 

คู่สัญญา .......................................................• เรียลฟิวเจอร์  

• BFKT และ 

• กองทนุ 

ข้อตกลงกระทาํการ .......................... เ รียลฟิวเจอร์ตกลงว่า นับแต่วันที�กองทุนลงทุนจนถึงวันที�  กสท. 
โทรคมนาคมเริ�มชําระเงินตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA เรียล
ฟิวเจอร์จะชําระหรือดําเนินการให้มีการชําระรายได้สทุธิรายเดือนให้แก่
กองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและรายได้ระหว่างกองทุนและ 
BFKT  

กฎหมายที7ใช้บงัคับ ................................หนงัสอืข้อตกลงกระทําการอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายไทย  

เขตอาํนาจศาล ................................ ศาลยตุิธรรมของประเทศไทยมีเขตอํานาจศาลโดยเฉพาะที�จะรับฟังและ
พิจารณาคดี การฟ้องร้อง หรือกระบวนพิจารณาใด ๆ และระงบัข้อพิพาท
ที�อาจเกิดขึ ,นจาก หรือเกี�ยวเนื�องกบัหนงัสอืข้อตกลงกระทําการ 

หนงัสือข้อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) ฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อกําหนด
และเงื�อนไขหลกันี , แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั  

(จ) หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของเรียลฟิวเจอร์ที7ให้แก่ BFKT 

คู่สัญญา .......................................................เรียลฟิวเจอร์ 

วัตถุประสงค์ของการให้ความ
สนับสนุน .....................................................

เรียลฟิวเจอร์ประสงค์ที�จะ: 

• เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที�สดุของ BFKT เมื�อนบัรวมหุ้นที�ถือโดยบริษัท
ในเครือรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั  

• ไมก่ระทําการใด ๆ อนัจะสง่ผลทําให้ BFKT ไมส่ามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดํารงสถานะทางการเงินได้ และ 

• ให้ความสนบัสนนุแก่ BFKT โดยวิธีการที�เหมาะสมในเชิงธุรกิจ
เพื�อให้ BFKT สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัทางการเงินหรืออื�น ๆ 
ได้ตรงตามเวลาที�กําหนด ทั ,งนี , เทา่ที�ไมข่ดัตอ่กฎหมาย 
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ระยะเวลาที7 ห นังสือสนับสนุน 
(Letter of Support) มีผล ..............................

นบัแต่วนัที� กสท. โทรคมนาคม เริ�มชําระเงินค่าเช่าให้แก่ BFKT ตาม
สญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ HSPA จนกระทั�งภาระหน้าที�ของ BFKT 
ในการโอนรายได้สุทธิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�
กองทนุทํากบั BFKT สิ ,นสดุลง  

ความไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
และมิได้เป็นการคํ 
าประกนั .........................

หนงัสือสนบัสนนุ (Letter of Support) จะไม่มีผลผูกพนัตามกฎหมาย
และมิได้เป็นการคํ ,าประกนัโดยเรียลฟิวเจอร์ (ไมว่า่จะเป็นโดยชดัแจ้งหรือ
โดยปริยาย) ที�จะ 

• ชําระหรือดาํเนินการให้มีการชําระรายได้สทุธิที� BFKT มีหน้าที�ต้อง
ชําระให้แก่กองทนุ หรือ 

• ประกนัการจา่ยผลตอบแทนหรือเงินจํานวนอื�นใดให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุของกองทนุ 

หนงัสอืสนบัสนนุ (Letter of Support) ฉบบัลงนามอาจแตกตา่งไปจากสรุปข้อกําหนดและเงื�อนไขหลกั
นี , แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ฉ) สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนระหว่างทรูและกองทุน (“สัญญารักษา
สัดส่วนการถอืหน่วยลงทุน”) 

คู่สัญญา • ทรู และ 

• กองทนุ 

ข้อตกลงที7 จะต้องรักษาการถือ
หน่วยลงทุน 

• ทรูตกลงว่า ทรูจะจองซื ,อหน่วยลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 18 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที�ออกโดยกองทุนในการเสนอขายครั ,งแรก 
และจะถือและรักษาการถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าจํานวน
ดงักลา่วไว้ ตลอดเวลานบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัที�ครบ
ห้าปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทนุ 

กฎหมายที7ใช้บังคับ • สญัญารักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอาํนาจศาล • ให้การพิจารณาตัดสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการ
พิจารณา และการยุติข้อพิพาทที�เกิดขึ ,นจากหรือเกี�ยวข้องกับ
สญัญารักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนอยู่ในเขตอํานาจเฉพาะ
ของศาลแหง่ประเทศไทย 

สญัญารักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนฉบบัลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อกําหนดและเงื�อนไข
หลกันี , แตจ่ะไมแ่ตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 
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3.7.2. การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื 
นฐานในอนาคต 

หากในอนาคตกองทุนจะเข้าทํา แก้ไขเพิ�มเติม หรือยกเลิกสญัญาเกี�ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน และเป็นการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใด ๆ ที�เกี�ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�มีมลูคา่ของสญัญาเกินกวา่ 100 ล้านบาท หรือตั ,งแตร้่อยละ 30 ขึ ,นไป
ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที�มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักลา่ว กองทนุจะกระทําได้ต่อเมื�อ
ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เป็นการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาใดที�มีมูลค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้าน
บาท แตน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลาที�มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักลา่วที�
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หรือตามที�ระบุในโครงการจัดการกองทุน ทั ,งนี , การคํานวณมูลค่าของ
สญัญาดงักลา่วข้างต้น ให้พิจารณาจากมลูคา่ของสญัญาทกุรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน  
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4. นโยบายการบริหารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที7กองทุนจะลงทุน 

4.1. ข้อมูลทางการเงนิและการดาํเนินงาน 

งบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

สําหรับชว่งเวลาหนึ�งเดือนตั ,งแต่
วนัที� 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 

สําหรับปี 
สิ ,นสดุวนัที�  

31 ธันวาคม พ.ศ.2557 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
รายได้จากการลงทุน   
รายได้จากเงินลงทนุใน 

ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ..................................................... 359.9 4,318.3 
คา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงาน ............................................................................ (8.2) (81.2) 
รายได้สุทธิ .................................................................................................. 351.7 4,237.1 
ดอกเบี ,ยรับ ................................................................................................... 2.1 10.3 
ค่าใช้จ่ายกองทุน .........................................................................................   
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุรวม ............................................................... 5.0 59.0 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ .................................................................... 1.2 13.7 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ............................................................................. 0.4 5.2 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ ..................................................................................... 5.3 29.1 
คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี ................................................................................. 0.1 1.0 
คา่ใช้จา่ยในการจดัตั ,งกองทนุและการยื�นขอให้รับหน่วยลงทนุเป็น 

หลกัทรัพย์จดทะเบียนและซื ,อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย .......... 7.0 - 
คา่ใช้จา่ยอื�น ................................................................................................. 2.5 24.8 
รวมค่าใช้จ่าย .............................................................................................. 21.5 132.8 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ ........................................................................... 332.3 4,114.6 
   

 

สําหรับชว่งเวลาหนึ�งเดือนตั ,งแต่
วนัที� 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 

สําหรับปี 
สิ ,นสดุวนัที�  

31 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
ประมาณการจาํนวนส่วนแบ่งสาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุน   
ประมาณการจํานวนการแบง่ปันสว่นกําไร ....................................................... 322.3 3,991.2 

อตัราการแบง่ปัน ....................................................................................... 97% 97% 
ประมาณการจํานวนการลดทนุเนื�องจากสภาพคลอ่งสว่นเกิน ........................... - 1,118.6 

อตัราการแบง่ปัน ....................................................................................... - 90% 
รวม 322.3 5,109.8 
*ตารางดงักลา่วแสดงประมาณการจํานวนสว่นแบง่ซึ�งจะประกาศจา่ยจากผลประกอบการในชว่งเวลาที�เกี�ยวข้อง ทั ,งนี , จํานวนสว่นแบง่ซึ�ง
ประกาศจา่ยจากผลประกอบการในไตรมาสสดุท้ายของแตล่ะปีจะมีการจา่ยในไตรมาสแรกของปีถดัไป 
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งบกระแสเงนิสดตามสถานการณ์สมมติ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

สําหรับชว่งเวลาหนึ�งเดือนตั ,งแต่
วนัที� 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 

สําหรับปี 
สิ ,นสดุวนัที�  

31 ธันวาคม พ.ศ.2557 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   
รายได้จากการลงทนุสทุธิ ............................................................................... 332.3 4,114.6 
ปรับกระทบรายการรายได้จากการลงทนุสทุธิให้เป็น 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:   
การซื ,อเงินลงทนุในทรัพย์สินที�ลงทนุครั ,งแรก ................................................ (67,313.0) - 
เงินสดรับจากเงินลงทนุในการซื ,อลกูหนี , ....................................................... 156.8 155.8 
ลกูหนี ,เพิ�มขึ ,น ............................................................................................ (158.3) (158.3) 
ภาษีมลูคา่เพิ�มรอเรียกคืนเงินลดลง (เพิ�มขึ ,น) ............................................... (2,610.3) 2,610.3 
เจ้าหนี ,คา่ซื ,อทรัพย์สินเพิ�มขึ ,น (ลดลง) .......................................................... 2,610.3 (2,610.3) 
เงินคา่เชา่รับลว่งหน้าเพิ�มขึ ,น ...................................................................... - 1,242.9 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน .......................................... (66,982.2) 5,355.0 
   
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินสดรับจากการลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ............................................... 67,313.0 - 
การแบง่ปันสว่นแบง่กําไรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ............................................... - (3,315.7) 
การลดทนุ ................................................................................................. - (839.0) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ ............................................ 67,313.0 (4,154.7) 
   
เงนิฝากธนาคารเพิ7มขึ 
นสุทธิ ....................................................................... 330.8 1,200.3 
เงินฝากธนาคารต้นงวด .................................................................................. - 330.8 

เงินฝากธนาคารปลายงวด ............................................................................. 330.8 1,531.1 
 

 

สําหรับชว่งเวลาหนึ�งเดือนตั ,งแต่
วนัที� 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 

สําหรับปี 
สิ ,นสดุวนัที�  

31 ธันวาคม พ.ศ.2557 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

จาํนวนเงนิที7สามารถปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน   
กําไรสทุธิสาํหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ ................................................................... 332.3 4,114.6 
สภาพคลอ่งสว่นเกินจาก:   

สภาพคลอ่งสว่นเกินที�เกิดจากเงินรับลว่งหน้า 
คา่เชา่พื ,นที�บนเสาโทรคมนาคม .............................................................. - 1,242.9 

รวม ............................................................................................................. 332.3 5,357.5 
 

4.2. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ประมาณการกําไรและกระแสเงินสดในส่วนนี ,จัดทําขึ ,นจากข้อมูลที�ปรากฏใน “งบ
กําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมติสําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนตั ,งแต่วนัที� 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
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วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และสาํหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557” ของกองทนุ ซึ�งผู้ลงทนุควรพิจารณาข้อมลู
ทั ,งสองสว่นประกอบกนั ประมาณการที�กลา่วถึงในสว่นนี ,ปรากฏอยู่ในสว่นอื�นของเอกสารฉบบันี ,เช่นเดียวกนัและผู้ลงทนุ
ควรพิจารณาประมาณการดงักล่าวควบคู่กับคําอธิบายและการวิเคราะห์ในส่วนนี ,ทั ,งนี , การนําเสนอและอธิบายข้อมูล
ประมาณการกําไรและกระแสเงินสดในสว่นนี ,เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

ข้อความที�ระบใุนสว่นนี ,ที�ไมใ่ช่ข้อเท็จจริงในอดีต อาจเป็นข้อความในลกัษณะที�เป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) โดยข้อความดงักลา่วอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการที�ระบใุนสว่นนี ,และใน
ภาคผนวก 3 “งบกําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมติสาํหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนตั ,งแตว่นัที� 1 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และสําหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557” และอยู่ภายใต้ความเสี�ยง
และความไม่แน่นอนบางประการที�สําคัญอนัเกี�ยวกับธุรกิจ เศรษฐกิจ และการแข่งขนั ซึ�งหลายส่วนอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของกองทนุ เหตกุารณ์และสถานการณ์ตา่ง ๆ เกิดขึ ,นในลกัษณะที�แตกต่างจากที�คาดการณ์ไว้บ่อยครั ,ง และถึงแม้
เหตกุารณ์ที�คาดการณ์ตามสมมติฐานที�ระบใุนเอกสารฉบบันี ,เกิดขึ ,นจริง แต่ผลที�เกิดขึ ,นก็มีแนวโน้มที�จะแตกต่างไปจาก
ประมาณการกําไรและกระแสเงินสดเนื�องจากเหตกุารณ์อื�น ๆ ที�คาดการณ์ไว้มกัจะไม่ได้เกิดขึ ,นตามที�คาดและอาจจะมี
ความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั ดงันั ,น ผลที�เกิดขึ ,นจริงจึงอาจแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจากที�ประมาณการไว้ในเอกสาร
ฉบบันี , 

ทั ,งนี , การนําเสนอข้อมูลประมาณการในส่วนนี ,ไม่ถือเป็นคํารับรอง คํารับประกัน หรือการคาดการณ์ภายใต้
สมมติฐานที�ถูกต้องของกองทนุ บริษัทจัดการ ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม กลุม่ทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้ซื ,อหน่วยลงทุน
เบื ,องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ
บคุคลใด ๆ และไมค่วรถกูพิจารณาวา่ประมาณการดงักลา่วจะบรรลผุลหรือนา่จะบรรลผุล โปรดพิจารณาหวัข้อ 6. “ปัจจยั
ความเสี�ยงของกองทนุที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุ” ทั ,งนี , ผู้ลงทนุควรใช้ความระมดัระวงัในการพิจารณาข้อความในลกัษณะที�
เป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) เนื�องจากเนื ,อหาดงักลา่วนําเสนอข้อมลู ณ วนัที�
ของเอกสารฉบบันี ,เทา่นั ,น 

บริษัทจดัการและกลุม่ทรูมิได้จดัทําทั ,งข้อมลูทางการเงินเสมือน (pro forma) หรือข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมในอดีต ทั ,งนี , เนื�องจากบริษัทจัดการและกลุ่มทรูเห็นว่าข้อมูลดงักล่าวอาจจะไม่สะท้อน
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุในสว่นที�เกี�ยวข้องกบักิจการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและ
อาจทําให้นกัลงทนุสาํคญัผิดในสาระสาํคญั อนึ�ง ก่อนเข้าลงทนุโดยกองทนุ นิติบคุคลผู้ โอนเป็นเจ้าของทรัพย์สนิโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมทั ,งหมด และนิติบคุคลผู้ โอนและบริษัทอื�นในกลุม่ทรูเป็นผู้ ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่ว (ยกเว้น
ในกรณีของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มซึ�งอาจจะยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จจนกว่าจะถึงกําหนดส่งมอบทรัพย์สิน
ดงักล่าว) นอกจากนี , ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมในอดีตนั ,นมิได้ก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด 
(ยกเว้นในกรณีของทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ�งก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานและคา่ใช้จ่ายทางการเงิน) ซึ�งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจากรายได้และค่าใช้จ่ายที�จะเกิดจาก
หรือเกี�ยวเนื�องกบักิจการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมภายหลงัจากที�มีการดําเนินธุรกรรมตามที�กําหนดไว้ในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้และสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัแล้ว หากมีการจัดทําข้อมูลทางการเงิน
เสมือน (pro forma) หรือข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการในอดีตโดยอ้างอิงกบัข้อตกลงในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
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สิทธิรายได้และสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั ข้อมลูดงักล่าวอาจจะไม่สะท้อนฐานะทางการเงินและผล
การดําเนินงานในอดีตของกองทนุในสว่นที�เกี�ยวกบักิจการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและอาจจะไม่สามารถนําไปใช้
เพื�อวตัถปุระสงค์ในการเปรียบเทียบข้อมลูแตอ่ยา่งใด 

กองทุน บริษัทจัดการ ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม กลุ่มทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้ ซื ,อหน่วยลงทุนเบื ,องต้นใน
ต่างประเทศ (Initial Purchasers) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือบคุคลอื�นใด 
มิได้รับประกนัผลการดําเนินงานของกองทนุ การชําระคืนเงินทนุ หรือการชําระเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื�นใดจากหน่วย
ลงทนุ 

4.2.1. เกณฑ์ในการจัดทาํ 

ประมาณการกําไรและกระแสเงินสดของกองทนุจดัทําขึ ,นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย อยา่งไร
ก็ตามจะไม่มีการตั ,งสมมติฐานถึงการปรับเปลี�ยนราคามลูค่ายุติธรรม (fair value) ภายหลงัจากการรับรู้การลงทนุใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมซึ�งกองทนุจะลงทนุในเบื ,องต้น แม้ว่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ไทยจะกําหนดให้มีการประเมินราคามูลค่ายุติธรรมจากผลกําไรหรือผลขาดทนุในแต่ละรอบของการรายงานก็ตาม ทั ,งนี , 
เนื�องจากโดยสภาพของการตั ,งสมมติฐานที�เกี�ยวกับการลงทุนนั ,น บริษัทจดัการและทรูไม่เชื�อว่าจะมีหลกัการที�มีความ
นา่เชื�อถือในการปรับเปลี�ยนราคามลูคา่ยตุิธรรมในอนาคตเพื�อวตัถปุระสงค์ในการจดัเตรียมงบกําไรขาดทนุและงบกระแส
เงินสดตามสถานการณ์สมมติ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ของกองทุนรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท สําหรับ
ช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และสาํหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

ประมาณการกําไรและกระแสเงินสดของกองทุนจัดทําขึ ,นบนสมมติฐานที�ว่ามีการจัดตั ,งกองทุนในวันที� 1 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 โดยที�สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้และสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัมีผล
ใช้บงัคบัในวนัดงักลา่ว และค่าตอบแทนที�กองทนุจ่ายสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมเป็น
จํานวนทั ,งสิ ,น 67,313.0 ล้านบาท (ซึ�งเป็นจํานวนที�ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�มที�เกี�ยวข้องกบัสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้) โดยอ้างถึง มลูคา่ตํ�าสดุของช่วงมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สินที�ทําการประเมิน ณ วนัที� 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ซึ�งประเมินโดยผู้ประเมินมลูคา่อิสระและปรากฏอยูใ่นรายงานการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมทรัพย์สนิโทรคมนาคม 

ประมาณการกําไรและกระแสเงินสดจดัทําขึ ,นโดยใช้สกลุเงินบาท โดยมีหน่วยเป็นล้านบาท เว้นแต่จะระบไุว้เป็น
อยา่งอื�น 

4.2.2. ปัจจัยซึ7งมีผลกระทบต่อประมาณการฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

โดยทั�วไป ประมาณการฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทนุจะได้รับผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ ซึ�ง
รวมถึง ความน่าเชื�อถือของผู้ เช่าและบริหารจัดการและคู่สญัญาของกองทุน จํานวนการเช่าและบริหารจัดการและ
อตัราส่วนการใช้พื ,นที� รายจ่ายลงทุนและสินทรัพย์เพิ�มเติม ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน การเปลี�ยนแปลงในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมไทย เศรษฐกิจของประเทศไทย สภาพแวดล้อมเกี�ยวกบัการกํากบัดแูล และการแขง่ขนั 
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(ก) ความน่าเชื7อถอืของผู้เช่าและบริหารจัดการและคู่สัญญาของกองทุน 

รายได้ของกองทุนจะมาจากข้อตกลงระยะยาวที�มีการตกลงไว้ล่วงหน้า เนื�องจากสัญญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการที�ทํากบัผู้ เช่าและบริหารจดัการของกองทนุ และสิทธิที�จะได้รับรายได้จากทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC นั ,น มีลกัษณะเป็นรายได้และสิทธิในระยะยาว การให้
เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ และสิทธิในรายได้สทุธิดงักลา่ว เมื�อรวมกนัแล้วจะทําให้กองทนุมีรายได้ตาม
สญัญาทั ,งสิ ,น 4,318.3 ล้านบาทและคา่เช่ารับลว่งหน้าจํานวน 1,242.9 ล้านบาทภายในระยะเวลาสิบสองเดือน
สิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดงันั ,น กองทนุจึงต้องอาศยัความน่าเชื�อถือและความแข็งแกร่งทางการเงิน
ของผู้ เช่าและบริหารจดัการและคูส่ญัญารายตา่ง ๆ อนัรวมถึง BFKT AWC และ กสท. โทรคมนาคม ในการขาย
รายได้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�เกี�ยวข้อง ทั ,งนี , ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุน
ได้แก่บริษัทยอ่ยที�เป็นผู้ประกอบการ (operating subsidiaries) ของกลุม่ทรู ซึ�งเป็นหนึ�งในผู้ นําในการให้บริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที�ของไทยและเป็นผู้ประกอบกิจการการโทรคมนาคมที�ให้บริการแบบครบวงจรและครอบคลมุทั�ว
ประเทศเพียงรายเดียวของไทย หากผู้ เช่าและบริหารจดัการหรือคู่สญัญาของกองทนุประสบปัญหาทางการเงิน 
อาจทําให้กองทนุไมส่ามารถเรียกชําระหนี , หรือเกิดความลา่ช้าในการเรียกชําระหนี ,จากผู้ เช่าและบริหารจดัการ
และคูส่ญัญาตา่ง ๆ ของกองทนุได้ ซึ�งอาจทําให้กองทนุต้องตดัจําหนา่ยเป็นหนี ,สญูหรือบนัทกึการด้อยคา่ของหนี ,
ดงักลา่ว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 6.1.4 “กองทนุต้องพึ�งพาผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัน้อย
รายสาํหรับทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม และ AWC และ BFKT ในการชําระเงินตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ และอาจจะไมส่ามารถเรียกชําระเงินจากผู้ เช่าและบริหารจดัการเหลา่นี , หรือ AWC หรือ 
BFKT ได้ตามกําหนดเวลา หรือไม่สามารถเรียกชําระได้เลยในกรณีที�ผู้ เช่าและบริหารจดัการเหลา่นี , AWC หรือ 
BFKT ล้มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินอยา่งร้ายแรง”    

(ข) จาํนวนผู้เช่าและบริหารจัดการและอัตราการใช้พื 
นที7 

กองทนุอาจหาช่องทางเพิ�มจํานวนผู้ เช่าและบริหารจดัการพื ,นที�ร่วมบนเสาโทรคมนาคมของกองทนุ ซึ�ง
การเช่าและบริหารจดัการพื ,นที�ร่วมเพิ�มเติมจะเป็นการเพิ�มกระแสเงินสดของกองทนุและปรับปรุงอตัราสว่นกําไร
จากการดําเนินงานให้ดีขึ ,น เนื�องจากกองทุนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ ,นเพียงเล็กน้อยในการเพิ�มจํานวนผู้ เช่าและ
บริหารจดัการรายใหม่บนเสาโทรคมนาคมเดิม ทั ,งนี , อตัราการใช้พื ,นที�โดยเฉลี�ยต่อเสาสําหรับเสาโทรคมนาคม
ของกองทนุในเบื ,องต้นคาดวา่จะเทา่กบั 1.00 เปรียบเทียบกบัความสามารถในการรองรับโดยเฉลี�ยตอ่เสาสาํหรับ
เสาโทรคมนาคมของกองทนุภายหลงัจากการสง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มในงวดสดุท้ายที� 3.60 
(ทั ,งนี , บนสมมติฐานที�ว่าความตกลงเกี�ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวบนเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสา
โทรคมนาคมของ AWC สิ ,นสดุแล้ว) ทั ,งนี , เสาโทรคมนาคมของกองทุนซึ�งมีการใช้งานจนถึงหรือเกือบถึงขีด
ความสามารถทางโครงสร้าง (structural capacity) แล้ว สามารถได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเพื�อรองรับขีด
ความสามารถของการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการในอนาคตได้โดยใช้เงินลงทนุที�คอ่นข้างตํ�า นอกจากนี , 
กองทนุยงัมีเส้นใยแก้วนําแสงที�ยงัไมม่ีการใช้งาน (dark fiber) ซึ�งผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใหมบ่นระบบ FOC 
หลกัของกองทนุสามารถเช่าร่วมได้ ด้วยเหตุนี , เมื�อมีการเพิ�มการเช่าและบริหารจัดการพื ,นที�ร่วม และการเพิ�ม
อตัราส่วนการใช้พื ,นที� รายได้ของกองทนุก็จะสงูขึ ,น ในทางตรงกนัข้ามความเป็นไปได้ในการเติบโตของรายได้
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และความสามารถในการรักษาระดบัต้นทนุในการดําเนินงาน (operational leverage) ของกองทนุอาจได้รับ
ผลกระทบ หากกองทนุไมส่ามารถให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
ของกองทุนในส่วนที�ไม่มีการใช้งานได้ตามที�คาดหมายไว้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 6.1.5 
“การเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัการใช้เสาร่วมกนัและผู้ เช่าและบริหารจดัการพื ,นที�ร่วมบนเสาโทรคมนาคมและระบบ 
FOC ของกองทนุ อาจไมไ่ด้เป็นไปในลกัษณะที�กองทนุคาดหมาย”   

(ค) รายจ่ายลงทุนและสินทรัพย์เพิ7มเติม 

กองทุนอาจมีรายจ่ายลงทุนหลายประเภท ซึ�งรวมถึงรายจ่ายลงทุนที�เกี�ยวข้องกับ (1) การเข้าซื ,อ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติม รวมทั ,งการลงทุนในส่วนปรับปรุงของทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมเบื ,องต้นของกองทุน ซึ�งการปรับปรุงจะดําเนินการโดยผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของ
กองทุน เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับผู้ เช่าและบริหารจัดการเพิ�มเติมของทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม เช่น การปรับปรุงอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ และ (2) การจดัการเปลี�ยนทรัพย์สนิ
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมตามอายุการใช้งาน ความล้าสมัยทางด้านเทคโนโลยี และการสึกหรอหรือ
เสื�อมสภาพ ทั ,งนี , กลยุทธ์โดยรวมของกองทุนคือการพิจารณารายจ่ายลงทุนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึง
ความจําเป็นและผลกระทบตอ่ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของกองทนุ 

การซื ,อทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติมอาจทําให้รายได้ของกองทนุเพิ�มขึ ,น เนื�องจาก
กองทนุคาดหมายที�จะซื ,อทรัพย์สนิเหลา่นี ,ก็ต่อเมื�อผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัหรือผู้ เช่าและบริหารจดัการพื ,นที�
ร่วมของกองทุนได้ผูกพันเป็นการล่วงหน้าแล้วว่าจะทําการเช่าและบริหารจัดการพื ,นที�ว่างในทรัพย์สินหรือ
อปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณและระบบบรอดแบนด์ที�ได้รับการปรับปรุง (แล้วแต่กรณี) โดยค่าเช่าจะเป็นอตัราที�
กําหนดลว่งหน้า อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ในการเติบโตของรายได้ และความสามารถในการรักษาระดบั
ต้นทนุในการดําเนินงาน (operational leverage) ของกองทนุอาจได้รับผลกระทบถ้ากองทนุไม่สามารถให้เช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติมได้ตามที�คาดหมายไว้ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัสทิธิที�จะได้รับคําเสนอก่อน ซึ�งกลุม่ทรูให้แก่กองทนุตามเอกสารธุรกรรมที�
เกี�ยวข้องในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและ
ร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้” หวัข้อ 3.1.2 “รายละเอียดธุรกิจของกองทนุ – (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม – (8) การ
ขยายจํานวนเสาโทรคมนาคม” และหวัข้อหวัข้อ 3.1.2 “รายละเอียดธุรกิจของกองทนุ – (ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้ว
และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดั – (6) การขยาย FOC และบรอดแบนด์”    

(ง) ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทนุในเบื ,องต้นจะประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายด้านธรุการและการตลาดที�
ชําระให้แก่ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายสําหรับสิทธิแห่งทาง และเบี ,ยประกันภัย ทั ,งนี , ผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกัของทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทนุจะรับผิดชอบในการดําเนินงานและ
บํารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที�ตกลงกนัตามที�ระบไุว้ในสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ
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ที�เกี�ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.1.2 “รายละเอียดธุรกิจของกองทนุ – (ข) ธุรกิจเสา
โทรคมนาคม – (13) การดําเนินงานและบํารุงรักษา” และหวัข้อหวัข้อ 3.1.2 “รายละเอียดธุรกิจของกองทนุ – (ค) 
ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดั – (8) การดําเนินงานและการบํารุงรักษา” 

การเพิ�มขึ ,นของค่าใช้จ่ายสําหรับสิทธิผ่านทาง เบี ,ยประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านธุรการและ
การตลาด อาจสง่ผลให้กองทนุมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสงูขึ ,น ทั ,งนี ,ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกัที�ทํากบั TUC กองทนุจะไม่สามารถผลกัภาระค่าใช้จ่ายสําหรับสิทธิแห่งทางที�เพิ�มขึ ,นไปให้กบัผู้ เช่า
และบริหารจดัการหลกัได้ 

(จ) การเปลี7ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย และเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ผลการดําเนินงานกบัคณุภาพและการเติบโตของรายได้ของกองทนุขึ ,นอยู่กบัสภาวะของอตุสาหกรรม
โทรคมนาคมไทย ซึ�งส่วนหนึ�งขึ ,นอยู่กับผลประกอบการโดยรวมของเศรษฐกิจไทย บริษัทจัดการเชื�อว่าความ
ต้องการในบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�จะเติบโตขึ ,นเนื�องจากเศรษฐกิจของไทยยงัคงมีการพฒันาและปรับตวักบั
ยคุสมยัอยา่งตอ่เนื�อง เป็นที�คาดหมายวา่อตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ซึ�งเป็นหนึ�งในตลาดเอเชียแห่งสดุท้ายที�
เปิดให้บริการระบบ 3G จะมีจํานวนผู้ ใช้บริการระบบสื�อสารไร้สายความเร็วสงู ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 3G หรือ 
4G-LTE เติบโตขึ ,นอยา่งมาก โดย Analysys Mason คาดวา่จะมีอตัราการเติบโตเฉลี�ยตอ่ปี (CAGR) ของจํานวน
ผู้ ใช้บริการ 3G และ 4G-LTE ที�ร้อยละ 26 นบัจากปี พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2560 บริษัทจดัการเชื�อว่าการเพิ�มขึ ,น
ของปริมาณการรับสง่ข้อมลูตามที�คาดหมายไว้ และขยายบริการระบบ 3G และ 4G-LTE อย่างต่อเนื�องจะทําให้
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของไทยจําเป็นต้องติดตั ,ง Node B และอปุกรณ์โครงขา่ยอื�น ๆ เพิ�มขึ ,นอีก สง่ผล
ให้ความต้องการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เพิ�มขึ ,น ซึ�งจะสง่ผลให้ความต้องการในการเช่า
และบริหารจดัการพื ,นที�ร่วมบนเสาโทรคมนาคมและระบบ FOC ของกองทนุเพิ�มขึ ,นด้วย 

อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีใหม่ซึ�งได้รับการออกแบบมาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรคมนาคม
สามารถช่วยลดการใช้และความจําเป็นที�จะต้องมีบริการรับสง่สญัญาณแบบไร้สายที�ต้องอาศยัเสาโทรคมนาคม 
ตลอดจนระบบ FOC ได้ ซึ�งอาจสง่ผลให้ความต้องการของเสาโทรคมนาคมและระบบ FOC ของกองทนุลดลง 
และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทุนได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหัวข้อ 6.2.4 
“เทคโนโลยีใหมอ่าจทําให้ธุรกิจของกองทนุเป็นที�ต้องการน้อยลงสาํหรับลกูค้าปัจจบุนัและ/หรือผู้ ที�อาจเข้ามาเป็น
ลกูค้า และสง่ผลให้มีรายได้ลดลง”   

กองทนุจะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทนุซึ�งตั ,งอยูท่ั�วประเทศไทย และอปุสงค์การเช่าและ
บริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทนุอย่างต่อเนื�องจะขึ ,นอยู่กบัสภาพโดยรวมของ
เศรษฐกิจไทย โดยตามข้อมลูของ Economist Intelligence Unit ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศตอ่หวัประชากรที�
แท้จริงของไทยมีการเติบโตในอตัราการเติบโตเฉลี�ยสะสมต่อปีที�ร้อยละ 2.4 นบัจากปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 
2555 โดยอตัราเงินเฟ้อโดยรวมรายปีซึ�งวดัคา่จากดชันีราคาผู้บริโภคทั�วไปอยู่ที�ร้อยละ 3.3 ร้อยละ 3.8 และร้อย
ละ 3.0 ในปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจมหภาคอาจมีการ
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ถดถอยหรือไม่พฒันาไปอย่างที�คาดหมายไว้ ซึ�งอาจทําให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความต้องการในบริการ
โทรคมนาคมและอาจมีผลกระทบตอ่รายได้ของกองทนุได้ 

(ฉ) สภาพแวดล้อมเกี7ยวกับการกาํกับดูแล 

การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของไทยอยู่ในช่วงของการเปลี�ยนแปลง รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกําหนดให้มีหน่วยงานเดียวที�กํากับดูแลทั ,งกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทศัน์ ดงันั ,น จึงได้มีการตรา พรบ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 ขึ ,นแทน พรบ. 
องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2543 และการจดัตั ,ง กสทช. ขึ ,นแทนคณะกรรมการกทช. โดย กสทช. มีอํานาจใน
การกํากบัดแูลทั ,งกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทศัน์ โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ�มเติมในหวัข้อ 10. “สรุปสาระสําคญัเกี�ยวกับกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการกํากับดแูลกิจการโทรคมนาคมใน
ประเทศไทย”   

เนื�องจากกฎระเบียบเหลา่นี ,มีการเปลี�ยนแปลง กองทุนไม่สามารถคาดการณ์ว่า กสทช. จะใช้อํานาจ
การกํากบัดแูลอยา่งไร และนโยบายและกฎระเบียบซึ�ง กสทช. จะประกาศใช้ในอนาคตจะมีลกัษณะและขอบเขต
อยา่งไร หรือ กสทช. จะกํากบัดแูลการดําเนินการตามนโยบายและกฎระเบียบทั ,งที�มีอยู่แล้วและที�จะประกาศใช้
ในอนาคตอย่างไร การเปลี�ยนแปลงด้านการกํากับดแูลหรือการดําเนินการต่าง ๆ ในอนาคตของ กสทช. ซึ�งมี
ผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่กองทนุ อาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และผลการดําเนินงานของกองทนุได้ 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 6.2.8 “อตุสาหกรรมการสื�อสารในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกํากบั
ดแูลของ กสทช. ซึ�งเป็นหนว่ยงานที�จดัตั ,งขึ ,นใหม ่และมีความไมแ่นน่อนเกี�ยวกบัสภาพแวดล้อมในการกํากบัดแูล
ด้านกฎระเบียบ”  

(ช) การแข่งขัน 

กองทุนจะเป็นกองทุนโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมกองทุนแรกในประเทศไทย ซึ�งขณะที�จัดทํา
เอกสารฉบบันี , ยงัไมม่ีเจ้าของทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�เป็นอิสระซึ�งดําเนินการให้เช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการเสาโทรคมนาคมในประเทศไทย ทั ,งนี , ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�รายใหญ่ในประเทศไทย 
ซึ�งรวมถึง เอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และ ทีโอที ตา่งมีทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ในขณะ
ที�คูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมระบบ FOC ก็ยงัรวมถึงผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�รายใหญ่ในประเทศไทยเหลา่นี ,
เช่นกนั ซึ�งได้แก่ เอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอที นอกจากนี , กองทนุคาดวา่จะมีการแข่งขนัในภาค
ธุรกิจระบบบรอดแบนด์ต่างจังหวดัที�มาจาก ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั�น ไฮเวย์ 
จํากดั  บริษัท ยไูนเต็ด บรอดแบนด์ เทคโนโลยี จํากดั บริษัท แอดวานส์ ดาต้า เน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั�นส์ จํากดั 
และ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) ทั ,งนี , กองทุนคาดว่าแรงกดดนัทางด้านการแข่งขนัใน
อตุสาหกรรมการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ เสาโทรคมนาคมในประเทศไทยซึ�งอยู่ในระดบัตํ�าจะสง่ผล
ในทางบวกตอ่รายได้ของกองทนุ อยา่งไรก็ดี การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ เสา
โทรคมนาคมมีแนวโน้มที�จะเพิ�มขึ ,นในอนาคต และแรงกดดนัของการแขง่ขนัในระบบ FOC หลกั และระบบบรอด
แบนด์ อาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการทํากําไรของกองทนุ เนื�องจากแรงกดดนัเหลา่นั ,นอาจลดโอกาสใน
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การสร้างรายได้ และเพิ�มค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 
3.1.2 “รายละเอียดธุรกิจของกองทุน – (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม – (16) การแข่งขนั” และหวัข้อหวัข้อ 3.1.2 
“รายละเอียดธุรกิจของกองทนุ – (ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดั – (11) การ
แข่งขัน” และหัวข้อ 6.2.3 “การแข่งขันที�สูงขึ ,นในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมอาจก่อให้เกิดแรงกดดนัด้านราคา ซึ�งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ”  

4.2.3. นโยบายการบัญชีที7สาํคัญ 

ในการจดัทําประมาณการกําไรและกระแสเงินสดของกองทนุ บริษัทจดัการและกลุม่ทรูต้องใช้ดลุยพินิจในการ
กําหนดสมมติฐานที�เหมาะสมซึ�งจําเป็นตอ่การประมาณการซึ�งมีความไมแ่นน่อนอยูใ่นตวั ซึ�งประมาณการและการเลอืกใช้
สมมติฐานเหลา่นี ,มีผลอย่างมากต่อตวัเลขที�ทําการประมาณการแต่ละรายการ เช่น ตวัเลขประมาณการรายรับรายจ่าย
และกระแสเงินสดตลอดระยะเวลาที�ทําการประมาณการ สง่ผลให้จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการเลือกใช้
สมมติฐานและทําการประมาณการ ทั ,งนี , การประมาณการที�มีความแมน่ยําและมีคณุภาพ จําเป็นต้องมีการสร้าง ติดตาม 
และปรับเปลี�ยนข้อสมมติฐานและจดัทําการประมาณการให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัข้อมลูที�เปลี�ยนไปในอนาคต และ
คณุภาพของข้อมลูทางการเงินในอดีตของกองทนุที�จะเพิ�มสงูขึ ,น 

การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และสมมติฐานที�ใช้ในการจัดทําประมาณการกําไรและกระแสเงินสดของ
กองทุนอยู่บนพื ,นฐานของประสบการณ์ที�ผ่านมาของนิติบุคคลผู้ โอนกับบริษัทจัดการ รวมถึงข้อตกลงและเงื�อนไขของ
สญัญาตา่ง ๆ ซึ�งกองทนุจะเข้าทํากบัคูส่ญัญารายตา่ง ๆ ของกองทนุ ซึ�งผลที�เกิดขึ ,นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการใช้
ดลุยพินิจ การประมาณการ และสมมติฐานภายใต้สภาวะแวดล้อมที�ตา่งกนั ทั ,งนี , ความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัระหว่าง
ผลที�เกิดขึ ,นจริงกบัประมาณการยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทนุ 

ทั ,งนี , นโยบายการบญัชีที�สาํคญัตอ่ไปนี ,เป็นนโยบายสว่นที�มีความสําคญัที�สดุต่อการประมาณการฐานะทางการ
เงินของกองทนุและผลการดําเนินงาน และผู้บริหารต้องใช้ดลุยพินิจมากที�สดุในการตดัสินใจ การประมาณการ หรือการ
ตั ,งสมมติฐาน 

(ก) การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการลงทนุในสทิธิในการได้รับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT 
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั BFKT และ AWC จะรับรู้โดย
ใช้เกณฑ์คงค้างบนจํานวนเงินตามที�กําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว 

ค่าเช่ารับจากการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมจะ
บนัทึกในงบกําไรขาดทนุตามวิธีเส้นตรง (straight-line basis) ตลอดอายุสญัญาเช่า ดําเนินการและบริการ
จดัการ 
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ค่าเช่ารับล่วงหน้าจะรับรู้เริ�มแรกเป็นหนี ,สินและต่อมาจะรับรู้เป็นรายได้ ในงบกําไรขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงนบัตั ,งแต่วนัที�ผู้ เช่าและบริหารจดัการมีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินที�เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการนั ,น
จนถึงวนัสิ ,นสดุระยะเวลาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ 

ดอกเบี ,ยรับบนัทกึเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที�แท้จริง 

คา่ใช้จ่ายบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง 

(ข) การวัดมูลค่าเงนิลงทุน 

เงินลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมจะรับรู้ในเบื ,องต้นด้วยจํานวนต้นทนุของเงินลงทนุ
ของกองทนุและจะแสดงด้วยราคามลูคา่ยตุิธรรม (fair value) โดยไมนํ่าคา่เสื�อมราคาหรือค่าตดัจําหน่ายมารวม
คํานวณ ต้นทนุของเงินลงทนุประกอบด้วยรายจ่ายซื ,อเงินลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและ
คา่ใช้จ่ายโดยตรงทั ,งหมด ที�กองทนุจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งเงินลงทนุนั ,น ทั ,งนี , ราคามลูค่ายตุิธรรมจะขึ ,นอยู่กบัราคา
มลูคา่ยตุิธรรมซึ�งถกูกําหนดโดยการอ้างอิงกบัราคาจากการประเมินมลูคา่โดยผู้ประเมินมลูคา่อิสระซึ�งปรากฏอยู่
ในรายงานการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมทรัพย์สนิโทรคมนาคม 

การเปลี�ยนแปลงราคามลูคา่ยตุิธรรมของการลงทนุจะถกูรับรู้เป็นผลกําไร (ขาดทนุ) ที�ยงัไม่เกิดขึ ,นจริง
ในงบกําไรขาดทนุในช่วงเวลาที�มีการเปลี�ยนแปลงนั ,น ดงันั ,น ประมาณการกําไรและกระแสเงินสดของกองทนุจึง
ไมส่ะท้อนกําไรที�ยงัไม่เกิดขึ ,นจริงจากการประเมินราคาในอนาคตดงักลา่วหรือการด้อยค่าของทรัพย์สินจากผล
กําไรที�ยงัไมเ่กิดขึ ,นจริงในอนาคต ดงันั ,น กําไรที�ยงัไม่เกิดขึ ,นจริงหรือการขาดทนุจากการด้อยค่าจะไม่กระทบต่อ
ประมาณการรายได้สทุธิที�สามารถจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ค) ภาษีเงนิได้ 

ประมาณการกําไรและกระแสเงินสดของกองทนุไมไ่ด้มีการตั ,งสมมติฐานเกี�ยวกบัภาษีเงินได้นิติบคุคล
ไว้ เนื�องจากเงินได้เป็นเงินได้ที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลในประเทศไทย 

(ง) ลูกหนี 
ค้างรับ 

ลกูหนี ,ค้างรับจะถกูบนัทึกที�มลูค่าสทุธิซึ�งอาจรับรู้ได้หลงัจากหกัค่าเผื�อหนี ,สงสยัจะสญูซึ�งถกูจดัทําขึ ,น
สาํหรับประมาณการขาดทนุซึ�งอาจเกิดจากการเรียกเก็บเงินจากลกูหนี ,ไม่ได้ ค่าเผื�อหนี ,สงสยัจะสญูจะตั ,งอยู่บน
การตรวจสอบยอดค้างชําระเมื�อสิ ,นสดุรอบบญัชี และประมาณการจากการจดัเก็บหนี ,ที�ผ่านมา รวมไปถึงการ
วิเคราะห์ประวตัิความน่าเชื�อถือของลกูหนี , หนี ,สญูจะถกูหกัออกระหว่างปีซึ�งมีการระบหุนี ,สญู และจะรับรู้ในงบ
กําไรขาดทนุ 
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(จ) ต้นทุนในการจัดตั 
งกองทุนและการยื7นขอให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนและซื 
อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการจดัตั ,งกองทนุและการยื�นขอให้รับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
และซื ,อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะถกูรับรู้เป็นรายจ่ายเมื�อคา่ใช้จ่ายนั ,นเกิดขึ ,นจริง 

(ฉ) การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

จะมีการรับรู้กําไรสะสมที�ลดลงในวนัที�มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ช) การตั 
งสาํรอง 

จะมีการตั ,งสาํรองเมื�อ (1) กองทนุมีหนี ,ตามกฎหมายหรือโดยนยัแห่งกฎหมายในปัจจุบนั ซึ�งเป็นผลมา
จากเหตุการณ์ในอดีต (2) มีความเป็นไปได้ว่ากองทุนอาจต้องมีการจําหน่ายทรัพยากรของกองทุนซึ�งมี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแฝงอยู่ออกไปเพื�อทําการชําระหนี , และ (3) กองทุนสามารถประเมินจํานวนหนี ,ที�
แนน่อนได้ ทั ,งนี , คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการตั ,งสาํรองนี ,จะถกูแสดงไว้ในงบกําไรขาดทนุหลงัหกัคา่ใช้จ่าย 

4.2.4. รายการและสมมติฐานที7สาํคัญที7ใช้ในงบกาํไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ 

(ก) รายได้ (จาํแนกตามสายธุรกิจ) 

กองทุนประมาณการรายได้ที�กองทนุจะได้รับโดยพิจารณาจากรายได้ตามสายธุรกิจต่าง ๆ ซึ�งจะได้
อธิบายต่อไปด้านลา่งนี , อนึ�ง รายได้ค่าเช่าประมาณการไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�มร้อยละ 7 ซึ�งกองทนุจะต้องชําระ
สาํหรับรายได้ที�เป็นคา่เช่า 

 

สําหรับชว่งเวลาหนึ�งเดือนตั ,งแต่
วนัที� 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 

สําหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 
31 ธันวาคม พ.ศ.2557 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
รายได้จากเสาโทรคมนาคม ................................................................................................ 125.0 1,499.7 
รายได้จากระบบ FOC ของ BFKT ................................................................................................129.3 1,551.4 
คา่เชา่รับจากระบบ FOC หลกัและระบบสื�อสญัญาณ  

และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดั ................................................................ 105.6 1,267.2 
รวมรายได้จากการลงทุน ................................................................................................ 359.9 4,318.3 
 

รายได้ของกองทุนที�ประมาณการไว้นั ,นคิดจากข้อสมมติสําคัญของสายธุรกิจต่าง ๆ ตามที�ระบุไว้
ด้านลา่งนี , ตลอดจนสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ และสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั 
และมลูค่าที�จะได้รับจากทรัพย์สินที�กองทนุลงทนุครั ,งแรกตามสญัญาดงักล่าว นอกจากนี , รายได้ประมาณการ
ของกองทนุยงัพิจารณาจากสภาพธุรกิจในปัจจบุนั รวมทั ,งข้อสมมติวา่บคุคลภายนอกปฏิบตัิหน้าที�ตามข้อตกลง
และเงื�อนไขของสญัญาที�เกี�ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น สญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ HSPA โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐาน
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โทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) 
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” และหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคม – (ข) สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั”   

(1) เสาโทรคมนาคม 

รายได้ประมาณการจากเสาโทรคมนาคมคิดจากข้อสมมติดงัตอ่ไปนี , 

สัญญาที7เกี7ยวข้อง คู่สัญญา 
ระยะเวลาของ

สัญญา 

จาํนวนเสาที7 
ให้บริการใน 

ช่วงเวลาประมาณการ 

รายได้รายเดือนสุทธิ
ต่อเสาในช่วงเวลา

ประมาณการ 

    (หน่วย: บาท) 

สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและ 
สิทธิรายได้ 

BFKT เป็นผู้ขาย 
รายได้สทุธิ 

วนัที� 1 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 จนกระทั�งถึง
วนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2568 

1,485 19,565 

สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและ 
สิทธิรายได้ 

AWC เป็นผู้ขาย 
รายได้สทุธิ 

วนัที� 1 ธันวาคม พ.ศ.
2556 จนกระทั�งถึง
วนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2568 

4,360 22,000 

 

สําหรับช่วงหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
รายได้ประมาณการจากเสาโทรคมนาคมอยู่ที� 125.0 ล้านบาท และ 1,499.7 ล้านบาทตามลําดบั ในระหว่าง
ช่วงเวลาประมาณการ กสท.โทรคมนาคม จะเช่าเสาโทรคมนาคมจาก BFKT ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ 
HSPA โดย กสท.โทรคมนาคม มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว และการเช่าดังกล่าวจะ
ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC (ซึ�ง BFKT จะเช่าจาก AWC และให้
เช่าช่วงกับ กสท.โทรคมนาคม) กองทนุมีข้อสมมติว่า BFKT และ AWC จะขายสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สทุธิที�จะเกิดขึ ,นจากการเช่าเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทนุ โดย
มีรายได้สทุธิต่อเดือนต่อเสาเท่ากับ 19,565 บาท และ 22,000 บาทตามลําดบั ซึ�งเป็นอตัราที�หกัค่าใช้จ่ายที�
เกี�ยวข้องโดยตรงกับทรัพย์สินที�กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ�งเป็นต้นทุนโดยตรง ของเสาโทรคมนาคมเหล่านี ,ที� 
BFKT และ AWC ต้องจ่าย อนึ�ง ต้นทนุสทุธิซึ�งอยูใ่นข้อสมมติได้แก่ ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการและ
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ต้นทุนในการเช่าที�ดิน ภาษีโรงเรือนและที�ดิน และต้นทุนค่าเบี ,ยประกันภัยเสา
โทรคมนาคม โดยหากคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ ,นจริงสงูกวา่หรือตํ�ากวา่จํานวนที�กําหนดไว้แล้ว BFKT และ AWC จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบสว่นตา่งดงักลา่ว 
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ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA นั ,น กสท.โทรคมนาคมจะชําระเงินให้แก่ BFKT ภายใน 40 
วนันบัแต่ที�ได้รับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจาก BFKT โดยที� BFKT มีหน้าที�จัดส่งใบเรียกเก็บเงินรายเดือน
ดงักลา่วนี ,ให้แก่ กสท.โทรคมนาคม ภายใน 10 วนันบัแต่วนัสิ ,นเดือนปฏิทิน และการชําระเงินรายได้สทุธิภายใต้
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�กองทนุจะเข้าทํากับ BFKT จะถึงกําหนดชําระภายในเดือนที�สองนบั
จากวนัสิ ,นเดือนนั ,น ดงันั ,น งบการเงินตามสถานการณ์สมมติจึงมีข้อสมมติว่ากองทุนจะได้รับรายได้สทุธิราย
เดือนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�มีกบั BFKT ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิ ,นเดือนปฏิทินแต่ละ
เดือน  นอกจากนี , งบการเงินสถานการณ์สมมติยงัมีข้อสมมติว่า ตามข้อตกลงเกี�ยวกบัการชําระเงินตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ AWC แล้ว รายได้สุทธิรายเดือนที�กองทุนจะได้รับจากค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC นั ,นจะชําระภายในเดือนนั ,น ๆ 

ประมาณการรายได้จากเสาโทรคมนาคมไมร่วมรายได้ที� เรียล ฟิวเจอร์ ตกลงชําระลว่งหน้าเป็นจํานวน 12 
งวดเป็นรายเดือน รวมเป็นจํานวน 1,242.9 ล้านบาท โดยชําระตลอดปี พ.ศ. 2557 เป็นค่าเช่าล่วงหน้าสําหรับ
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มซึ�งจะต้องส่งมอบภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วนัที� 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ทั ,งนี , ประมาณการค่าเช่าล่วงหน้าคํานวณจากจํานวนพื ,นที� (slots) บนเสา 6,619 จุด ที�คาดว่าจะเริ�ม
ให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2558 และ 7,374 จุด ที�คาดว่าจะเริ�มให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2559 ในอตัราค่าเช่าที�ตกลง
ร่วมกนัตอ่จุด ตั ,งแต่ 25,400 บาท ถึง 39,400 บาทต่อ จุด ทั ,งนี , ขึ ,นอยู่กบัประเภทของเสา โดยจะปรับสงูขึ ,นในอตัรา
ร้อยละ 2.7 ต่อปี อนึ�ง ค่าเช่าลว่งหน้ารวมเท่ากบั 1,242.9 ล้านบาท ตลอดช่วงเวลาประมาณการนี ,จะลงบญัชีเป็น
รายได้ที�ยงัไมรั่บรู้ โดยอยูบ่นข้อสมมติที�วา่เสาโทรคมนาคม 3,000 เสาแรกของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มจะ
ยงัไมม่ีการสง่มอบและนําไปให้บริการก่อนวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 หากภายในช่วงเวลาประมาณการ มีการสง่
มอบเสาโทรคมนาคมไมว่า่จํานวนใด ๆ ในจํานวน 3,000 เสาแรก และกองทนุนําเสาโทรคมนาคมจํานวนดงักลา่วนั ,น
ไปให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ การชําระเงินลว่งหน้ารายเดือนตามจํานวนเสาที�มีการให้บริการจะคิดเป็น
เงินค่าเช่าและรับรู้เป็นรายได้ ซึ�งรายได้เหล่านี ,จะจดัเป็นรายได้สทุธิที�สามารถนํามาจ่ายเป็นผลประโยชน์ตอบแทน
สาํหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(2) ระบบ FOC ของ BFKT 

สาํหรับช่วงหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 รายได้
ที�เกิดขึ ,นจากสทิธิที�จะได้รับรายได้สทุธิจากระบบ FOC ของ BFKT นั ,นคาดว่าจะอยู่ที� 129.3 ล้านบาท และ 1,551.4 
ล้านบาทตามลําดับ รายได้เหล่านี ,อยู่บนข้อสมมติที�ว่ากองทุนจะมีสิทธิได้รับรายได้สุทธิที�เกิดขึ ,นจากระบบสื�อ
สญัญาณจํานวน 9,169 จุดเชื�อมต่อ (hybrid links) รวมระบบ FOC ระยะทาง 47,250 กิโลเมตรซึ�งให้เช่าแก่ กสท.
โทรคมนาคม แตเ่พียงผู้ เดียว โดย BFKT จะสง่มอบรายได้สทุธิในอตัรา 14,100 บาทต่อจุดเชื�อมต่อให้แก่กองทนุ ซึ�ง
เป็นอตัราที�หกัต้นทนุรายเดือนที�กําหนดไว้ลว่งหน้ารวม 2,900 บาทต่อจุดเชื�อมต่อแล้ว ซึ�ง BFKT จะต้องจ่ายเป็น
ต้นทนุโดยตรงที�เกี�ยวกบั ระบบ FOC ของ BFKT ทั ,งนี , มีข้อสมมติว่าประมาณการต้นทนุสทุธิจะไม่เปลี�ยนแปลงใน
แต่ละเดือนตลอดช่วงเวลาประมาณการ และจะรวมต้นทุนเช่น ต้นทนุในการดําเนินงานและการบํารุงรักษา ต้นทุน
คา่สทิธิแหง่ทาง และต้นทนุคา่เบี ,ยประกนัภยั 
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ตามข้อกําหนดเรื�องการชําระเงินภายใต้สญัญา HSPA กสท.โทรคมนาคม ต้องชําระเงินให้แก่ BFKT 
ภายใน 40 วนันบัแต่ที�ได้รับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจาก BFKT โดย BFKT มีหน้าที�จดัสง่ใบเรียกเก็บเงินราย
เดือนดงักลา่วนี ,ให้แก่ กสท.โทรคมนาคม ภายใน 10 วนันบัแตว่นัสิ ,นเดือนปฏิทินนั ,น และการชําระเงินรายได้สทุธิ
ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�กองทนุจะเข้าทํากบั BFKT จะถึงกําหนดชําระภายในเดือนที�
สองนบัจากวนัสิ ,นเดือนนั ,น ดงันั ,น งบการเงินตามสถานการณ์สมมติจึงมีข้อสมมติว่ากองทนุจะได้รับรายได้สทุธิ
รายเดือนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�มีกบั BFKT ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิ ,นเดือนปฏิทินแต่
ละเดือน 

(3) ระบบ FOC หลกั อปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื/นที�ต่างจงัหวดั 

รายได้ประมาณการที�จะเกิดขึ ,นจากการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC หลกัซึ�ง
กองทนุจะซื ,อมาจาก TUC นั ,นอยู่บนข้อสมมติที�ว่า TUC จะเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการโดยสอดคล้องกบั
ลกัษณะการใช้ในปัจจบุนัของ TUC โดยในเบื ,องต้นจะเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการประมาณร้อยละ 60 ของ
ระบบ FOC หลกั คิดเป็นเส้นใยแก้วนําแสง จํานวน 73,275 คอร์กิโลเมตรบนระบบ FOC หลกั ในอตัรา 350 
บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร ก่อนหกัค่าบํารุงรักษาซึ�งมีการกําหนดไว้ล่วงหน้าที� TUC  เป็นผู้ รับผิดชอบราย
เดือนสาํหรับทรัพย์สนิดงักลา่วนี , และ TUC จะเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณการ
เข้าถึงเครือข่าย (Access Network Transmission Equipment) ทั ,งร้อยละ 100 โดยมีค่าเช่าสทุธิหลงัหกั
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาอยู่ที�จํานวน 38.0 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี , กองทนุยงัตั ,งข้อสมมติว่า TUC จะเช่า
และบริหารจดัการระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดัแตเ่พียงผู้ เดียว โดยประกอบด้วยอปุกรณ์ทั ,งประเภท 
active และประเภท passive รวมถึงอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ อปุกรณ์ IP หลกั และสายนําสญัญาณเครือข่าย
สง่ตรงถึงผู้ ใช้ปลายทางรวมทั ,ง FOC สายทองแดง (copper cable) และสายโคแอคเชียล (coaxial cable) ซึ�ง
สามารถรองรับผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จํานวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต โดยคาดวา่ TUC จะเป็นผู้ เช่าและบริหาร
จดัการอปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive ของระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวดัในอตัราค่าเช่าสทุธิ
หลงัหกัคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษาอยูที่� 790.5 ล้านบาทต่อปี และจะเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการอปุกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active ในอตัรา 317.0 ล้านบาทตอ่ปี อนึ�ง รายได้ประมาณการนี ,มีข้อสมมติวา่จะไมม่ีผู้ เช่า
และบริหารจดัการพื ,นที�ร่วมที�เป็นบคุคลภายนอกที�จะเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการใยแก้วนําแสงที�ยงัไม่มี
การใช้งาน (dark fiber) บนระบบ FOC หลกัในระหวา่งช่วงเวลาประมาณการ ทั ,งนี , คาดว่า TUC จะชําระค่าเช่า
ระบบ FOC หลกัและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดัเป็นรายเดือนภายในแตล่ะเดือนที�ถึงกําหนดชําระ 
และจะเป็นผู้ รับผิดชอบการดําเนินการและการบํารุงรักษาทรัพย์สนิที�เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ 

(ข) ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

สําหรับช่วงหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานประมาณการจะอยู่ที� 8.2 ล้านบาท และ 81.2 ล้านบาทตามลําดบั โดยค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานได้แก่คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการถือครองกรรมสทิธิkระบบใยแก้วนําแสงหลกัและอปุกรณ์ระบบสื�อ
สญัญาณที�เกี�ยวข้องและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวัด เช่น ค่าสิทธิแห่งทาง และค่าประกันภัย 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับงานด้านธุรการและค่าใช้จ่ายทั�วไป ทั ,งนี , ส่วนมากประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
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ดําเนินงานจะมีพื ,นฐานจากข้อมลูที�มีอยู่ในปัจจุบนัสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที�เกิดขึ ,นจริงจากการถือ
ครองทรัพย์สินเหล่านี , ดังนั ,น จึงมีข้อสมมติว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี ,จะยังคงเดิมตลอดช่วงเวลาประมาณการ 
นอกจากนี , ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานยังรวมถึงค่าธรรมเนียมที�คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมเป็นคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบังานด้านธุรการในช่วงที�มีการประมาณการ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการมีข้อสมมติว่ากองทุนจะจดทะเบียนเป็นกิจการที�ต้องเสีย
ภาษีมลูค่าเพิ�ม ทําให้กองทนุสามารถขอคืนภาษีซื ,อสําหรับธุรกิจบางรายการที�ก่อให้เกิดรายได้ที�ต้องมีการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ�ม โดยภาษีมูลค่าเพิ�มนั ,นจะขอคืนได้เฉพาะกรณีที�เป็นรายได้ของธุรกิจที�อยู่ในเกณฑ์ที�ต้องเสีย
ภาษีมลูคา่เพิ�มและเกิดจากต้นทนุที�สามารถระบไุด้อยา่งชดัเจนเทา่นั ,น ทั ,งนี , คาดวา่กองทนุจะประกอบธุรกิจสอง
ประเภท คือ ธุรกิจที�ก่อให้เกิดรายได้ซึ�งอยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีมลูค่าเพิ�ม และธุรกิจที�ก่อให้เกิดรายได้ซึ�งไม่อยู่
ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีมลูค่าเพิ�ม ทั ,งนี , รายได้ค่าเช่ารับจากระบบ FOC หลกั และอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�
เกี�ยวข้องและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวดัอยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ�ม และ ค่าใช้จ่ายที�
สามารถระบไุด้อยา่งชดัเจนวา่เกี�ยวข้องโดยตรงกบัรายได้ดงักลา่วจึงขอคืนภาษีซื ,อได้ ในทางตรงกนัข้าม สิทธิที�
จะได้รับรายได้สทุธิจากทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ต้องเสยี
ภาษีมูลค่าเพิ�ม ดงันั ,น ค่าใช้จ่ายโดยตรงที�เกี�ยวข้องกับรายได้ดงักล่าวนั ,นจึงไม่สามารถขอคืนภาษีซื ,อได้ สําหรับ
คา่ใช้จ่ายอื�น ๆ ที�กองทนุคาดว่าจะก่อให้เกิดขึ ,นและที�ไม่เกี�ยวข้องโดยตรงกบัธุรกิจทั ,งสองประเภทนั ,นคาดว่าจะ
นําไปคํานวณปันสว่นภาษีซื ,อตามสดัสว่นของ (1) รายได้ที�อยูใ่นเกณฑ์ต้องเสียภาษีมลูค่าเพิ�ม และ (2) รายได้ที�
ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ต้องเสยีภาษีมลูคา่เพิ�ม 

งบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติมีข้อสมมติว่าอตัราภาษีมูลค่าเพิ�มตามกฎหมายสําหรับรอบ
เวลาประมาณการคือร้อยละ 7 นอกจากนี , ยงัมีข้อสมมติวา่คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานทั ,งหมด ยกเว้นค่าใช้จ่าย
เกี�ยวกบังานด้านธุรการนั ,นเกี�ยวข้องโดยตรงกบัรายได้คา่เช่าจากการถือครองกรรมสิทธิkระบบใยแก้วนําแสงหลกั
และอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณที�เกี�ยวข้อง จึงสามารถขอคืนภาษีซื ,อได้ ดงันั ,น ประมาณค่าใช้จ่ายดําเนินงานจึง
ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม สว่นคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบังานด้านธุรการนั ,นไมเ่กี�ยวข้องโดยตรงกบัธุรกิจทั ,งสองประเภท เมื�อ
คํานวณปันสว่นภาษีซื ,อตามสดัสว่นของ (1) รายได้ที�อยูใ่นเกณฑ์ต้องเสยีภาษีมลูค่าเพิ�ม และ (2) รายได้ที�ไม่อยู่
ในเกณฑ์ต้องเสยีภาษีมลูค่าเพิ�มแล้ว จึงคาดว่าจะรวมภาษีมลูค่าเพิ�มที�ไม่สามารถขอคืนได้ในอตัราร้อยละ 4.9 
สาํหรับช่วงหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และอตัราร้อยละ 3.8 สาํหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 

นอกจากนี , ประมาณคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานยงัอยูบ่นสมมติฐานดงัตอ่ไปนี , 

 

สําหรับชว่งเวลาหนึ�งเดือน
สิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 

2556 
สําหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 

ธันวาคม 2557 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
คา่สิทธิแหง่ทาง ............................................................................................. 4.2 51.6 
คา่ประกนัภยั................................................................................................. 0.3 3.9 
คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบังานด้านธุรการ .................................................................... 3.7 25.7 
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2556 
สําหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 

ธันวาคม 2557 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
รวมค่าใช้จ่าย .............................................................................................. 8.2 81.2 
 

(1) ตน้ทนุค่าสิทธิแห่งทาง 

สําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 ประมาณต้นทุนค่าสิทธิแห่งทางอยู่ที� 4.2 ล้านบาท และ 51.6 ล้านบาทตามลําดับ โดยกองทุนจะมี
ค่าใช้จ่ายค่าสิทธิแห่งทางที�เกิดจากการพาดระบบ FOC หลกัและสายนําสญัญาณเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ ใช้
ปลายทางที�อยู่ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจังหวดั ทั ,งนี , ประมาณการต้นทุนค่าสิทธิแห่งทางคิดจาก
ต้นทนุในปัจจบุนัของ TUC ในการถือครองทรัพย์สนิดงักลา่ว และจะปรับเพิ�มขึ ,นตามประมาณการอตัราเงินเฟ้อ  

(2) ตน้ทนุค่าเบี/ยประกนัภยั 

สําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 ต้นทุนค่าเบี ,ยประกันภัยคาดว่าจะอยู่ที� 0.3 ล้านบาท และ 3.9 ล้านบาทตามลําดับ ซึ�งต้นทุนค่าเบี ,ย
ประกนัภยัประมาณการจากอตัราค่าเบี ,ยประกนัภยัและค่านายหน้าที�เกิดขึ ,นลา่สดุของ TUC โดยคํานวณตาม
ประมาณการมลูค่าต้นทนุเปลี�ยนแทน (replacement cost) ของระบบใยแก้วนําแสงและระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพื ,นที�ต่างจังหวัด บนข้อสมมติว่าประมาณการค่าเบี ,ยประกันภัยและค่านายหน้าจะปรับขึ ,นรายปีตาม
ประมาณการอตัราเงินเฟ้อ  

(3) ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบังานดา้นธุรการ 

สําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 และปีสิ ,นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 คาดวา่คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบังานด้านธุรการจะอยูที่� 3.7 ล้านบาท และ 25.7 ล้านบาทตามลําดบั โดยกองทนุ
จะวา่จ้างผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมเพื�อให้บริการด้านธุรการแก่กองทนุ  ตามสญัญาบริการหลกั และกองทนุ
จะชําระคา่ธรรมเนียมรายปีในอตัราคงที�ให้แก่ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมเป็นเงินจํานวน 18.3 ล้านบาทในปี 
พ.ศ. 2557 นอกจากนี , มีข้อสมมตุิว่ากองทนุจะชําระเงินค่าธรรมเนียมผนัแปรรายเดือนให้แก่ผู้จดัการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมเป็นเงินเทา่กบัร้อยละ 0.15 ของรายได้รายเดือนซึ�งหกัคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการของกองทนุที�เกิด
จากทรัพย์สินที�อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ทั ,งนี , ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับงานด้านธุรการไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ�ม 

(ค) ดอกเบี 
ยรับ 

สําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 ประมาณการดอกเบี ,ยรับอยูที่� 2.1 ล้านบาท และ 10.3 ล้านบาทตามลําดบั ทั ,งนี , คาดว่าจะได้รับดอกเบี ,ย
เป็นรายปี และดอกเบี ,ยรับจะคิดจากค่าเฉลี�ยของประมาณการยอดเงินสดสุทธิคงเหลือจากการดําเนินงาน
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หลงัจากการจ่ายคืนสว่นแบง่สาํหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีอตัราดอกเบี ,ยเฉลี�ยร้อยละ 1.0 ตอ่ปี ซึ�งประมาณการ
อตัราดอกเบี ,ยดงักลา่วอ้างอิงจากอตัราดอกเบี ,ยปัจจุบนัสําหรับเงินฝากประเภทเผื�อเรียก สําหรับช่วงเวลาหนึ�ง
เดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เงินสดประมาณการจะอยู่ที� 
330.8 ล้านบาท และ 1,531.1 ล้านบาท ทั ,งนี , ประมาณการดอกเบี ,ยรับยงัรวมถึงประมาณการผลตอบแทนจาก
การลงทนุในลกูหนี ,ค้างรับ ซึ�งคํานวณจากสว่นต่างระหว่างจํานวนเงินสดที�ได้รับและมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของการ
ลงทนุดงักลา่ว ซึ�งในช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 มีจํานวน 2.0 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาทตามลาํดบั 

(ง) ค่าใช้จ่ายกองทุน 

สําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนรวมทั ,งสิ ,นอยู่ที� 21.5 ล้านบาท และ 132.8 ล้านบาทตามลําดบั ในการ
จดัทําประมาณการกําไรและกระแสเงินสดในเอกสารนี , ค่าใช้จ่ายกองทุนมีข้อสมมติว่าเป็นค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมสอบ
บญัชี และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ซึ�งค่าใช้จ่ายเหล่านี ,จะประมาณการโดยคิดจากใบเสนอราคาที�ได้รับจากผู้ ให้บริการ 
ตลอดจนข้อตกลงและเงื�อนไขของสญัญาที�กําหนดนิติสมัพนัธ์ระหว่างกองทุนและคู่สญัญาที�เกี�ยวข้อง อนึ�ง
ค่าใช้จ่ายกองทนุประมาณการทั ,งหมดคิดรวมจํานวนภาษีมูลค่าเพิ�มในส่วนที�ขอคืนไม่ได้ คืออตัราร้อยละ 4.9 
สาํหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และร้อยละ 3.8 สําหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 ยกเว้นคา่ธรรมเนียมสอบบญัชีซึ�งได้รับยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ�ม 

คา่ใช้จ่ายกองทนุบางรายการตอ่ไปนี ,คํานวณโดยพิจารณาจากมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ณ วนัที� 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มูลค่าทรัพย์สินสทุธิประมาณการของกองทุนอยู่ที� 
67,645 ล้านบาท และ 67,605 ล้านบาทตามลาํดบั 

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุรวม 

สําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุรวมอยู่ที� 5.0 ล้านบาท และ 59.0 ล้านบาทตามลําดบั โดย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมจะต้องชําระให้แก่บริษัทจัดการซึ�งประมาณการว่าเป็นค่าธรรมเนียมที�
คํานวณในอตัราก้าวหน้า (ทั ,งนี ,อตัราดงักลา่วยงัไม่ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม) กลา่วคืออตัราร้อยละ 0.11 ต่อปีของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุสําหรับสว่นที�น้อยกว่า 30,000.0 ล้านบาท อตัราร้อยละ 0.075 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนสําหรับส่วนที�มีมูลค่าตั ,งแต่ 30,000.0 ล้านบาท ถึง 50,000.0 ล้านบาท และร้อยละ 
0.050 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุสาํหรับสว่นที�เกินกวา่ 50,000.0 ล้านบาท ทั ,งนี , คา่ธรรมเนียมการ
จดัการกองทนุรวมประมาณการจะเป็นไปตามที�ระบุไว้ในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ
และโครงการจัดการกองทุนซึ�งกองทุนจะต้องเข้าผูกพันภายหลงัจากที�ได้จัดตั ,งกองทุนแล้วและได้เข้าเป็น
คูส่ญัญาดงักลา่ว 
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(2) ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

สําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์อยู่ที� 1.2 ล้านบาท และ 13.7 ล้านบาทตามลําดบั โดย
ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์เป็นเงินที�จ่ายให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยประมาณการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์คํานวณในอตัราก้าวหน้า (ทั ,งนี , อตัราดงักล่าวยงัไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 
กลา่วคือ อตัราร้อยละ 0.02 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนสําหรับสว่นที�ไม่เกิน 50,000.0 ล้านบาท และ
อตัราร้อยละ 0.018 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนสําหรับส่วนที�เกินกว่า 50,000.0 ล้านบาท ทั ,งนี ,
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ประมาณการจะเป็นไปตามที�ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั ,งผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ�ง
กองทนุจะต้องเข้าผกูพนัภายหลงัจากที�ได้จดัตั ,งกองทนุแล้วและได้เข้าเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว 

(3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

สําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเท่ากับ 0.4 ล้านบาท และ 5.2 ล้านบาทตามลําดับ โดย
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนเป็นเงินที�จ่ายให้แก่นายทะเบียนของกองทนุและอยู่บนข้อสมมตุิว่าจ่ายเป็นรายปี ใน
อตัราร้อยละ 0.023 ตอ่ปีของมลูคา่ทนุจดทะเบียนของกองทนุ ทั ,งนี , คา่ธรรมเนียมต้องไมต่ํ�ากวา่ 3.2 ล้านบาทตอ่
ปีและสูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาทต่อปี โดยอัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ทั ,งนี , ประมาณการ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนจะเป็นไปตามที�ระบไุว้ในสญัญาแต่งตั ,งนายทะเบียนซึ�งกองทนุจะต้องเข้าผกูพนัภาย
หลงัจากที�ได้จดัตั ,งกองทนุแล้วและได้เข้าเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว 

(4) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

สําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 ประมาณการคา่ธรรมเนียมวิชาชีพเทา่กบั 5.3 ล้านบาท และ 29.1 ล้านบาทตามลําดบั โดยค่าธรรมเนียม
วิชาชีพเป็นค่าธรรมเนียมที�จ่ายให้แก่ที�ปรึกษาของกองทนุ เช่น ผู้ เชี�ยวชาญพิเศษ ที�ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมิน
ราคาอิสระ ผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี , ค่าธรรมเนียมวิชาชีพยงัรวมถึงค่าธรรมเนียมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
จํานวน 3.0 ล้านบาทต่อปี การที�ประมาณการค่าธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 มีจํานวนคอ่นข้างสงูเมื�อเทียบกบัสดัสว่นระยะเวลาการให้บริการในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 
2557 นั ,นเป็นเพราะมีคา่ธรรมเนียมบางประการ เช่น ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินซึ�งคาดการณ์ว่าจะอยู่
ในระดบัคงที�ที�ประมาณ 3 ล้านบาทตอ่ปีไมว่า่จํานวนเดือนที�ได้รับบริการสาํหรับปีดงักลา่วนั ,นจะมีความแตกตา่ง
กนัก็ตาม 

(5) ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี 

สําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 ค่าธรรมเนียมสอบบญัชีประมาณการเท่ากบั  70,000 บาท และ 1.0 ล้านบาทตามลําดบั ค่าธรรมเนียม
สอบบญัชีเป็นคา่ธรรมเนียมที�จ่ายให้แก่ผู้สอบบญัชีของกองทนุเป็นคา่สอบบญัชีและคา่บริการด้านบญัชีทั�วไป  
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(6) ค่าใช้จ่ายในการจดัตั/งกองทนุและการยื�นขอใหร้บัหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนและ
ซื/อขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

สําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดตั ,ง
กองทุนและการยื�นขอให้รับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและซื ,อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเทา่กบั 7.0 ล้านบาท โดยต้นทนุการจดัตั ,งกองทนุรวมและการจดทะเบียนหลกัทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ ,น
เพียงครั ,งเดียวที�ต้องชําระให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ และคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ ,นและมีการ
จ่ายในปี พ.ศ. 2556 โดยประมาณการจากอตัราค่าธรรมเนียมที�สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด
ในปัจจบุนั ทั ,งนี , กลุม่ทรูจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวกบัการจดัตั ,งกองทนุรวม ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษา
ทางการเงิน คา่ธรรมเนียมการรับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในทางการตลาด ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ และคา่บริการคนกลางผู้ดแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา (Escrow agent fee)   

(7) ค่าใช้จ่ายอื�น 

สําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 ประมาณการคา่ใช้จ่ายอื�นเทา่กบั 2.5 ล้านบาท และ 24.8 ล้านบาทตามลาํดบั โดยประมาณการคา่ใช้จ่าย
อื�นประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายในการบริหารอื�นจํานวนประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี และ
คา่ธรรมเนียมรายปีสาํหรับการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนที�จะจ่ายให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์เป็นจํานวนประมาณปี
ละ 3 ล้านบาท โดยอตัราดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม ทั ,งนี , ประมาณการคา่ใช้จ่ายอื�นนี ,มีพื ,นฐานจากข้อมลู
ปัจจบุนัประสบการณ์ของบริษัทจดัการ  
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4.2.5. สภาพคล่องและแหล่งทุนตามสถานการณ์สมมติ 

งบกระแสเงนิสดตามสถานการณ์สมมติ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

สําหรับชว่งเวลา 
หนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

สําหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 
31 ธันวาคม พ.ศ. 

2557 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   
รายได้จากการลงทนุสทุธิ ................................................................................................ 332.3 4,114.6 
ปรับกระทบรายการรายได้จากการลงทนุสทุธิให้เป็น 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:   
การซื ,อเงินลงทนุในทรัพย์สินที�ลงทนุครั ,งแรก ................................................................ (67,313.0) - 
เงินสดรับจากเงินลงทนุในการซื ,อลกูหนี , .................................................................................. 156.8 155.8 
ลกูหนี ,เพิ�มขึ ,น ....................................................................................................................... (158.3) (158.3) 
ภาษีมลูคา่เพิ�มรอเรียกคืนเงินลดลง (เพิ�มขึ ,น) ................................................................ (2,610.3) 2,610.3 
เจ้าหนี ,คา่ซื ,อทรัพย์สินเพิ�มขึ ,น (ลดลง) ..................................................................................... 2,610.3 (2,610.3) 
เงินคา่เชา่รับลว่งหน้าเพิ�มขึ ,น ................................................................................................ - 1,242.9 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน ................................................................ (66,982.2) 5,355.0 
   
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินสดรับจากการลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ................................................................ 67,313.0 - 
การแบง่ปันสว่นแบง่กําไรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ................................................................ - (3,315.7) 
การลดทนุ .......................................................................................................................... - (839.0) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ ................................................................ 67,313.0 (4,154.7) 
   
เงนิฝากธนาคารเพิ7มขึ 
นสุทธิ ................................................................................................ 330.8 1,200.3 
เงินฝากธนาคารต้นงวด ................................................................................................ - 330.8 

เงินฝากธนาคารปลายงวด ................................................................................................ 330.8 1,531.1 
 

สมมติฐานบนสภาพคล่องและกระแสเงนิสดเพิ7มเติม 

นอกเหนือไปจากสมมติฐานของงบกําไรขาดทนุตามสถานการณ์สมมติข้างต้น งบกระแสเงินสดตาม
สถานการณ์สมมติจดัทําบนสมมติฐานดงัตอ่ไปนี , 

(1) เงินสดรบัจากเงินลงทนุในการซื/อลูกหนี/ 

มีข้อสมมติว่ากองทุนจะได้รับเงินสดรับจากการลงทุนในลกูหนี ,ค้างรับจํานวน 157.8 ล้านบาททั ,งใน
ช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และสําหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมี
การประมาณการวา่การลงทนุในลกูหนี ,ค้างรับจะให้ผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยอ้างอิงจากอตัรา
ดอกเบี ,ยที�กองทนุจะคิดจาก BFKT ในกรณีการชําระเงินช้ากว่ากําหนดตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธ
รายได้ที�ทํากบั BFKT ดงันั ,น จึงมีข้อสมมติวา่มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของการลงทนุดงักลา่ว ณ วนัที� 1 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 มีจํานวน 312.6 ล้านบาท และสว่นต่างของเงินสดรับและมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของการลงทนุจะรวมอยู่เป็น
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สว่นหนึ�งของดอกเบี ,ยรับ ซึ�งสําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และสําหรับปีสิ ,นสดุ
วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 นั ,น คาดวา่จะมีจํานวน 2.0 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

สําหรับชว่งเวลา 
หนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 

31 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 

สําหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

จาํนวนเงนิที7สามารถปันส่วนแบ่งสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน   

กําไรสทุธิสาํหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ ............................................................................................ 332.3 4,114.6 
สภาพคลอ่งสว่นเกินจาก:   

สภาพคลอ่งสว่นเกินที�เกิดจากเงินรับลว่งหน้า 
คา่เชา่พื ,นที�บนเสาโทรคมนาคม ....................................................................................... - 1,242.9 

รวม .............................................................................................................................. 332.3 5,357.5 

  

 สําหรับชว่งเวลา 
หนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 

31 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 

สําหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 
31 ธันวาคม พ.ศ. 

2557 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

ประมาณการจาํนวนส่วนแบ่งสาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุน*   
ประมาณการจํานวนการแบง่ปันสว่นกําไร ................................................................................ 322.3 3,991.2 

อตัราการแบง่ปัน .....................................................................................  97% 97% 
ประมาณการจํานวนการลดทนุเนื�องจากสภาพคลอ่งสว่นเกิน .................................................... - 1,118.6 

อตัราการแบง่ปัน .....................................................................................  - 90% 

รวม ................................................................................................................................ 322.3 5,109.8 

*ตารางดงักลา่วแสดงประมาณการจํานวนสว่นแบง่ซึ�งจะประกาศจา่ยจากผลประกอบการในชว่งเวลาที�เกี�ยวข้อง ทั ,งนี , จํานวนสว่นแบง่ซึ�ง
ประกาศจา่ยจากผลประกอบการของไตรมาสสดุท้ายของแตล่ะปีจะมีการจา่ยในไตรมาสแรกของปีถดัไป 

(2) การแบ่งปันส่วนแบ่งกําไรใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ 

สาํหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 กองทนุประมาณการกระแสเงินสดจ่ายไว้ที� 3,991.2 ล้าน
บาท จากการแบ่งปันสว่นกําไรให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั ,งนี , เพื�อให้สอดคลองกบันโยบายการจ่ายผลตอบแทนการ
ลงทนุที�ได้อธิบายไว้ในหนงัสอืชี ,ชวนฉบบันี ,  งบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมติจึงตั ,งอยู่บนสมมติฐานที�ว่า
กองทนุจะประกาศกําหนดเงินปันผลรายไตรมาส และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 90 วนั นบัแต่
วนัสดุท้ายของไตรมาส โดยสําหรับไตรมาสสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นั ,น ประมาณการว่ากองทนุจะ
กําหนดเงินปันผลในอตัราร้อยละ 97 ของรายได้จากการลงทนุสทุธิหรือเทียบเทา่กบั 322.3 ล้านบาท และเงินปัน
ผลที�ทําการกําหนดสําหรับไตรมาสที�สี�ของปี พ.ศ. 2556 จะมีการจ่ายภายในไตรมาสแรกของพ.ศ. 2557 ทั ,งนี , 
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สําหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นั ,น กองทนุคาดว่าจะยงัคงกําหนดเงินปันผลในอตัราร้อยละ 97 
ของรายได้จากการลงทนุสทุธิหรือเทียบเทา่กบั 3,991.2 ล้านบาท ทั ,งนี , กองทนุตั ,งสมมติฐานวา่ เงินปันผลจํานวน 
2,993.4 ล้านบาทจะจ่ายให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในปีเดียวกนั และสว่นที�เหลือจะมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในปี พ.ศ. 2558 ทั ,งนี , อยู่บนสมมติฐานว่า รายได้จากการลงทนุสทุธิของกองทนุในแต่ละไตรมาสของการ
ประมาณการมีจํานวนที�เทา่กนั 

งบการเงินตามสถานการณ์สมมติตั ,งอยูบ่นสมมติฐานว่าไม่มีการปรับเปลี�ยนราคามลูค่ายตุิธรรม (fair 
value) ภายหลงัจากการรับรู้การลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทนุในเบื ,องต้น ดงันั ,น 
งบการเงินตามสถานการณ์สมมติจะไม่รวมผลกําไรจากการประเมินราคาในอนาคตใหม่หรือการด้อยค่าของ
ทรัพย์สนิที�ยงัไมเ่กิดขึ ,นจริง ซึ�งอาจสง่ผลกระทบต่อรายได้จากการลงทนุสทุธิที�สามารถแบ่งปันให้กบัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตามสถานการณ์สมมติได้ เนื�องจากรายได้จากการลงทนุสทุธิตามสถานการณ์สมมติคํานวณก่อนผลกําไร
จากการประเมินราคาในอนาคตที�ยงัไม่เกิดขึ ,นจริงและหลงัผลขาดทนุจากการประเมินราคาในอนาคตที�ยงัไม่
เกิดขึ ,นจริง การด้อยค่าของทรัพย์สินในอนาคตอาจทําให้รายได้จากการลงทนุสทุธิที�สามารถแบ่งปันให้กบัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในช่วงที�มีการประมาณการไว้ลดลงได้ 

(3) การลดทนุ 

สําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประมาณการว่าจะไม่มีสภาพคลอ่ง
สว่นเกิน แต่สําหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นั ,น คาดว่าจะมีสภาพคลอ่งสว่นเกินจํานวน 1,242.9 
ล้านบาท โดยสําหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นั ,น สภาพคลอ่งสว่นเกินเกิดจากเงินสดที�ได้รับจาก
การชําระค่าเช่าลว่งหน้าสําหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�ม ทั ,งนี , โดยมีสมมติฐานว่ากองทนุจะได้รับค่า
เช่าลว่งหน้าจํานวน 1,242.9 ล้านบาทสาํหรับทรัพย์สนิโทรคมนาคมสว่นเพิ�ม โดยแบ่งเป็นจํานวนที�เท่า ๆ กนัใน
แตล่ะเดือนและจะนําไปประกาศจ่ายเป็นเงินลดทนุสาํหรับแบง่ปันให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุในแต่ละไตรมาสของปี 
พ.ศ. 2557 และจะแบ่งปันให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนในแต่ละไตรมาสถัดไป ทั ,งนี , ร้อยละ 90 ของสภาพคล่อง
สว่นเกินสาํหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 หรือเทียบเท่ากบั 1,118.6 ล้านบาท จะถกูแบ่งปันให้กบัผู้
ถือหนว่ยลงทนุโดยการลดทนุ โดยจะแบง่ปันให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในปี พ.ศ. 2557 จํานวน 839.0 ล้านบาท 
และสว่นที�เหลอืจะถกูแบง่ปันภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 

4.2.6. สมมติฐานอื7น ๆ  

นอกเหนือไปจากข้อสมมติข้างต้น งบการเงินตามสถานการณ์สมมติยงัตั ,งอยูบ่นข้อสมมติตอ่ไปนี ,ด้วย 

• งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมตินี ,จัดทําบนข้อสมมติว่า ไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลกระทบต่องบกําไรขาดทนุและงบกระแสเงิน
สดตามสถานการณ์สมมติ 

• งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมตินี ,จัดทําบนข้อสมมติว่าจะไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงของกฎหมายและข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องในระหวา่งช่วงเวลาประมาณการ 
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• สญัญาทกุฉบบัมีผลใช้บงัคบัได้และมีการปฏิบตัิตามสญัญา 

• ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที�ทํากบั BFKT และ AWC นั ,น BFKT และ AWC ตกลง
ที�จะชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะที�เกี�ยวข้องทั ,งหมดจากธุรกรรมขายและการโอนรายได้ให้แก่กองทนุเต็ม
จํานวน โดยตวัเลขที�แสดงไว้ในงบกําไรสทุธิตามสถานการณ์สมมติในสว่นของค่าใช้จ่ายเป็นตวัเลขที�
สะท้อนถึงการได้รับการชดเชยในสว่นนี ,แล้ว 

• กองทนุจะได้รับคา่เช่าสาํหรับทรัพย์สนิซึ�งอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ณ วนัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

• ทรูจะส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสา ภายในวันที� 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมอีกจํานวน 3,000 เสา ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

4.2.7. งบแสดงฐานะการเงนิเสมือน 

ตารางด้านลา่งแสดงถึงงบแสดงฐานะการเงินเสมือน (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) ณ วนัที�กองทนุลงทนุ จุดประสงค์ของ
งบแสดงฐานะการเงินเสมือนนี , เพื�อแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของกองทุนเสมือนว่าได้จัดทําขึ ,น ณ วนัที�กองทุน
ลงทนุ อย่างไรก็ตาม ฐานะทางการเงินที�แท้จริงของกองทุน ณ วนัที�กองทุนลงทนุไม่จําเป็นที�จะต้องเป็นไปตามงบแสดง
ฐานะการเงินเสมือน (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) นี , 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย์  
เงินลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม................................................................................................................... 67,313.0 

ภาษีมลูคา่เพิ�มรอเรียกคืน ......................................................................................................................................................... 2,610.3 

รวมสินทรัพย์ ................................................................................................................................................................ 69,923.3 

  

หนี 
สิน  
เจ้าหนี , ..................................................................................................................................................................................... 7.0 

เจ้าหนี ,คา่ซื ,อทรัพย์สิน ............................................................................................................................................................... 2,610.3 

รวมหนี 
สิน ................................................................................................................................................................ 2,617.3 

สินทรัพย์สุทธิ ................................................................................................................................................................ 67,306.0 

  
ทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ............................................................................................................................................................ 67,313.0 
คา่ใช้จา่ยในการจดัตั ,งกองทนุและการยื�นขอให้รับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและซื ,อขายในตลาด

หลกัทรัพย์ ................................................................................................................................................................ (7.0) 

สินทรัพย์สุทธิ ................................................................................................................................................................ 67,306.0 

 
เงินทนุของกองทนุจํานวน 67,313.0 ล้านบาท ถกูสมมติขึ ,นเพื�อแสดงถึงหน่วยลงทนุซึ�งออกในการเสนอขายครั ,ง

แรก และมีการชําระเต็มจํานวน ทั ,งนี , เงินทนุของกองทนุทั ,งหมดคํานวณจากมลูคา่ของทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุครั ,งแรกโดย
ใช้มลูคา่ตํ�าสดุของช่วงมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สนิดงักลา่ว ณ วนัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซึ�งประเมินโดยผู้ประเมินมลูคา่
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อิสระซึ�งปรากฏอยู่ในรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณที�ต้องชําระ
ให้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์ และสํานกังาน ก.ล.ต. ในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนและจด
ทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ทนุทั ,งหมดไม่ได้มีการรวมค่าใช้จ่ายอื�น 
ๆ ในการจดัตั ,งกองทนุและคา่ใช้จ่ายในการออกหนว่ยลงทนุ (รวมถึงคา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมการ
จดัจําหน่าย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าธรรมเนียมผู้ดแูลทรัพย์สิน เป็นต้น) ซึ�งกลุม่ทรูจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบ นอกจากนี , ยงัตั ,งอยู่บนสมมติฐานว่าทรูจะเข้าถือหน่วยลงทนุคิดเป็นร้อยละ 18 ของหน่วยลงทนุและจะไม่มี
การเปลี�ยนแปลงสดัสว่นของการถือหนว่ยลงทนุของทรูตลอดระยะเวลาที�ประมาณการ 

งบการเงินตามสถานการณ์สมมติยงัตั ,งอยู่บนสมมติฐานว่ากองทุนจะไม่เบิกกู้ ตามวงเงินสินเชื�อที�ผูกพนัของ
กองทุนตลอดระยะเวลาที�ประมาณการ ซึ�งจะทําให้ไม่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี ,ย หรือการชําระเงินคืนก่อนกําหนดตลอด
ระยะเวลาดงักลา่ว 

4.2.8. ความเสี7ยงด้านตลาด 

ความเสี�ยงด้านตลาดที�สําคญัของกองทนุจะรวมถึงความเสี�ยงด้านการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี ,ย ความ
เสี�ยงด้านสภาพคลอ่งและความเสี�ยงด้านเครดิต 

(ก) ความเสี7ยงด้านอัตราดอกเบี 
ย 

กองทุนจะมีความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี ,ยอันเนื�องจากผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี ,ยในสว่นของทรัพย์สนิที�มีภาระดอกเบี ,ยซึ�งกองทนุอาจถืออยูใ่นรูปของการลงทนุในทรัพย์สินรอง อีกทั ,งใน
สว่นของภาระหนี ,ที�กองทนุอาจก่อขึ ,นเพื�อจดัหาเงินทนุสนบัสนนุการเข้าซื ,อทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานเพิ�มเติม 

(ข) ความเสี7ยงด้านสภาพคล่อง 

กองทุนมีแผนที�จะตรวจสอบสภาพคล่องในปัจจุบันและที�คาดหมาย ตลอดจนการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดเกี�ยวกับอตัราส่วนหนี ,สินต่อทนุตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และโครงการจัดการกองทุน
อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้เป็นที�มั�นใจวา่กองทนุสามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดทางด้านสภาพคลอ่งและทางด้านการ
กํากบัดแูลทั ,งในระยะสั ,นและระยะยาว 

(ค) ความเสี7ยงด้านเครดิต 

กองทนุจะมีความเสี�ยงด้านเครดิตที�เกี�ยวกบัความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาของคู่สญัญาราย
ต่าง ๆ ของกองทุนภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการระยะยาวและการแบ่งรายได้ และสญัญา
ทางการเงินอื�นในอนาคต ความเสี�ยงด้านเครดิตของกองทนุจะมีความเกี�ยวข้องกบักิจกรรมการดําเนินงานของ
กองทนุ และกิจกรรมการจดัหาเงินของกองทนุในอนาคต 
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4.2.9. พระราชกฤษฎีกา 

รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที� 544) ลง
วนัที� 9 ตลุาคม พ.ศ. 2555 (“พระราชกฤษฎีกา”) เพื�อยกเว้นภาษีบางประเภทให้แก่กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานซึ�งอยู่
ภายใต้เงื�อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที�จะออกมารองรับ พระราชกฤษฎีกาได้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยที�
เป็นบคุคลธรรมดา (ไมร่วมถึงผู้ ถือหนว่ยที�เป็นห้างหุ้นสว่นสามญั หรือคณะบคุคลซึ�งมิใช่นิติบคุคล) สําหรับเงินปันผลที�ได้
จากกองทุนรวมโครงสร้างพื ,นฐาน ซึ�งรวมถึงกองทุนเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแต่ปีที�มีการจดทะเบียนจัดตั ,งกองทุนรวม
โครงสร้างพื ,นฐาน ทั ,งนี , เพื�อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�เป็นบคุคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลที�ได้รับ กองทนุ
รวมโครงสร้างพื ,นฐานจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
ซึ�งแสดงไว้ด้านล่างนี , อีกทั ,งจะต้องให้ข้อมลูแก่กรมสรรพากรตามที�กําหนด เช่น รายชื�อของผู้ ถือหน่วยที�ได้รับเงินปันผล 
และเลขบตัรประจําตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง จํานวนเงินปันผล และวันที�จ่ายเงินปันผล ด้วยสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 
ภายใน 30 วนันบัวนัที�จ่ายเงินปันผล และกองทุนต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุว่าเงินปันผลดงักล่าวเป็นเงินปันผลที�ได้รับ
สทิธิยกเว้นภาษีเงินได้  

กองทนุและบริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้นเท่าที�กองทนุและบริษัทจดัการจะสามารถทํา
ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�เป็นบคุคลธรรมดาจะต้องให้ข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเองตามที�
กลา่วถึงข้างต้นเพื�อที�กองทนุและบริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ทั ,งนี , หากกองทนุหรือบริษัทจดัการไม่
สามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้นได้หรือไม่ได้รับข้อมูลที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที�เป็นบคุคลธรรมดาจะต้องยื�นเสยีภาษีสาํหรับเงินปันผลที�ได้รับเต็มจํานวน ซึ�งในกรณีดงักลา่ว หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ไมไ่ด้ยื�นเสียภาษี ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนั ,นอาจมีความรับผิดทั ,งทางแพ่งและทางอาญา ทั ,งนี , โปรดพิจารณาหวัข้อ 6.4.14 
“ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�เป็นบคุคลธรรมดาอาจไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีสาํหรับเงินปันผลที�ได้จากกองทนุเมื�อได้มีการยื�น
เสยีภาษี เว้นแตจ่ะได้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดและผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้ให้ข้อมลูสว่นบคุคลบางอยา่ง”  

พระราชกฤษฎีกายงัได้ยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ 

• กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐาน สาํหรับมลูค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทําตราสารที�เกิดขึ ,นหรือ 
เนื�องมาจากการโอนทรัพย์สินกลบัคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินเดิม หรือให้แก่ส่วน
ราชการหรือองค์การของรัฐบาล และ 

• เจ้าของหรือผู้ทรงสทิธิในทรัพย์สนิ สาํหรับมลูคา่ของฐานภาษี รายรับ และการกระทําตราสารที�เกิดขึ ,น
หรือ เนื�องมาจากการโอนทรัพย์สินที�เกี�ยวกบัการประกอบกิจการโครงสร้างพื ,นฐานให้แก่กองทนุรวม
โครงสร้างพื ,นฐาน ดงัตอ่ไปนี , (ก) การโอนทรัพย์สนิที�มีรูปร่าง ที�มีสญัญากําหนดให้กองทนุรวมต้องโอน
ทรัพย์สินกลบัคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินเดิมในภายหลงัหรือกําหนดให้ต้องโอนต่อ
ให้แก่สว่นราชการหรือองค์การของรัฐบาล และ (ข) การโอนทรัพย์สินที�ไม่มีรูปร่างที�มีข้อกําหนดห้ามมิ
ให้กองทนุรวมโอนทรัพย์สนิให้แก่บคุคลอื�น เว้นแตเ่ป็นการโอนให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สิน
เดิม 
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ทั ,งนี , การยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐาน หรือเจ้าของ 
หรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินจะมีเงื�อนไขตามที�ประกาศกําหนด เช่น การโอนทรัพย์สินจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ของ
สํานกังาน ก.ล.ต. กองทุนรวมโครงสร้างพื ,นฐานต้องขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุนรายย่อย และต้องประกอบกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐานซึ�งเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศไทยเทา่นั ,น นอกจากนี , กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานต้องแจ้งการ
ได้มาซึ�งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน รายการและราคาทรัพย์สนิ พร้อมทั ,งข้อมลู เกี�ยวกบัผู้ จําหนา่ย จ่าย โอน หรือให้
ใช้สิทธิในทรัพย์สินต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�โอนทรัพย์สินนั ,น กองทุนรวมโครงสร้างพื ,นฐานยงัต้องแจ้ง
รายชื�อผู้ ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน รวมทั ,งค่าตอบแทน วิธีการจ่ายเงิน และระยะเวลาการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ผู้ ใช้ประโยชน์มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั ,น 
และกองทุนรวมโครงสร้างพื ,นฐานจะต้องยื�นงบการเงินประจําปีต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วนันบัแต่วนัยื�นงบการเงิน
ประจําปีตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.  

4.2.10. ภาวะเงนิเฟ้อ 

ตามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย อตัราเงินเฟ้อโดยรวมของประเทศไทยเมื�อวดัจากดชันีราคาผู้บริโภค
ทั�วไป (headline consumer price index) อยูที่�อตัราร้อยละ 3.3 ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.0 ในปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
และ พ.ศ. 2555 ตามลาํดบั โดยธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ประมาณการอตัราเงินเฟ้อในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 
ไว้ในรายงานภาวะเงินเฟ้อประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ที�ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 2.7 ตามลําดบั ทั ,งนี , ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายของกองทนุขึ ,นอยู่กบัภาวะเงินเฟ้อ แต่อตัราค่าเช่าตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการที�กองทนุทํา
กบัผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุนในช่วงระยะเวลาที�มีการจดัทําประมาณการนั ,นจะไม่มีการปรับเปลี�ยนตาม
ภาวะเงินเฟ้อ 

4.3. การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี7ยนแปลง (sensitivity analysis) 

ผู้ลงทนุควรระมดัระวงัวา่เหตกุารณ์ในอนาคตไมส่ามารถคาดการณ์ได้อย่างชดัเจนและตวัเลขที�ประมาณการไว้
ในงบกําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมติสาํหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือนตั ,งแตว่นัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และสาํหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของกองทนุ อาจแตกต่างจากที�เกิดขึ ,น
จริง ทั ,งนี , บริษัทจดัการและที�ปรึกษาทางการเงินวิเคราะห์แล้วเห็นว่า (1) สมมติฐานของกองทนุที�ใช้ในการประมาณการ
ดงักล่าวตั ,งอยู่บนรายได้และค่าใช้จ่ายที�กําหนดไว้ลว่งหน้า ซึ�งได้กําหนดไว้อย่างแน่นอนตามสญัญา และ (2) โอกาสที�
คูส่ญัญาของกองทนุจะผิดนดัชําระหนี ,ในช่วงเวลาประมาณการมีค่อนข้างน้อย จึงทําให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างตํ�าที�จะ
เกิดความผนัผวนอย่างมีนัยสําคัญจากประมาณการที�ระบุไว้ในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์
สมมติดงักลา่ว  

4.4. ประมาณการอัตราการแบ่งปันส่วนกาํไร ประจาํงวด มกราคม พ.ศ. 2557 ถงึ ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ในการประมาณการอัตราการแบ่งปันส่วนกําไร ประจํางวด มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที�
ปรึกษาทางการเงินได้ศกึษาข้อมลูงบกําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมติสําหรับช่วงเวลาหนึ�งเดือน
ตั ,งแตว่นัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และสําหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ�ง
ได้รับการสอบทานโดย นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีได้รับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 แห่งบริษัท สํานกังาน 
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เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั โดยคาดวา่กองทนุจะเริ�มมีรายได้จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�กองทนุลงทนุเป็น
ครั ,งแรกตั ,งแต่วนัที�กองทุนได้เริ�มลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมดงักล่าว ซึ�งกําหนดสมมติฐานให้เป็น
เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 

โดยในการจดัทําประมาณการอตัราการแบง่ปันสว่นกําไรในครั ,งนี , ที�ปรึกษาทางการเงินได้ทําการศกึษาจากข้อมลู
ข้างต้นประกอบกับข้อมูลอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง โดยมีสมมติฐานว่าข้อมูลที�ได้รับเพื�อใช้ในการพิจารณาจัดทําประมาณการ
อัตราการแบ่งปันส่วนกําไร ในช่วงเวลาที�ประมาณการ มีความถูกต้อง เป็นจริง และมีสาระสําคัญที�เพียงพอต่อการ
วิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์นี ,ไมไ่ด้รวมถึงผลกระทบอื�น ๆ อนัอาจจะเกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะการแขง่ขนัในธุรกิจ
โทรคมนาคมและธุรกิจอื�นที�เกี�ยวข้อง สภาพความไม่แน่นอนด้านการเมืองโดยรวม หรือปัจจยัความไม่แน่นอนอื�น ๆ ที�ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่ประมาณการครั ,งนี ,ได้ ทั ,งนี , ที�ปรึกษาทางการเงินไมอ่าจรับรองหรือรับประกนั
เกี�ยวกบัความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลูและคํารับรองต่าง ๆ ที�ได้รับ ดงันั ,น การประมาณการนี ,จึงมิได้เป็นการรับประกนั 
และ/หรือ รับรองความถูกต้องของผลการประมาณการอนัอาจมีการเปลี�ยนแปลงไปได้ หากปัจจัยหรือสมมติฐานมีการ
เปลี�ยนแปลงในอนาคต 

การประมาณการอัตราการปันส่วนกําไรและการจ่ายลดทุนเนื7องจากสภาพคล่องส่วนเกิน ประจํางวด 
มกราคม พ.ศ. 2557 ถงึ ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของกองทุน 

 จํานวนเงิน (ล้านบาท) อตัรา (ร้อยละ) 

จาํนวนเงนิที7ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุน 58,080.0  

ประมาณการการแบ่งปันส่วนกาํไรของกองทุนสาํหรับงวด 12 เดือน   
ประมาณการการแบง่ปันสว่นกําไร .................................................................. 3,991.2  
ประมาณการอตัราการแบง่ปันสว่นกําไรขั ,นตํ�า (ประมาณการการแบ่ง

ส่วนกําไร หารด้วยจํานวนเงินที�ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุ) ................. 
 

6.87 
ประมาณการการจ่ายลดทุนเนื7องจากสภาพคล่องส่วนเกินสาํหรับงวด 12 เดือน   
ประมาณการการจา่ยลดทนุเนื�องจากสภาพคลอ่งสว่นเกิน ............................... 1,118.6  
ประมาณการอตัราการจา่ยลดทนุขั ,นตํ�า (ประมาณการจ่ายลดทนุ หาร

ด้วยจํานวนเงินที�ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุ) ......................................  1.93 
ประมาณการการแบ่งส่วนกาํไรและการจ่ายลดทุนเนื7องจากสภาพคล่อง
ส่วนเกินสาํหรับงวด 12 เดือน   
ประมาณการการแบง่สว่นกําไรและการจา่ยลดทนุ ประมาณการ ...................... 5,109.8  
อตัราการแบง่สว่นกําไรและการจา่ยลดทนุขั ,นตํ�า (ประมาณการการ

แบ่งส่วนกําไรและการจ่ายลดทนุ หารด้วยจํานวนเงินที�ได้จากการ
เสนอขายหน่วยลงทนุ) ...............................................................................  8.80 

หมายเหต:ุ การจ่ายลดทนุของกองทนุประจํางวด มกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เกิดขึ/นการจ่ายค่าเช่ารับล่วงหน้าจากเรียลฟิวเจอร์ สําหรับการใช้
พื/นที�บนเสาโทรคมนาคม 6,000 เสา ที�ครบกําหนดส่งมอบภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 (3,000 เสาแรก ครบกําหนด ภายใน 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557) ซึ�งเงินสดรบัค่าเช่าในส่วนนี/จะเกิดขึ/นอย่างต่อเนื�องตามอายุสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั ซึ�งครบกําหนดอายุวนัที� 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2570 อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดซึ�งเกิดจากค่าเช่ารับล่วงหน้าดงักล่าวจะสิ/นสุดลงในปี พ.ศ. 2569 สําหรับเสาโทรคมนาคม 3,000 
เสาแรก และปี พ.ศ. 2570 สําหรับเสาโทรคมนาคม 3,000 เสาหลงั ซึ�งอาจส่งผลให้เงินสดรับค่าเช่าในส่วนนี/ลดลงไปประมาณครึ�งหนึ�งในปี พ.ศ. 
2569 และลดลงไปทั/งหมดในปี พ.ศ. 2570 เว้นแต่จะมีการต่ออายุสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัดงักล่าว หรือกองทุนสามารถหาผู้
เช่าและบริหารจดัการรายอื�นมาทดแทน ทั/งนี/ กองทนุรวมจะสามารถรบัรู้เป็นรายได้ทางบญัชีได้นบัตั/งแต่การส่งมอบเสร็จสิ/น   

ทั ,งนี ,การประมาณการอัตราการแบ่งปันส่วนกําไรนี ,ไม่ได้รวมถึงการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี�ยนแปลง 
(sensitivity analysis) ของสว่นการปันผลกําไรตอ่ปัจจยัตา่ง ๆ เนื�องจากผลกําไรสว่นใหญ่ในช่วงเวลาหนึ�งปี ตั ,งแต่วนัที� 1 
มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มาจากรายได้ตามสญัญา ทั ,งสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
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จดัการหลกั และสญัญา โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ซึ�งไมแ่ปรผนัขึ ,นลงตามปัจจยัตา่ง ๆ ที�ปรึกษาทางการเงินจึงเห็น
วา่การวิเคราะห์ความไวตอ่การเปลี�ยนแปลง (sensitivity analysis) ไมไ่ด้สะท้อนให้นกัลงทนุเข้าใจลกัษณะของผลกําไรใน
ช่วงเวลาดงักลา่วได้มากขึ ,น  
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5. การทาํธุรกรรมกับบุคคลที7เกี7ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 

การทําธุรกรรมระหว่างกองทุนโดยบริษัทจัดการกับบุคคลที�เกี�ยวข้องจะต้องกระทําตามกฎหมายหลกัทรัพย์
ดงัตอ่ไปนี , 

5.1. บุคคลที7เกี7ยวข้อง 

ในหวัข้อนี , คําวา่ “บคุคลที�เกี�ยวข้อง” ให้มีความหมายตามที�กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศ สน. 
29/2549 ซึ�งรวมถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี , 

(ก) บริษัทจดัการ 

(ข) บคุคลที�ถือหุ้นของบริษัทจดัการเกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดของบริษัทจดัการ
ซึ�งมิใช่หนว่ยงานของรัฐ 

(ค) บคุคลที�ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ข) เกินร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั ,งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่นของบคุคลดงักล่าวซึ�งมิใช่หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่บุคคลตาม (ข) เป็น
บริษัทที�จดัตั ,งในตา่งประเทศ  

(ง) นิติบคุคลที�บริษัทจดัการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่วเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
หุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่น 

(จ) นิติบคุคลที�มีบคุคลที�ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นเกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดหรือ
จํานวนหุ้นส่วนของนิติบคุคลดงักล่าว เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจดัการเกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที�
จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดของบริษัทจดัการด้วย  

(ฉ) ผู้บริหารของบริษัทจดัการ 

(ช) ผู้จดัการกองทนุ 

(ซ) นิติบคุคลที�บคุคลตาม (ฉ) หรือ (ช) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นรวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที�
จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่นของนิติบคุคลนั ,น 

(ฌ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ถือหนว่ยลงทนุเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดของ
กองทนุ 

(ญ) บคุคลที�เป็นที�ปรึกษาของบริษัทจดัการ 

(ฎ) กองทนุอื�น (กองทนุรวมหรือกองทนุสว่นบคุคล) ที�บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 

(ฏ) ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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(ฐ) ผู้บริหารทรัพย์สนิ 

(ฑ) บคุคลที�ถือหุ้นของบคุคลตาม (ญ) หรือของผู้ดแูลผลประโยชน์ตาม (ฏ) หรือของผู้บริหารทรัพย์สินตาม 
(ฐ) เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดของบคุคลที�เป็นที�ปรึกษาของบริษัทจดัการ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือผู้บริหารทรัพย์สนิ แล้วแตก่รณี ซึ�งมิใช่หนว่ยงานของรัฐ 

(ฒ) บคุคลที�ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของบคุคลตาม (ฑ) เกินร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั ,งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่นของบคุคลดงักลา่วซึ�งมิใช่หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่บคุคลตาม (ฑ) เป็น
บริษัทที�จดัตั ,งในตา่งประเทศ 

(ณ) นิติบคุคลที�บคุคลตาม (ญ) (ฏ) หรือ (ฐ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่วเกินกว่าร้อยละ 
10 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดหรือจํานวนหุ้นสว่น 

(ด) บคุคลที�มีอํานาจควบคมุบคุคลตาม (ก) ถึง (ณ) หรือบคุคลตาม (ก) ถึง (ณ) ที�มีอํานาจควบคมุบคุคล
อื�นตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

(ต) บคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของกองทนุ โดยให้มีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที�ออก
ตามความในมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ ในสว่นที�เกี�ยวกบับทนิยามคําว่าบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั
โดยอนโุลม 

เพื�อประโยชน์ของข้อนี , คําวา่ “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่น
ท้องถิ�น กองทนุเพื�อการฟื,นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน สํานกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ และ
หนว่ยงานอื�นตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

ทั ,งนี , ให้ “บคุคลที�เกี�ยวข้อง” รวมถึงบคุคลที� ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะ
ประกาศแก้ไขหรือกําหนดเพิ�มเติมในอนาคต 

5.2. ข้อกาํหนดทั7วไป 

เงื�อนไขและข้อกําหนดทั�วไปในการเข้าทําธุรกรรมกับบคุคลที�เกี�ยวข้องที�สํานกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดมีดงัตอ่ไปนี , 

(ก) ในการทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวข้องที�เกี�ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน บริษัทจดัการจะ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที�กําหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการกระทําที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

(ข) ธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานดงักลา่วต้องเป็นธุรกรรมที�ใช้
ราคาที�เป็นธรรม 
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(ค) บคุคลที�มีสว่นได้เสียกบัการทําธุรกรรมจะต้องไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที�
เกี�ยวข้องที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน และ 

(ง) การคิดค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ ,นจากการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวข้องที�เกี�ยวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐานจากกองทนุต้องอยูใ่นอตัราที�เป็นธรรมและเหมาะสม 

5.3. การดาํเนินการที7ต้องได้รับมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

การทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องในกรณีดงัตอ่ไปนี , นอกจากจะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขและข้อกําหนดข้างต้น
แล้ว บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื�อได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณีที�ได้มีการระบไุว้ในโครงการ
จดัการกองทนุแล้ววา่กองทนุไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ก) การเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องที�เป็นการได้มาเพิ�มเติม หรือการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐาน ซึ�งมีมลูค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละสามของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ เวลาที�มีการเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องดงักลา่ว แล้วแต่
จํานวนใดจะสงูกว่า เว้นแต่เป็นกรณีที�ต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือสญัญาที�มีกับส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัตั ,งองค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมาย
ที�จดัตั ,งกิจการนั ,น (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที�รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ�งไม่มีฐานะเป็นนิติบคุคลด้วย) ซึ�งได้
ระบไุว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุ 

(ข) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องอนัเป็นสญัญาที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการ
หรือการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน ซึ�งมีมลูค่าของสญัญาไม่น้อยกว่า 20 
ล้านบาท หรือไมน้่อยกวา่ร้อยละสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ เวลาที�มีการเข้าทํา แก้ไข 
หรือยกเลกิธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องดงักลา่ว แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ หรือ 

(ค) การตกลง ยินยอม หรือใช้สทิธิออกเสยีงเพื�อให้บริษัทที�กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความวรรค (จ) 
ของคําวา่ “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน” ทําธุรกรรมตามข้อ (ก) หรือข้อ (ข) ข้างต้น กบับคุคลที�
เกี�ยวข้อง (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกบันิยามคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน” ใน
หวัข้อ “คําจํากดัความและศพัท์เทคนิค – คําจํากดัความ”) 

5.4. นโยบายเกี7ยวกับการทาํธุรกรรมกับบุคคลที7เกี7ยวข้อง 

เมื�อมีการจดทะเบียนจดัตั ,งกองทนุกบัสํานกังาน ก.ล.ต. การลงทนุของกองทนุจะรวมถึงการได้มาซึ�งทรัพย์สินที�
กองทนุลงทนุครั ,งแรกจากนิติบคุคลผู้ โอน 

เมื�อการจองซื ,อหนว่ยลงทนุและการจดทะเบียนจดัตั ,งกองทนุกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. เสร็จสิ ,น ทรูจะเข้ามาเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุในจํานวนมากกวา่ร้อยละ 10 แต่ไม่เกินหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทั ,งหมด และ
จะมีผลทําให้ทรูและนิติบคุคลผู้ โอนเป็นบคุคลที�เกี�ยวข้องของกองทนุ 
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การทําธุรกรรมเกี�ยวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานระหวา่งกองทนุ และทรูหรือบคุคลที�เกี�ยวข้องของบคุคล
ดงักล่าว หรือระหว่างกองทนุและบคุคลที�เกี�ยวข้องอื�น จะต้องกระทําภายใต้เงื�อนไขที�เป็นธรรมและเหมาะสม 
และเป็นไปตามเงื�อนไขและข้อกําหนดตามประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง  

กองทุนจะทําการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั ,งในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที�ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของกองทนุและในรายงานประจําปีของกองทนุ 

5.5. คํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์และความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์และบริษัทจัดการเกี7ยวกับ
ธุรกรรมการได้มาซึ7งทรัพย์สินที7กองทุนลงทุนครั
งแรกและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวที7
จะเข้าทาํระหว่างกองทุนกับบุคคลที7เกี7ยวข้อง 

ภายหลงัจากวนัจดทะเบียนกองทนุ ทรูจะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
หนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดของกองทนุ ดงันั ,น ทรูและนิติบคุคลอื�นที�ทรูเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือเป็นผู้
มีอํานาจควบคมุจึงถือเป็นบคุคลที�เกี�ยวข้องของกองทนุ และการที�กองทนุเข้าทําธุรกรรมดงัตอ่ไปนี ,จะถือเป็นการ
ทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้อง 

5.5.1. การเข้าทาํธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที7เกี7ยวข้องเพื7อให้ได้มาซึ7งทรัพย์สินที7กองทุน
ลงทุนครั
งแรก 

ภายหลงัจากหรือในวนัเดียวกันกับวนัจดทะเบียนกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้กองทุนเข้าทํา
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับนิติบคุคลผู้ โอน ซึ�งรวมถึงทรูและนิติบคุคลอื�นที�ทรูเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือเป็นผู้มีอํานาจควบคมุ เพื�อซื ,อทรัพย์สนิหรือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากนิติบคุคลผู้ โอน
เพื�อเป็นทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุครั ,งแรก 

คาํรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองกบับริษัทจดัการว่าธุรกรรมที�กองทุนจะเข้าทํากับนิติบคุคลผู้ โอนเพื�อซื ,อ
ทรัพย์สนิและสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากนิติบคุคลผู้ โอนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้เพื�อเป็นทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุครั ,งแรกดงักลา่วเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที�วิญ�ชูนจะ
พงึกระทํากบัคูส่ญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าที�ปราศจากอิทธิพลของบคุคล
ที�เกี�ยวข้องแล้ว ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ข้อสรุปนี ,เพราะมลูคา่ที�คาดวา่จะตกลงเข้าทําธุรกรรมดงักลา่วได้สะท้อนถึง
โครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุครั ,งแรกของกองทนุ กลา่วคือ เป็นมลูค่าประเมินที�
คํานวณจากรายได้ที�กองทุนจะได้รับจากสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั และสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�กองทุนจะทํากบั AWC และ BFKT นอกจากนี , เงื�อนไขการเข้าทํารายการดงักลา่ว
ข้างต้น เป็นเงื�อนไขที�ได้คํานงึถึงความเหมาะสม โดยเป็นเงื�อนไขที�เกิดขึ ,นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื ,อและ
ผู้ขายที�คํานงึถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นสาํคญั  
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5.5.2. การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื 
นฐาน 

ภายหลงัจากหรือในวนัเดียวกันกับวนัจดทะเบียนกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้กองทุนเข้าทํา
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลักกับผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัเพื�อจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทุน และเข้าทําสัญญาบริการหลักกับผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมเพื�อมอบหมายให้ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้บริการด้านธุรการและ
การทําการตลาด  

ความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(1) ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของธุรกรรม และประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั 

บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์มีความเห็นว่ากองทนุเข้าทําธุรกรรมสญัญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการหลกัโดยมีความจําเป็นและความสมเหตสุมผลเนื�องจาก  

1. อตัราค่าเช่าที�ระบใุนสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั เป็นค่าเช่าที�ผู้ เชี�ยวชาญ
ด้านธุรกิจโทรคมนาคมได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบจากธุรกิจประเภทเดียวกันจาก
ตา่งประเทศ 

2. เงื�อนไขการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทนุ เป็นเงื�อนไขในลกัษณะที�
เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการทั�วไปที�
มิได้มีความเกี�ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) และผู้ เช่าและบริหาร
จดัการรายอื�นจะได้ค่าเช่าในอตัราเดียวกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัภายใต้สถานการณ์
และเงื�อนไขเดียวกนั 

3. สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัเปิดโอกาสให้บคุคลที�สามเข้ามาทําสญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการกับกองทุน (ภายใต้เงื�อนไขและ/หรือเงื�อนเวลาที�เกี�ยวข้อง
ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั) 

4. ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเป็นผู้ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมตามที�กฎหมาย
และกฎเกณฑ์กําหนด 

สญัญาบริการหลกั 

กองทนุมีความจําเป็นในการเข้าทําธุรกรรมสญัญาบริการหลกักบัผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมซึ�งเป็น
บริษัทย่อยของทรูเนื�องจากผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้มีความเชี�ยวชาญและคุ้นเคยกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทนุ และบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์มีความเห็นว่าการเข้าทํา
ธุรกรรมดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล กลา่วคือ  



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 243 

1. คา่ตอบแทนหลกัที�ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะได้รับตามที�ระบใุนสญัญาบริการหลกัถกู
กําหนดโดยคู่สัญญาทั ,งสองฝ่าย ตามเงื�อนไขทางการค้าปกติและโดยมีลกัษณะที�สร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมในการทําการตลาดเพื�อให้มีการให้เช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการรายอื�นเพิ�มเติม 
ซึ�งสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทนุ 

2. เงื�อนไขการจ้างผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมในการบริหารทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมของกองทนุ เป็นเงื�อนไขในลกัษณะที�เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็น
การทําธุรกรรมกบัผู้ ที�มิได้มีความเกี�ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) โดย
มีการกําหนดสทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมต่อกองทนุ
ไว้อยา่งชดัเจน และกองทนุมีสทิธิในการยกเลกิสญัญาบริการหลกัดงักลา่วในกรณีที�ผู้จดัการ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ตามสญัญาบริการหลกั ซึ�งสิทธิในการยกเลิก
สญัญาว่าจ้างดงักลา่วเป็นของกองทนุโดยบริษัทจดัการสามารถดําเนินการใช้สิทธิดงักลา่ว
ตามเงื�อนไขภายใต้สญัญาบริการหลกัโดยปราศจากอิทธิพลของบคุคลที�เกี�ยวข้อง 

อนึ�ง การเข้าทําธุรกรรมสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัเป็นไปเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน เนื�องจากกองทุนมีสิทธิที�จะได้รับรายได้ตั ,งแต่วันแรกที�กองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สิน นอกจากนี , 
ลกัษณะของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที�เป็นสญัญาระยะยาวซึ�งจะลดความเสี�ยงจากความ
ไมแ่นน่อนในการหาผู้ เช่าและบริหารจดัการ และช่วยเพิ�มความตอ่เนื�องของกระแสรายได้ของกองทนุ ในสว่นของ
สญัญาบริการหลกันั ,น เนื�องจากกองทุนจะมีผู้ เชี�ยวชาญเป็นผู้ ให้บริการด้านธุรการและการตลาดจึงอาจทําให้
กองทนุมีโอกาสที�จะได้รับคา่เช่าที�เพิ�มมากขึ ,นจากผู้ เช่าและบริหารจดัการรายอื�นเพิ�มเติม 

(2) ผลกระทบที�กองทนุอาจไดร้บัจากการเข้าทําธุรกรรม 

กองทุนจะต้องพึ�งพากลุ่มทรูเป็นอย่างมาก เนื�องจากบริษัทย่อยของกลุ่มทรูจะเป็นผู้ เช่าและบริหาร
จดัการหลกัซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานของกองทุน และเป็นผู้ขายรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมให้แก่กองทนุ นอกจากนี , ทรูยงัมีอํานาจควบคมุในผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมซึ�งจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบการบริการด้านธุรการและการตลาดสาํหรับการเช่า ซึ�งรวมถึงการตลาดในสว่นของสถานที�ตั ,งร่วมกนั
ไปยงัผู้ เช่าซึ�งจะทําหน้าที�ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ดงันั ,น ผลการ
ดําเนินงานของกองทนุนั ,นขึ ,นอยูก่บัผลการดําเนินการและอปุสงค์ของธุรกิจโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของกลุม่ทรูเป็น
อยา่งมาก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 6.1.3 “ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแส
เงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุขึ ,นอยูก่บัธุรกิจของกลุม่ทรูเป็นอยา่งมาก”   

5.5.3. ความเห็นของบริษัทจัดการเกี7ยวกับความเพียงพอของกรมธรรม์ประกันภยั 

ตามข้อมูล ณ วนัที� 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที�บริษัทจดัการได้รับจากนิติบุคคลผู้ โอนและผู้ เช่าและ
บริหารจัดการหลกันั ,น วงเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภยัคุ้มครองความเสี�ยงทุกประเภทที�กลุ่มทรู
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จดัหามีมลูคา่รวมเกินกวา่ 30,000 ล้านบาท ซึ�งวงเงินคุ้มครองดงักลา่วมีการประเมินความเพียงพอโดยวิธีต้นทนุ
ทดแทน (Replacement Cost) และครอบคลมุถึงจํานวนต้นทุนค่าแรงที�คาดว่าต้องใช้ในการสร้างหรือจัดหา
ทรัพย์สนิทดแทน ทั ,งนี , บริษัท มาร์ช พีบี จํากดั ซึ�งเป็นผู้ให้บริการชั ,นนําระดบัโลกในธุรกิจให้คําแนะนําการบริหาร
ความเสี�ยงและการประกนัภยั เป็นผู้ให้คําแนะนําและเป็นผู้จดัหาประกนัภยัให้แก่กลุม่ทรูเป็นระยะเวลาเกือบ 10 
ปี ซึ�งทรัพย์สินที�กองทนุลงทนุนั ,นก็จะอยู่ภายใต้ประกนัภยัในมาตรฐานเดียวกนักบัของกลุม่ทรู และกลุม่ทรูเห็น
วา่ กรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองความเสี�ยงต่าง ๆ เกี�ยวกบัทรัพย์สินของกลุม่ทรูนั ,นสอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัิใน
ภาคอตุสาหกรรม ดงันั ,น บริษัทจดัการจึงเชื�อว่ากรมธรรม์ประกนัภยัที�นิติบคุคลจะจดัหาให้ในชื�อของกองทนุซึ�ง
อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับกลุ่มทรู หรือที�กองทุนจะเป็นผู้ เอาประกันภยัร่วม และ/หรือผู้ รับประโยชน์ร่วม 
(แล้วแต่กรณี) จะมีความเพียงพอหากเทียบกบัข้อมลูความเสียหายในทรัพย์สินประเภทเดียวกนักบัทรัพย์สินที�
กองทุนจะเข้าลงทุนในอดีตที�ผ่านมา นอกจากนี , บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการที�สถานที�ตั ,งของทรัพย์สินที�
กองทุนจะเข้าลงทุนมีการกระจายตัวอย่างมาก และการที�ทรัพย์สินแต่ละชิ ,นมีมูลค่าการก่อสร้างทดแทนที�
คอ่นข้างตํ�า ทําให้บริษัทจดัการเชื�อวา่การจดัหากรมธรรม์และ/หรือวงเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยั
ที�เพียงพอตอ่ความเสยีหายที�อาจจะเกิดขึ ,นต่อทรัพย์สินที�กองทนุจะเข้าลงทนุสามารถทําได้โดยไม่ได้สร้างภาระ
ให้แก่บริษัทจดัการและกองทนุจนเกินสมควร  

อย่างไรก็ตาม นโยบายการจัดหากรมธรรม์ประกันภยัสําหรับทรัพย์สินที�กองทนุจะเข้าลงทนุดงักลา่ว
ไมไ่ด้เป็นการรับรองว่ากองทนุจะไม่มีความเสี�ยงจากความเสียหายที�อาจจะเกิดขึ ,นต่อทรัพย์สินที�กองทนุจะเข้า
ลงทนุ ผู้ลงทนุควรศกึษารายละเอียดเกี�ยวกบัความเสี�ยงโดยสงัเขปจากเหตกุารณ์ดงักลา่วในเอกสารฉบบันี , 
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6. ปัจจัยความเสี7ยงของกองทุนที7เกี7ยวข้องกับการลงทุน 

ก่อนตดัสนิใจลงทนุในหนว่ยลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาถึงข้อเท็จจริงว่ากองทนุ และการดําเนินงานของกองทนุ
อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย ธุรกิจของกองทนุขึ ,นอยู่กบัหลาย ๆ 
ปัจจยั ซึ�งหลายปัจจยัอยูน่อกเหนือการควบคมุของกองทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความเสี�ยงและ
ข้อพิจารณาในการลงทุนที�จะได้กลา่วต่อไป รวมทั ,งปัจจยัอื�น ๆ ที�ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี ,ก่อนตดัสินใจลงทุน 
ปัจจยัความเสี�ยง และข้อพิจารณาตา่ง ๆ ตามที�จะกลา่วถึงตอ่ไปนี , ไมใ่ช่ปัจจยัความเสี�ยงทั ,งหมดในปัจจุบนัหรือ
ที�อาจเกิดขึ ,นในอนาคต ความเสี�ยงอื�น ๆ ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสาํคญัตอ่กองทนุหรือมลูคา่ของหนว่ยลงทนุในอนาคต 

6.1. ความเสี7ยงเกี7ยวกับกองทุน 

6.1.1. กองทุนจะเป็นนิติบุคคลที7ตั 
งขึ 
นใหม่ซึ7งไม่มีผลการดาํเนินงานในอดีต และผู้ลงทุนมีข้อมูลด้าน
การเงนิสาํหรับการประเมินกองทุนและการตัดสินใจเข้าลงทุนที7จาํกัด 

กองทนุจะเป็นนิติบคุคลที�ตั ,งขึ ,นใหมซ่ึ�งไมม่ีผลการดําเนินการในอดีตที�จะสามารถนํามาใช้พิจารณา จึง
อาจเป็นการยากตอ่ผู้ลงทนุในการประเมินผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทนุ ทั ,งนี , เอกสารฉบบั
นี ,ประกอบด้วยข้อมลูการเงินตามที�ปรากฏในหวัข้อ 4 “นโยบายการบริหารและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที�
กองทนุจะลงทนุ” 

กองทนุไมส่ามารถรับรองได้วา่รายได้ที�เกิดจากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมภายหลงัจากที�
กองทนุเข้าลงทุนจะเป็นไปตามที�ปรากฏในข้อมลูการเงินประมาณการซึ�งระบุในเอกสารฉบบันี ,  ข้อมลูการเงิน
เหลา่นั ,นได้รับการจดัเตรียมบนประมาณการและสมมติฐานหลายประการ และอาจแตกต่างจากข้อมูล ฐานะ
การเงิน และกระแสเงินสดที�จะเกิดขึ ,นจริงของกองทนุอยา่งมีนยัสาํคญั 

จากที�กลา่วมาข้างต้น ข้อมลูทางการเงินที�จะนํามาประเมินกองทนุจึงมีอยู่จํากดั ดงันั ,น ผู้ลงทนุจึงควร
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูทางการเงินที�ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี , 

6.1.2. ผลการดาํเนินงานจริงของกองทุนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากการคาดการณ์ ไม่
ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในประมาณการทางการเงินในเอกสารฉบับนี 
 และสมมติฐานที7
ใช้ในการจัดทําการประมาณการทางการเงิน ซึ7งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของการลงทุนใน
กองทุนที7 ผู้ลงทุนคาดหวัง 

เอกสารฉบบันี ,ประกอบด้วยประมาณการผลกําไรและกระแสเงินสดของกองทุน ทั ,งนี , การคาดการณ์
และประมาณการทางการเงินเป็นเพียงการคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคต และไม่ถือเป็นการรับประกนั
ผลประกอบการณ์ในอนาคต โดยการประมาณการทางการเงินดงักลา่วขึ ,นอยู่กบัการคาดการณ์และสมมติฐาน
หลายประการที�ระบุไว้ในภาคผนวก 3 “งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมติสําหรับ
ช่วงเวลาหนึ�งเดือนตั ,งแต่วนัที� 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และสําหรับปีสิ ,นสดุวนัที� 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557” ของเอกสารฉบบันี , แม้วา่บริษัทจดัการและกลุม่ทรูจะได้พิจารณาวา่การคาดการณ์และ
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ประมาณการไว้มีความสมเหตสุมผล แต่การคาดการณ์หรือประมาณการดงักลา่วอาจไม่เกิดขึ ,นจริง ขึ ,นอยู่กับ
ความเสี�ยงและความไม่แน่นอนที�อาจเกิดขึ ,นอย่างมีนัยสําคัญทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การตลาดและการเงิน 
กฎระเบียบ การแขง่ขนั อตุสาหกรรม ซึ�งหลายปัจจยัอยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทนุ ผลการดําเนินงานใน
อนาคตที�แท้จริงของกองทนุนั ,นขึ ,นอยู่กบัหลายปัจจยั รวมถึงปัจจยัต่าง ๆ ที�ระบไุว้ในหวัข้อ 6 “ปัจจยัความเสี�ยง
ของกองทุนที�เกี�ยวข้องกับการลงทุน” นี , และหัวข้อ 4.2 “ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน” ผลการ
ดําเนินงานและสถานการณ์ที�เกิดขึ ,นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจากการคาดการณ์ ในประมาณ
การทางการเงินในเอกสารฉบับนี , ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และขึ ,นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ 
รวมถึง ความสามารถของกองทุนในการรักษาระดบัรายได้และทําให้ระดบัรายได้เพิ�มสงูขึ ,น ซึ�งระดบัรายได้
ดงักล่าวอาจลดลงด้วยเหตุผลหลายประการตามที�ได้กล่าวไว้ในหวัข้อ 6. “ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนที�
เกี�ยวข้องกบัการลงทนุ” ดงันั ,น กองทนุจึงไมส่ามารถรับรองได้วา่กองทนุจะสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามการ
ประมาณการ หรือจะสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทนุตามที�ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ,ได้ ซึ�งอาจสง่ผลให้มลูค่า
ตลาดของหนว่ยลงทนุลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

นอกจากนี , การคาดการณ์และประมาณการเหลา่นี ,ไม่ได้จัดทําขึ ,นตาม TFRS โดยกองทนุและบริษัท
จดัการจะไม่ทําการปรับปรุงและไม่มีหน้าที�ที�จะต้องปรับปรุงข้อมูลของแผนธุรกิจ หรือประมาณการให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุหรือเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่ว ดงันั ,น ผู้ลงทนุจึงควรระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูประมาณการทางการเงิน
เพื�อการตดัสินใจลงทนุ เนื�องจากปัจจยัหลายประการ รวมถึงการที�ประมาณการทางการเงินจัดทําโดยการใช้
รายการปรับปรุงและสมมติฐาน วิธีการคํานวนการประมาณการ หรือความเป็นไปได้ว่าผลการดําเนินการจริง
อาจแตกตา่งจากประมาณการอยา่งมีนยัสาํคญั 

6.1.3. ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน
ขึ 
นอยู่กับธุรกิจของกลุ่มทรูเป็นอย่างมาก 

ณ เวลาจดัตั ,งกองทนุ กองทนุจะต้องพึ�งพากลุม่ทรูเป็นอย่างมาก เนื�องจากทรูและบริษัทย่อยของกลุม่ 
ทรูจะเป็นนิติบุคคลผู้ โอนที�จะโอนทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมให้แก่กองทุน นอกจากนี , ผู้ เช่าและ
บริหารจัดการหลักจะเป็นผู้ รับผิดชอบการบํารุงรักษาและการดําเนินงานของทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัและ BFKT ซึ�งจะเป็นผู้ รับผิดชอบการ
บํารุงรักษาและการดําเนินงานของทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้
สญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ HSPA อีกทั ,งผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของทรู จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบการบริการด้านธุรการ และการจดัผลประโยชน์และการตลาดบางประการสําหรับการเช่าและบริหาร
จดัการสถานที�ตั ,งร่วมกนัในสว่นที�เกี�ยวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูจะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุน
จํานวนประมาณร้อยละ 18 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้ทั ,งหมดในการเสนอขายครั ,งแรก และสมาชิก
คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทรูจะได้รับการแต่งตั ,งโดยบริษัทจัดการให้เป็นสมาชิก
คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนของกองทุน นอกจากนี , ผลการดําเนินงานของกองทุนนั ,นขึ ,นอยู่กับผลการ
ดําเนินการและอปุสงค์ของธุรกิจโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของกลุม่ทรูเป็นอยา่งมาก 
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(ก) กลุ่มทรูมีอิทธิพลต่อการดาํเนินการของกองทุนอย่างมีนัยสาํคัญ 

ทรู และ/หรือนิติบคุคลผู้ โอนอื�น และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนักบัทรูหรือนิติบคุคลผู้ โอนอื�น จะถือหน่วย
ลงทนุไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 18 แตไ่มเ่กินจํานวน 1 ใน 3 ของหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดของกองทนุในการ
เสนอขายครั ,งแรก แม้วา่ทรูอาจไมส่ามารถออกเสยีงลงมติในเรื�องที�ทรู หรือบริษัทยอ่ยของทรูมีสว่นได้เสยี แตท่รูก็
อยู่ในฐานะที�สามารถใช้อิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัในเรื�องที�ต้องได้รับและขึ ,นอยู่กับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายอื�น นอกจากนี , คาดว่าสมาชิกคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่มทรูอาจได้รับการ
แตง่ตั ,งโดยบริษัทจดัการให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทนุของกองทนุ โดยคณะกรรมการที�ปรึกษา
การลงทนุของกองทนุมีหน้าที�ให้คําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี�ยวกบัการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานของ
กองทนุ  ตราบใดที�กลุม่ทรูยงัถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ทรูยงัอยู่ในฐานะที�สามารถใช้อิทธิพลในการถอด
ถอนบริษัทจดัการ อีกด้วย โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อ 6.4.10 “บริษัทจดัการอาจถกูถอดถอนได้ด้วยมติ
ของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั ,งหมด หรือโดยสํานกังาน ก.ล.ต. และกองทนุอาจไม่สามารถแต่งตั ,งบริษัทจดัการใหม่ได้โดยเร็วหรือภายใต้
เงื�อนไขเดิม” 

นอกจากนี , ในวาระอื�น ๆ ที�ทรูสามารถออกเสียงได้ในฐานะที�เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุน ทรูมีอิสระที�จะ
พิจารณาและลงมติที�เป็นประโยชน์กบัตน กองทนุจึงไมอ่าจรับรองได้วา่ผลประโยชน์ของกลุม่ทรูและจะไม่ต่างไป
จากหรือจะไมข่ดัหรือแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื�น 

(ข) กลุ่มทรูจะมีอาํนาจควบคุมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึ7งจะเป็นผู้ให้บริการด้าน
ธุรการบางประการและด้านการตลาดและการจัดหาผลประโยชน์ที7เกี7ยวกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคมแก่กองทุน 

กลุ่มทรูเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมผ่านทางเรียลฟิวเจอร์และ
กรรมการของกลุ่มทรูบางคนยังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารอาวุโสของผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมอีกด้วย 
ภายใต้สญัญาบริการหลกั บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม 
จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้บริการด้านธุรการบางประการและการตลาดสําหรับการบริการให้เช่าและบริหาร
จดัการสถานที�ตั ,งร่วมกันบนทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการเพิ�มเติม และ
ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะได้รับค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมสําหรับการให้บริการตามสญัญาบริการ
หลกั ดงันั ,น กลุ่มทรูจึงยงัคงมีอํานาจควบคุมการบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมต่อไป
อยา่งมาก ซึ�งคาดวา่ทรัพย์สนิดงักลา่วจะเป็นทรัพย์สนิซึ�งก่อให้เกิดรายได้เกือบทั ,งหมดของกองทนุ ณ เวลาจดัตั ,ง
กองทนุ 

(ค) ผู้เช่าและบริหารจัดการหลักภายใต้สัญญาเช่า ดาํเนินการและบริหารจัดการหลักทุก
ราย BFKT และ AWC เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มทรู 

ณ เวลาจัดตั ,งกองทุน ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัจะเป็นผู้ เช่าและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม 
ระบบ FOC หลกั อปุกรณ์ที�เกี�ยวข้องและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดัเกือบทั ,งหมดภายใต้สญัญา
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เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั สว่น BFKT จะยงัคงจัดเก็บรายได้ตามสญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ 
HSPA และ BFKT และ AWC (ซึ�งจะได้รายได้ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC) จะต้องชําระเงิน
บางสว่นของรายได้ดงักลา่วให้แก่กองทนุตามข้อกําหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั BFKT และ 
AWC ตามลําดบั ดงันั ,น กองทนุจึงต้องพึ�งพาผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั BFKT และ AWC ซึ�งเป็นแหลง่รายได้
ของกองทุน นอกจากนี , ตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั กองทุนจะให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียว 
(exclusivity rights) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) บางประการแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการ
หลกั รวมถึงให้สทิธิในการปฏิเสธก่อนในการเช่าและบริหารจดัการพื ,นที� (slots) บนเสาหรือพื ,นที�รองรับอื�นใดบน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม การที�กลุม่ทรูใช้สิทธิดงักลา่วอาจเป็นอปุสรรคต่อความสามารถของ
กองทนุที�จะดงึดดูและให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายอื�น ๆ ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ ซึ�งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการขยายฐานลกูค้าที�กองทนุคาดหมายและการเติบโตของรายได้ในอนาคตของกองทนุ หากเกิด
เหตกุารณ์ดงักลา่วขึ ,น กองทนุไม่สามารถรับรองว่ากองทนุจะสามารถหาลกูค้ารายอื�น ๆ เพื�อผลกัดนัการเติบโต
ของธุรกิจของกองทนุได้ และถึงแม้วา่กองทนุจะประสบความสําเร็จในการพยายามขยายฐานลกูค้านอกกลุม่ทรู 
กองทุนคาดว่าในอนาคตอนัใกล้ กองทุนยังคงต้องพึ�งพากลุ่มทรูเป็นอย่างมากสําหรับธุรกิจและรายได้เกือบ
ทั ,งหมดของกองทนุ นอกจากนี , ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุยงัมีหน้าที�บํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมที�เช่าจากกองทนุอยา่งสมํ�าเสมอภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั การ
ผิดสญัญาในหน้าที�ดังกล่าวอาจทําให้มูลค่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมลดลง ซึ�งจะส่งผล
กระทบต่อมลูค่าการลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมของสญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจัดการหลกัในหัวข้อ 3.7.1 “สาระสําคัญของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ข) 
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั”  

หากธุรกิจของกลุ่มทรู ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั AWC หรือ BFKT ถดถอยหรือตกตํ�าลง อาจมี
ผลกระทบในทางลบตอ่ความสามารถของบคุคลดงักลา่วที�จะปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการหลกัและสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ รวมถึงการชําระเงินให้แก่กองทนุ ยิ�งไปกว่า
นั ,น ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC และ/หรือ BFKT อาจขอเจรจาต่อรองข้อกําหนดในการทําธุรกิจใหม่กับ
กองทนุ รวมถึงขอเสนอข้อกําหนดและข้อตกลงที�เอื ,อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ตนยิ�งขึ ,นซึ�งอาจไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุทางธุรกิจหรือทางการเงินของกองทนุ เนื�องจากกลุม่ทรูมีความสําคญัต่อธุรกิจของกองทนุ และ
เนื�องจากทรูจะลงทนุในหนว่ยลงทนุที�เสนอขายในครั ,งนี ,เป็นสดัสว่นที�มีนยัสําคญั กลุม่ทรู AWC BFKT และผู้ เช่า
และบริหารจัดการหลักจึงอาจจะมีอํานาจต่อรองทางการค้าในการดําเนินการเจรจาดังกล่าวกับกองทุน 
นอกจากนี , กลุ่มทรูและผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักอาจจะพยายามใช้อํานาจของตนภายใต้สัญญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัในลกัษณะที�เป็นอปุสรรคต่อความสามารถของกองทนุที�จะทําธุรกิจกบัคู่แข่ง
ของกลุม่ทรู ซึ�งบริษัทจดัการเชื�อวา่จะมีความสาํคญัตอ่การเติบโตและการพฒันาธุรกิจของกองทนุ 
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(ง) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ก่อให้เกิดความเสี7ยงบางประการแก่กองทุน 

ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทนุกบัทรู ทรูมีหน้าที�ต่าง ๆ รวมถึงหน้าที�
สง่มอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสาให้แก่กองทุน ซึ�งเสาโทรคมนาคม
จํานวน 3,000 เสาจะต้องสง่มอบภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 เสาที�
เหลือจะต้องสง่มอบภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หากทรู ไม่ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัซึ�งกําหนดให้ทรูสง่
มอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา ให้แก่กองทุนภายในเวลาที�กําหนด
หรือไม่อาจสามารถส่งมอบเสาโทรคมนาคมดงักล่าวให้แก่กองทุนได้เลย เพราะเหตุต่าง ๆ เช่น ไม่สามารถหา
สถานที�ตั ,งเสา (site) ที�มีความเหมาะสมได้ หรือเกิดความลา่ช้าในการก่อสร้างซึ�งไม่อาจคาดเดาได้ อาจสง่ผล
กระทบตอ่กลยทุธ์ของกองทนุ และคา่เช่าที�จะได้รับภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกักบัเรียล
ฟิวเจอร์ และอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแส
เงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ความลา่ช้าในการสง่มอบหรือการไม่สามารถสง่มอบ
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�ม อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อกลยทุธ์การเติบโต ซึ�งมุ่งเน้น
การหาผู้ เช่าและบริหารจัดการพื ,นที�ร่วมสําหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มเพิ�มเติม เนื�องจากการเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการพื ,นที�ร่วมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมอื�น ๆ ของกองทุนอาจยงัไม่สามารถทําได้
จนกว่าปี พ.ศ. 2568 (หากมี) โปรดพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกับการโอนเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา 
โดยทรูในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่าง
สญัญาเกี�ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ก) สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้”   

นอกจากนี , สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุกบัทรู BFKT และ AWC กําหนดไว้
วา่หากเกิดเหตผิุดสญัญาหรือเหตกุารณ์ใด ๆ ตามที�ระบไุว้ เช่น การที�ทรูไมส่ามารถสง่มอบเสาโทรคมนาคมสว่น
เพิ�มภายในเวลาที�กําหนด ทรูจะต้องชําระค่าเสียหายในจํานวนที�ตกลงไว้ การที� BFKT หรือ AWC ไม่สง่มอบ
รายได้ให้แก่กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ติดต่อกนัสามงวด BFKT และ AWC จะต้อง
ชําระมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของรายได้ในอนาคตซึ�งจะต้องชําระภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
รวมถึงมลูค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สินให้แก่กองทนุ การชําระเงินจํานวนดงักลา่วโดยทรู BFKT 
หรือ AWC อาจจะไม่สะท้อนถึงมลูค่าทางเศรษฐกิจที�แท้จริงของการลงทนุของกองทนุในเสาโทรคมนาคมสว่น
เพิ�มและทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT หรือ AWC นั ,น และอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
มลูคา่การลงทนุในหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ ในกรณีที�เกิดเหตผิุดสญัญาหรือมีการเรียกร้องให้สง่มอบรายได้ก่อน
กําหนด (acceleration) ดงักลา่ว กองทนุไม่สามารถรับรองได้ว่าทรู BFKT หรือ AWC จะมีสภาพคลอ่งเพียงพอ
หรืออยูใ่นสถานะที�จะสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนได้ นอกจากนี , ศาลมีดลุยพินิจในการพิจารณาปรับ
ลดเงินจํานวนที�ทรู BFKT หรือ AWC มีภาระต้องชําระให้แก่กองทนุเมื�อเกิดเหตผิุดสญัญาหรือเมื�อเกิดเหตกุารณ์
ที�กําหนดไว้ นอกจากนี , ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT และ 
AWC ตกลงที�จะชําระคา่เช่ารายเดือนให้แก่กองทนุ จนกว่าสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA จะหมดอายลุง 
กลา่วคือวนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หากไม่มีการต่ออายสุญัญา อย่างไรก็ดี BFKT หรือ AWC อาจไม่ปฏิบตัิ
ตามภาระผกูพนัซึ�งกําหนดให้ BFKT หรือ AWC สง่มอบรายได้ให้แก่กองทนุ ซึ�งอาจสง่ผลให้รายได้ประจําของ
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กองทนุลดลง การปรับลดคา่เสยีหายที�กําหนดไว้ลว่งหน้าหรือการลดลงของรายได้ตามสญัญาที�คาดการณ์ว่าจะ
ได้รับจาก BFKT หรือ AWC อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 

กลยทุธ์การเติบโตและรายได้ของกองทนุในอนาคตขึ ,นอยู่กบัผลประโยชน์ที�กองทนุมีสิทธิได้รับภายใต้
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เป็นอย่างมาก จึงขึ ,นอยู่กับความสามารถของนิติบุคคลผู้ โอนในการ
ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัและข้อกําหนดบางประการภายใต้สญัญาดงักลา่ว กองทนุไม่สามารถรับรองได้ว่านิติ
บคุคลผู้ โอนจะสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัและข้อกําหนดทกุข้อภายใต้สญัญาดงักลา่วได้ การที�นิติบคุคลผู้
โอนไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัและข้อกําหนดภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ที�กองทนุมีสทิธิได้รับภายใต้สญัญาดงักลา่วและผลประโยชน์ที�กองทนุจะ
ได้รับจากการให้เช่าพื ,นที�ร่วมแก่บุคคลอื�นในเวลาที�กองทุนคาดหมาย ซึ�งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 

(จ) กลุ่มทรูจะไม่ให้การสนับสนุนด้านเครดิตหรือการคํ 
าประกันแก่กองทุนตลอดอายุ
ของเอกสารธุรกรรม 

ในเบื ,องต้น กองทนุจะให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมแก่ผู้
เช่าและบริหารจดัการหลกั ซึ�งจะถือเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการทั ,งหมดของกองทนุตามสญัญาเช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการหลกั และกองทุนจะต้องพึ�งพา BFKT และ AWC ในการนําส่งรายได้ที�ขายให้กบักองทุน
ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ โดยในระยะแรก กองทุนจะต้องพึ�งพาค่าเช่าจากผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกั และการนําสง่รายได้จาก BFKT และ AWC (แล้วแต่กรณี) เป็นอย่างมากในการสร้างรายได้
ให้แก่กองทนุในการชําระคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน และในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ การที�ผู้
เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC หรือ BFKT (แล้วแตก่รณี) ละเลย ลา่ช้าหรือระงบัการชําระเงินที�ต้องชําระให้แก่
กองทนุตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัหรือสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้วแต่
กรณี) หรือการที�ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั AWC และ/หรือ BFKT (แล้วแต่กรณี) ผิดสญัญาไม่ปฏิบตัิตาม
ภาระผูกพนัของตนภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั และ/หรือ สญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้วแต่กรณี) อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของ
กองทนุที�จะทําการชําระเงินหรือการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสทิธิที�ควรได้รับ  

เว้นแตก่ารที� (1) เรียลฟิวเจอร์ตกลงจะชําระเงินหรือดําเนินการให้มีการชําระเงินให้แก่กองทนุในจํานวน
เท่ากบัรายได้สทุธิที� BFKT ต้องชําระให้แก่กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�กองทนุทํากบั 
BFKT ในช่วงก่อนที� กสท. โทรคมนาคม จะเริ�มทําการชําระเงินให้แก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ 
HSPA ภายใต้ Letter of Undertaking และ (2) เมื�อ กสท. โทรคมนาคม เริ�มชําระเงินให้แก่ BFKT ตามสญัญา
เช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA เรียลฟิวเจอร์จะให้การสนบัสนนุภายใต้ Letter of Support แก่ BFKT นั ,น กลุม่ทรู
จะไม่ให้การคํ ,าประกนั หลกัประกนั หรือการสนบัสนนุด้านเครดิตในลกัษณะอื�นใด เพื�อสนบัสนนุภาระผกูพนัที�
กองทนุมีตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือเจ้าหนี ,รายอื�น ๆ ของกองทนุ หรือเพื�อสนบัสนนุภาระผกูพนัของผู้ เช่าและบริหาร
จดัการหลกัในกรณีผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัละเมิดข้อกําหนดในสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการ
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หลกั หรือเพื�อสนบัสนนุภาระผกูพนัของ AWC BFKT หรือนิติบคุคลผู้ โอนอื�นภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ หรือเพื�อสนบัสนนุภาระผกูพนัของผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมภายใต้สญัญาบริการหลกั ดงันั ,น 
การที�ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัผิดนดัตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั หรือการที� BFKT 
AWC และ/หรือ นิติบุคคลผู้ โอนอื�นผิดนัดตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หรือการที�ผู้ จัดการ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมผิดนดัตามสญัญาบริการหลกัอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ และยงัอาจเป็นการจํากดัหรือขดัขวาง
มิให้กองทนุชําระเงินหรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

(ฉ) กองทุนจะต้องพึ7งพาธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูอย่างมีนัยสาํคัญ 

ความสามารถของกองทุนในการจัดหารายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทนุขึ ,นอยูก่บัอปุสงค์ของบริการโทรศพัท์เคลื�อนที�และผลการดําเนินงานของกิจการ
โทรคมนาคมอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องของกลุม่ทรูซึ�งรวมถึงผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเป็นอย่างมาก ดงันั ,น ปัจจยัต่าง ๆ 
ที�ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูและผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ 
นอกจากนี , แผนงานขยายธุรกิจในอนาคตของกองทุนยงัคาดว่าจะมีพื ,นฐานหลกัมาจากแผนการขยายธุรกิจ
บริการเสยีงและข้อมลูผา่นโครงขา่ยไร้สายและระบบ FOC ของกลุม่ทรูและผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเป็นหลกั 
อยา่งไรก็ตาม โครงการดงักลา่วอาจมีการเปลี�ยนแปลงหรืออาจไมเ่กิดขึ ,น แม้วา่กองทนุอาจขยายธุรกิจการให้เช่า 
ดําเนินการและบริหารจัดการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทุนไปสู่ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมใน
อตุสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยนอกเหนือจากกลุม่ทรู อยา่งไรก็ดี กองทนุไม่สามารถรับรองได้ว่าความ
พยายามขยายฐานรายได้ของกองทนุจะประสบความสาํเร็จโดยรวม 

การที�กองทุนต้องพึ�งพากลุ่มทรูซึ�งรวมถึงผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั ทําให้กองทุนมีความเสี�ยงที�
เกี�ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูและผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัอย่างมีนยัสําคญั ซึ�งรวมถึงความ
เสี�ยงที�สาํคญั ดงัตอ่ไปนี , 

• การที�อปุสงค์ของผู้บริโภค และ/หรือ ค่าใช้บริการสําหรับบริการโทรศพัท์เคลื�อนที�และบริการ
โทรศพัท์ประจําที�ลดลง 

• การแขง่ขนัที�เพิ�มสงูขึ ,นระหวา่งผู้ให้บริการเสยีงและข้อมลูทั ,งแบบเคลื�อนที�และประจําที� 

• ความล่าช้าหรือการเปลี�ยนแปลงในการเริ�มให้บริการ 3G หรือบริการเทคโนโลยีเซลลูล่าร์ 
(cellular technology) อื�น ๆ ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ�งรวมถึงบริการ 4G 

• คดีความและข้อพิพาทกบัหนว่ยงานกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม และรัฐวิสาหกิจซึ�งยงัคง
ดําเนินอยู ่

• สถานะของสมัปทานและใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ 
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• กฎหมายและกฎระเบียบเกี�ยวกับกิจการโทรคมนาคม เทศบาล สิ�งแวดล้อม สขุภาพ และ 
อื�น ๆ เป็นต้น 

กองทนุอาจไมส่ามารถหาผู้ เช่าและบริหารจดัการทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมรายใหม่หรือ
ผู้ ที�จะเช่าและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมแทนภายใต้ข้อกําหนดเดียวกันกับข้อ
กําหนดการเช่า การดําเนินการและบริหารจัดการของผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั หรือภายใต้ข้อกําหนดเชิง
พาณิชย์ที�ยอมรับได้ ดงันั ,น หากมีเหตกุารณ์อย่างหนึ�งอย่างใดข้างต้นเกิดขึ ,นหรือหากกองทนุมีข้อพิพาทใด ๆ ที�
กองทนุอาจมีกบักลุม่ทรู ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบคุคลผู้ โอน หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัไม่ว่า
รายใด หรือหากความสมัพนัธ์ระหว่างกองทนุกบักลุม่ทรู ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบคุคลผู้ โอน หรือผู้
เช่าและบริหารจดัการหลกัแย่ลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ 
โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 

6.1.4. กองทุนต้องพึ7งพาผู้เช่าและบริหารจัดการหลักน้อยรายสําหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื 
นฐาน
โทรคมนาคม และ AWC และ BFKT ในการชําระเงินตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ และอาจจะไม่สามารถเรียกชําระเงินจากผู้เช่าและบริหารจัดการเหล่านี 
 หรือ AWC 
หรือ BFKT ได้ตามกําหนดเวลา หรือไม่สามารถเรียกชําระได้เลยในกรณีที7 ผู้เช่าและบริหาร
จัดการเหล่านี 
 AWC หรือ BFKT ล้มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงนิอย่างร้ายแรง 

ในวันที�กองทุนลงทุน กองทุนจะให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมบางรายการแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเทา่นั ,น ในอนาคตเทา่ที�คาดหมายได้ เงินคา่เช่าที�มาจาก
ผู้ เช่าและบริหารจดัการเหลา่นี ,และรายได้ที�มาจาก AWC และ BFKT จะถือเป็นแหลง่รายได้ที�สําคญัของกองทนุ 
ดงันั ,น ผลตอบแทนทางการเงินของทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจของกองทนุจะขึ ,นอยูก่บัเสถียรภาพทางธุรกิจและการเงินของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC และ 
BFKT อยา่งมีนยัสาํคญั 

ในกรณีที�ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั หรือ AWC หรือ BFKT ประสบปัญหาทางการเงินอย่างร้ายแรง 
กองทุนอาจมีความยากลําบาก หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าเช่าหรือรายได้ที�ต้องชําระให้แก่กองทุนตาม
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัหรือสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กบั AWC และ BFKT 
(แล้วแตก่รณี) ภายในกําหนดเวลา หรืออาจจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินดงักลา่วได้เลย ซึ�งจะมีผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยัสําคญัต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทนุ นอกจากนี , ถ้าผู้ เช่าและบริหารจดัการ
หลกัรายใด หรือ AWC หรือ BFKT ไม่ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกั หรือตามหน้าที�ในการสง่มอบรายได้ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ กองทนุอาจต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการรักษาสิทธิของกองทุน และ/หรือ การหาผู้ เช่าและบริหารจัดการรายใหม่
เพื�อให้เช่าและบริหารจดัการพื ,นที� (slots) บนเสาโทรคมนาคมที�วา่งลง 

ถ้าศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั AWC หรือ BFKT กองทุนอาจจะไม่
สามารถเรียกเก็บยอดเงินค้างชําระตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการที�เกี�ยวข้อง และ/หรือ สญัญา
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โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ตามกฎหมายล้มละลายไทย ถ้าผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC หรือ BFKT 
ถกูศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ ยอดเงินที�ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC หรือ BFKT ค้างชําระต่อกองทนุเมื�อ
ศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์จะกลายเป็นสทิธิเรียกร้องสามญัที�ไมม่ีประกนัในคดีล้มละลาย ซึ�งกองทนุจะได้รับชําระ
ก็ต่อเมื�อผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC หรือ BFKT ได้ชําระหนี ,ตามสิทธิเรียกร้องที�มีบริุมสิทธิบางรายการ
แล้ว รวมทั ,งจะได้รับชําระคืนตามสดัสว่นระหว่างเจ้าหนี ,ไม่มีประกันด้วยกนั ในกรณีที�สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี ,
ของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC หรือ BFKT อาจมีบริุมสิทธิเหนือสิทธิเรียกร้องที�กองทนุมีต่อผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกั AWC หรือ BFKT ในสว่นของหนี ,ที�ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC หรือ BFKT มีตอ่กองทนุ
ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัและสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ (แล้วแต่กรณี) 
กองทุนอาจได้รับยอดเงินค้างชําระตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกัและสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เพียงบางสว่น หรือไม่ได้รับเลย นอกจากนี , กองทุนอาจจะไม่ได้รับชําระจํานวนเงินใน
อนาคตใด ๆ ที�กองทนุพึงจะมีสิทธิได้รับตามสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัและสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และจะไม่ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสัญญาดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ ใน
ขณะเดียวกนั การที� กสท. โทรคมนาคม ผิดนดัชําระค่าเช่าหรือค่าธรรมเนียมอื�น ๆ หรือชําระเงินลา่ช้า หรือหยดุ
ชําระเงินดงักลา่วให้แก่ BFKT ภายใต้สญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ HSPA อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของ AWC และ BFKT ในการสง่มอบรายได้ให้แก่กองทนุ ฐานะทางการเงินของ AWC และ BFKT 
และความสามารถของ AWC และ BFKT ในการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ หากมีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวเกิดขึ ,นอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคัญต่อธุรกิจ 
โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 

6.1.5. การเปลี7ยนแปลงเกี7ยวกับการใช้เสาร่วมกันและผู้เช่าและบริหารจัดการพื 
นที7 ร่วมบนเสา
โทรคมนาคมและระบบ FOC ของกองทุน อาจไม่ได้เป็นไปในลักษณะที7กองทุนคาดหมาย 

รูปแบบการดําเนินธุรกิจของกองทุนอยู่บนหลกัการว่าจะมีผู้ ให้บริการโทรคมนาคมใช้ทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ�มและระบบ FOC หลกัของกองทนุร่วมกนัมากขึ ,น เนื�องจากการเพิ�มจํานวนผู้ประกอบการใน
เสาโทรคมนาคมและระบบ FOC ที�มีอยู่จะเอื ,ออํานวยต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่วได้ดียิ�งขึ ,นโดยมี
รายจ่ายลงทนุที�เพิ�มขึ ,นคอ่นข้างตํ�า อนัเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพทางด้านต้นทนุและการดําเนินงานของกองทนุ 
การเพิ�มอตัราการใช้พื ,นที�ร่วมของทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มและระบบ FOC หลกัของกองทนุ เป็นปัจจยั
หลกัอยา่งหนึ�งของกลยทุธ์การเติบโตของกองทนุ ต้นทนุที�เพิ�มขึ ,นในการสร้างเสาโทรคมนาคม ระบบ FOC และ
โครงสร้างพื ,นฐานที�เกี�ยวข้องใหม่ อาจเป็นสิ�งจูงใจให้ลกูค้าเป้าหมายพึ�งพาการใช้เสาโทรคมนาคมที�มีอยู่แล้ว 
และใช้ประโยชน์จากระบบ FOC ของกองทนุร่วมกนัมากขึ ,น อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จของรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจนี ,ขึ ,นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ซึ�งรวมถึง ความสามารถของกลุม่ทรูในการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตน
ในสภาวะการแข่งขนัสงู ภูมิประเทศ ความหนาแน่นของประชากรในพื ,นที�เมืองและชนบท สภาวะการเงินที�มี
ผลกระทบตอ่ผู้ประกอบการและรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของอตุสาหกรรมโทรคมนาคม 
และข้อจํากัดทางกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี , ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมบางอย่างของกองทุน
ไมไ่ด้พร้อมสาํหรับการใช้ร่วมกนัได้ ทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ�งกองทนุ
จะซื ,อรายได้สทุธิจากทรัพย์สนิเหลา่นั ,น อยูภ่ายใต้ข้อตกลงการให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวแก่ กสท. โทรคมนาคม ใน
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การใช้ทรัพย์สนิเหลา่นั ,น การจดัให้มีผู้ เช่าและบริหารจดัการเพิ�มเติมบนทรัพย์สนิดงักลา่วนั ,นถกูจํากดัจนกวา่จะมี
การโอนทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่กองทนุภายหลงัวนัครบกําหนดสญัญา HSPA ตามข้อกําหนดของสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ อย่างไรก็ดี ระบบ FOC ของ BFKT อาจไม่พร้อมสําหรับการใช้งานร่วมกับ
ผู้ประกอบการรายอื�นหลงัจากสญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ HSPA หมดอายุลงและมีการโอนทรัพย์สินส่วน
ดงักลา่วให้แก่กองทนุเนื�องจากข้อจํากดัภายใต้สญัญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัระบบสื�อสญัญาณของ BFKT ดงันี , 
แม้ว่า กสท. โทรคมนาคม จะยินยอมสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้ เดียว การใช้ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมบางประการร่วมกนั อาจอยู่ภายใต้ข้อจํากดัทางด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบด้วย และ ความไม่
แน่นอนนี ,ก็อาจเป็นการจํากัดความสามารถของกองทุนที�จะหาผู้ เช่าและบริหารจัดการพื ,นที�ร่วมยิ�งขึ ,นไปอีก 
นอกจากนี , กองทนุจะไมส่ามารถได้รับประโยชน์จากแผนธุรกิจด้านเสาโทรคมนาคมของกองทนุจนกว่าทรูจะสง่
มอบ หรือดําเนินการให้มีการสง่มอบเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ให้แก่กองทนุภายในวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 และเสาโทรคมนาคมที�เหลอื 3,000 เสา ให้แก่กองทนุภายในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

กองทนุไม่สามารถรับรองว่าผู้ ให้บริการโทรคมนาคมจะพยายามลดค่าใช้จ่ายด้วยการเพิ�มการพึ�งพา
การใช้เสาหรือระบบ FOC ร่วมกนั ไม่ว่ากับผู้ ให้บริการโทรคมนาคมไร้สายรายอื�นๆ หรือกับผู้ดําเนินงานเสา
โทรคมนาคมและระบบ FOC อิสระเช่นกองทนุ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมอาจไม่ยินดีที�จะเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการเสาโทรคมนาคมหรือระบบ FOC จากบคุคลภายนอก เนื�องจากไม่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรืออาจไม่ยินดีที�จะสละสิ�งที�ผู้ ให้บริการรายดงักลา่วเชื�อว่าเป็นข้อได้เปรียบทางการ
แขง่ขนัจากการเป็นเจ้าของโครงขา่ยของตนเอง หรือไม่ว่าด้วยเหตผุลอื�นใด ในกรณีที�การใช้เสาหรือระบบ FOC 
ร่วมกันไม่ได้เปลี�ยนแปลงไปในลกัษณะที�กองทุนคาดหมาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะการเงินของกองทนุ 

6.1.6. บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดําเนินกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้อย่างประสบผลสําเร็จ 
และอาจตกลงแก้ไขแปลี7ยนแปลงเอกสารธุรกรรม สละสิทธิ หรือให้ความยินยอมโดยไม่ขอ
ความยนิยอมจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเป็นผู้บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day management) ของกองทุน และ
ควบคมุการดําเนินธุรกิจของกองทนุ โดยอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ กองทนุต้องพึ�งพาการ
ดําเนินงานของบริษัทจดัการและความสามารถของบริษัทจดัการในการดําเนินงานและบริหารจดัการกองทนุ การ
ที�บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินงานหรือบริหารจดัการกองทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือไม่
ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื�อนไขภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้อง อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
ความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผล รวมไปถึงผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ  

บริษัทจัดการจะแต่งตั ,งผู้ จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมให้เป็นผู้ รับผิดชอบการบริการด้านธุรการบาง
ประการ การจัดหาผลประโยชน์และการตลาดเกี�ยวกับการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการรายอื�น ๆ ทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจไม่มีโอกาสที�จะ
ประเมินการตัดสินใจของบริษัทจัดการเกี�ยวกับกลยุทธ์ที�บริษัทจัดการนํามาใช้ หรือการลงทุนของกองทุน 
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ตลอดจนเงื�อนไขในการลงทุนดังกล่าว การที�บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุนให้
เป็นไปตามแผนที�วางไว้อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุ 

นโยบายการลงทนุของกองทนุอนญุาตให้กองทนุลงทนุในกิจการโครงสร้างพื ,นฐานได้อย่างหลากหลาย 
โดยไมจํ่าเป็นต้องเกี�ยวข้องกบัอตุสาหกรรมโทรคมนาคม และ/หรือ ไมจํ่าเป็นต้องตั ,งอยูใ่นประเทศไทย ตราบใดที�
กิจการโครงสร้างพื ,นฐานนั ,นเป็นประโยชน์หรือเป็นการให้บริการประชาชนในวงกว้างของประเทศไทย ซึ�งกองทนุ
อาจไมม่ีประสบการณ์ในการลงทนุหรือดําเนินงานกิจการเหลา่นั ,นมาก่อน ทั ,งนี , แม้ว่ากิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�
กองทนุสามารถลงทนุได้นั ,นรวมไปถึงกิจการไฟฟ้า ประปา ทางพิเศษ หรือทางสมัปทาน ทา่อากาศยาน ทา่เรือนํ ,า
ลกึ การขนสง่มวลชน พลงังานทางเลือก ระบบบริหารจดัการนํ ,าหรือชลประทาน และระบบป้องกนัภยัธรรมชาติ 
และกิจการโครงสร้างพื ,นฐานอื�นใดซึ�งกฎหมายหลกัทรัพย์อาจให้เข้าไปลงทนุได้ในอนาคต กองทุนก็คาดว่าจะ
ลงทุนในโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมเป็นหลกั นอกจากนี , หากกองทุนจะเข้าไปลงทุนในกิจการดังกล่าว 
กองทุนคาดว่ากองทุนจะต้องว่าจ้างผู้ ให้บริการภายนอกเพื�อดําเนินงาน และ/หรือให้บริการสําหรับกิจการ
ดงักลา่ว ซึ�งกองทนุไมส่ามารถรับรองได้วา่จะสามารถวา่จ้างผู้ให้บริการหรือผู้ดําเนินงานภายนอกที�เหมาะสมซึ�ง
มีประสบการณ์ที�จําเป็นด้วยข้อตกลงทางการค้าที�ยอมรับได้ หรืออาจไม่สามารถหาผู้ ให้บริการหรือผู้ดําเนินงาน
ภายนอกได้เลย โปรดพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกบักลยทุธ์ของกองทนุในหวัข้อ 2.3.1 “จุดเด่นของกองทนุ” และ
หวัข้อ 2.3.2 “กลยทุธ์ของกองทนุ” 

นอกจากนี , บริษัทจดัการยงัมีดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวที�จะใช้สิทธิหรือยินยอมให้มีการใช้สิทธิและการ
เยียวยาบางประการเกี�ยวกบัผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม หรือให้ความยินยอมในการแก้ไขเปลี�ยนแปลงเอกสารธุรกรรม (นอกเหนือจากการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงที�ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ) หรือผอ่นผนัเงื�อนไขใด ๆ ในเอกสารธุรกรรม ซึ�งอาจ
ไมส่อดคล้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย โดยการดําเนินการดงักลา่วของบริษัทจดัการจะผกูพนั
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและอาจไมใ่ช่ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะราย 

6.1.7. กองทุนอาจไม่สามารถซื 
อทรัพย์สินโครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคมภายใต้เงื7อนไขที7ยอมรับได้ 
หรือไม่สามารถรวมทรัพย์สินเหล่านั
นได้อย่างประสบผลสาํเร็จ หรือกองทุนอาจจะไม่สามารถ
ระบุเป้าหมายที7เหมาะสม หรือกลยุทธ์การเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะ
ไม่ประสบผลสาํเร็จ 

กลยทุธ์การเติบโตของกองทนุขึ ,นอยูก่บัความสามารถของกองทนุในการซื ,อหรือได้มา หรือการลงทนุใน
ทรัพย์สินที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมจากนิติบุคคลผู้ โอน บริษัทอื�น ๆ ในกลุม่ทรู หรือบุคคลภายนอก 
อื�น ๆ กลยทุธ์นี ,สะท้อนความเสี�ยงในสว่นของการประเมินมลูคา่ จดุแข็งและจดุออ่นของการเข้าซื ,อหรือได้มาและ
โอกาสการลงทนุ การรวมและบริหารจดัการทรัพย์สินที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�ได้มาใหม่ และการ
เพิ�มหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของทรัพย์สินเหล่านั ,น นอกจากนี , กองทุนอาจจะต้องจัดสรร
ทรัพยากรและฝ่ายบริหารจดัการอาจจะต้องใช้เวลาอยา่งมากในการดําเนินการเพื�อการเข้าซื ,อหรือได้มา และการ
ลงทนุดงักลา่ว ความสามารถในการดําเนินกลยทุธ์การเติบโตของกองทนุได้อย่างประสบผลสําเร็จจะขึ ,นอยู่กับ
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ปัจจยัตา่ง ๆ อาทิ ความสามารถของกองทนุในการเฟ้นหาโอกาสการลงทนุที�เหมาะสม ซึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
การลงทนุของกองทนุ การจดัหาเงินทนุและ/หรือการกู้ยืมเงินได้อย่างเพียงพอบนเงื�อนไขที�ยอมรับได้ และการ
ปฏิบตัิตามคํารับรองของกองทนุที�ระบอุยูใ่นตราสารหนี ,ใดซึ�งกองทนุอาจมีอยู ่ณ เวลานั ,น 

กองทนุไมส่ามารถรับรองได้วา่การเข้าซื ,อหรือการลงทนุของกองทนุจะสามารถทําได้ในเวลาที�เหมาะสม 
หรือตามข้อกําหนดและเงื�อนไขซึ�งเป็นที�ยอมรับได้ของกองทุน และไม่สามารถรับรองได้ว่าทรัพย์สินที�เป็น
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�กองทนุสามารถเข้าซื ,อหรือได้มาหรือลงทนุจากนิติบคุคลผู้ โอน บริษัทอื�น ๆ ใน
กลุม่ทรู หรือบคุคลภายนอกอื�น ๆ ได้ในอนาคตจะเป็นที�นา่สนใจ กองทนุคาดวา่ในอนาคตอนัใกล้ ทรัพย์สนิที�เป็น
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�กองทนุจะเข้าซื ,อหรือได้มาจะมาจากนิติบคุคลผู้ โอนหรือนิติบคุคลในกลุม่ทรูอื�น ๆ 
เกือบทั ,งหมด ซึ�งจะยงัคงเป็นบคุคลที�เกี�ยวข้องของกองทนุตอ่ไปในอนาคต แม้วา่ตามกฎหมาย ทรูจะไม่สามารถ
ออกเสยีงในวาระเกี�ยวกบัธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องในกรณีที�การเข้าทําธุรกรรมดงักลา่วต้องได้รับมติเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือถกูจํากดัโดยข้อจํากดัการทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องอื�นใด เนื�องจากทรูจะถือเป็น
บุคคลที�เกี�ยวข้องของกองทุนเพราะทรูจะเข้าถือหน่วยลงทุนจํานวนเกินร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนทั ,งหมด 
อย่างไรก็ดี ทรูหรือกลุม่ทรูก็อาจยงัคงมีอิทธิพลเหนือกว่าในการเจรจาต่อรองเงื�อนไขในการเข้าซื ,อทรัพย์สินใน
อนาคตจากนิติบคุคลผู้ โอนหรือบริษัทอื�น ๆ ในกลุม่ทรู นอกจากนี , ถึงแม้วา่ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิ
รายได้ กองทนุจะได้สิทธิในการได้รับคําเสนอก่อน (right to receive a first offer) ในการซื ,อทรัพย์สินที�เป็น
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอย่างจากกลุม่ทรูที�กลุม่ทรูประสงค์จะขายก็ตาม กลุม่ทรู
อาจตดัสินใจไม่ขายทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานเพิ�มเติมใด ๆ หรืออาจตดัสินใจลดจํานวนเสาโทรคมนาคมที�จะ
ขายลง นอกจากนี , กองทนุไมส่ามารถรับรองได้วา่กองทนุจะได้รับประโยชน์ในการคดัสรรและเข้าซื ,อหรือได้มาซึ�ง
ทรัพย์สนิที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมตามที�คาดวา่จะเป็นการสง่เสริมเป้าหมายกลยทุธ์ของกองทนุ หรือ
ได้มาซึ�งทรัพย์สินที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมในอัตราที�จําเป็นต่อการบรรลุแผนการขยายธุรกิจที�
ต้องการ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะสามารถดําเนินตามแผนการขยายธุรกิจหรือสามารถได้รับ
ผลประโยชน์จากกลยทุธ์การเติบโตของกองทนุในอนาคตได้อยา่งประสบผลสาํเร็จ ซึ�งไมว่า่กรณีใดดงักลา่วก็อาจ
มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะ
การเงินของกองทนุ 

6.1.8. บริษัทจัดการและกองทุนไม่มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคม หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุน และ/หรือ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมให้
ดําเนินการให้บริการที7จําเป็นและเกี7ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้าง
พื 
นฐานโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
กองทุน 

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ บริหารจัดการกองทุน และบริษัทจัดการจะต้องพึ�งพาผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมในการบริการด้านธุรการบางประการ รวมถึงการจดัหาผลประโยชน์และการตลาดสําหรับการเช่า
และบริหารจดัการพื ,นที�ร่วมกนับนทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมให้แก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการเพิ�มเติม 
ทั ,งนี , ภายหลงัจากที�นิติบคุคลผู้ โอนโอนทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมให้แก่กองทนุ ผู้ เช่าและบริหาร
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จดัการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม และ 
BFKT จะเป็นผู้ รับผิดชอบการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ทั ,งนี , บริษัทจัดการและกองทุนไม่มีประสบการณ์หรือความเชี�ยวชาญในการบริหาร
จดัการทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม และอาจไม่สามารถควบคุมดูแลการดําเนินงานของผู้จัดการ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคม ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และผู้ เช่าและบริหารจดัการรายอื�น ๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ดงันั ,น หากผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�เกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมอยา่งเหมาะสมอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทนุ และหากบริษัท
จัดการไม่สามารถควบคุมดูแลให้ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั และผู้ เช่าและ
บริหารจดัการรายอื�น ๆ ดําเนินงานเกี�ยวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม และ/หรือ บริษัทจดัการไม่
สามารถบริหารจดัการกองทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล จะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนการลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและการชําระคืนหนี ,ที�ถึงกําหนดชําระ การเปลี�ยนแปลงในทางลบใด ๆ ในความสมัพนัธ์
ระหว่างบริษัทจดัการกบัผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมอาจเป็นอปุสรรคต่อความสามารถของบริษัทจดัการใน
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม นอกจากนี , หากผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ตามสญัญาบริการหลกั กองทนุอาจไมส่ามารถแต่งตั ,งบคุคลอื�นเพื�อบริหาร
จดัการเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและการจดัหาผลประโยชน์
และการตลาดเกี�ยวกบัการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจัดการพื ,นที�ตั ,งร่วมกันบนทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมได้อยา่งมีประสทิธิภาพเทียบเทา่กบัที�ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมต้องปฏิบตัิตามสญัญาบริการ
หลกั หรืออาจไม่สามารถแต่งตั ,งบคุคลอื�นได้เลย ซึ�งอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุ 

6.1.9. กองทุนอาจไม่มีกรรมสิทธิdตามกฎหมายในรายได้ในอนาคตซึ7งถูกขายให้แก่กองทุนตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT และ AWC และการโอนกรรมสิทธิdใน
รายได้ในอนาคตตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้อาจถกูโต้แย้งหรือตกอยู่ภายใต้
สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี 
รายอื7น 

ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กบั BFKT และ AWC นั ,น BFKT และ AWC จะขาย
รายได้ที�จะได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามลาํดบั โดย
การขายดงักลา่วอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายไทยซึ�งมีข้อจํากดัที�อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีสาระสาํคญั
ตอ่การมีผลบงัคบัของการโอนกรรมสทิธิkในรายได้ในอนาคต และการขายรายได้ดงักลา่วอาจถกูโต้แย้งได้ ตามที�
ได้มีการวิเคราะห์ในบทวิเคราะห์ทางกฎหมายในหวัข้อ 2.4 “บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี�ยวกับสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหากกองทุนรวมมิได้เป็นบคุคลเดียวที�มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตดงักล่าวทั ,ง
จํานวน โดยเปรียบเทียบสทิธิได้เสยีทางทรัพย์สนิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบัสทิธิของเจ้าหนี ,หรือผู้มีสทิธิอื�นในรายได้
ในอนาคต” 
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นอกจากนี , ในกรณีที�เจ้าหนี ,ของ BFKT และ AWC ผู้บริหารแผน ผู้ พิทกัษ์ทรัพย์ หรือผู้ ชําระบญัชีของ 
BFKT และ AWC ใช้สทิธิในการเรียกร้องเงินจาก BFKT และ AWC อนัอาจรวมถึงรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที�กองทนุซื ,อมาจาก BFKT และ AWC ในกรณีที�เจ้าหนี ,
หรือบคุคลอื�นฟ้องร้อง BFKT หรือ AWC สทิธิของกองทนุในอนัที�จะเรียกร้องมลูคา่ของรายได้ที�กองทนุซื ,อมาจาก 
BFKT และ AWC เอาจาก BFKT หรือ AWC นั ,นอาจไม่ดีไปกว่าสิทธิของเจ้าหนี ,ไม่มีประกนัรายอื�นของ BFKT 
หรือ AWC ผู้บริหารแผน ผู้ พิทกัษ์ทรัพย์ หรือผู้ ชําระบญัชี และหากการโต้แย้งการโอนรายได้ในอนาคตที�กองทนุ
ซื ,อมาจาก BFKT และ AWC ตามลาํดบั ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ประสบความสําเร็จ จะทํา
ให้กองทนุสญูเสียแหล่งรายได้ของกองทุนไป อนัอาจทําให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผล
การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุ รวมถึงสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการได้รับเงินจากกองทนุ 

6.1.10. การดาํเนินงาน ให้บริการ บาํรุงรักษา และซ่อมแซมระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พื 
นที7ต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี7ยง 

ระบบต่าง ๆ ของกองทุนนั ,นมีความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ ,นตามปกติตามลกัษณะของระบบ FOC และ
ระบบบรอดแบนด์ขนาดใหญ่ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดัที�มีความซบัซ้อน อนัรวมถึง (ก) อปุกรณ์ชํารุดเสียหาย (ข) 
การให้บริการได้รับการรบกวน (ค) ไฟฟ้าดบั (ง) ซอฟต์แวร์บกพร่อง (จ) การละเมิดความปลอดภยั (ฉ) access 
line และอปุกรณ์เสยีหาย และ (ช) ภยัธรรมชาติ เนื�องจาก FOC สว่นใหญ่ของกองทนุเป็นโครงข่ายแบบพาดบน
เสา จึงมีความเสี�ยงที�จะได้รับความเสยีหายจากสภาพอากาศ และ FOC ที�เหลือซึ�งเป็นโครงข่ายแบบลอดท่อใต้
ดินก็อาจได้รับความเสยีหายจากอบุตัิเหตไุด้ ซึ�งความเสียหายในทั ,งสองกรณีอาจทําให้การให้บริการลดน้อยลง
หรือหยดุชะงกัชั�วคราว การดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบ FOC ซึ�งเป็นความรับผิดชอบของผู้ เช่าและบริหาร
จดัการหลกัของกองทุนและ BFKT (แล้วแต่กรณี) ต้องการการประสานงานและการรองรับระหว่างกนัเองของ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขั ,นสงูที�ตั ,งอยู่ทั�วประเทศไทย และยังต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานและต้นทุนที�สงูมาก การที� TUC และ BFKT ผิดสญัญาไม่ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนในการ
ดําเนินการบํารุงรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดัอาจสง่ผลให้มลูค่าของทรัพย์สิน
ดงักลา่วลดลง ซึ�งอาจสง่กระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ นอกจากนี , ยงัอาจสง่ผลให้ระบบ
ของกองทุนไม่สามารถดําเนินงานตามที�คาดการณ์ โดยใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพได้ เช่น เมื�ออุปกรณ์สื�อ
สญัญาณของกองทนุล้าสมยัหรือหมดอายกุารใช้งาน กองทนุอาจมีรายจ่ายลงทนุที�เพิ�มสงูขึ ,นอย่างมีนยัสําคญั 
ทั ,งนี , ขึ ,นอยู่กับลกัษณะและขอบเขตของส่วนที�จําเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทน การที�ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ไมส่ามารถดําเนินการได้ตามที�ควรหรือตามที�คาดการณ์อาจทําให้ระบบเคเบิลไมส่ามารถปฏิบตักิารได้
ตามลกัษณะเฉพาะของการออกแบบ (design specification) หรือไม่สามารถปฏิบตัิการได้เลย ซึ�งอาจสง่ผล
กระทบตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทนุ นอกจากนี , เนื�องจากบริการของกองทนุมี
ความสาํคญัเป็นอยา่งสงูตอ่การประกอบกิจการของผู้ เช่าและบริหารจดัการของกองทนุ การที�บริการของกองทนุ
ได้รับการรบกวนจึงอาจทําให้ผู้ เช่าและบริหารจดัการดงักลา่วสญูเสียกําไร หรือความสญูเสียอื�น ๆ ต่อผู้ เช่าและ
บริหารจดัการดงักลา่ว หรือก่อให้เกิดความเสยีหายอื�น ๆ  แก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ 
ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทนุ และอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายตอ่กองทนุ 
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6.1.11. รายงานการประเมินค่าอิสระและรายงานที7ใช้อ้างอิง รวมถึงรายงานย่อของรายงานดังกล่าว
ไม่ใช่ความเห็นเกี7ยวกับประโยชน์เชิงพาณิชย์ของกองทุน และไม่ใช่ความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้ง
หรือโดยปริยายเกี7ยวกับราคาซื 
อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือฐานะการเงนิของกองทุนเมื7อ
มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการประเมินราคาที7อยู่ในรายงานดังกล่าวไม่ได้เป็น
เครื7องบ่งชี 
ถงึมูลค่าที7แท้จริงของสินทรัพย์ของกองทุน 

บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี� จํากดั และ บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี� จํากดั ได้รับการแต่งตั ,งให้เป็น
ผู้ประเมินค่าอิสระ เพื�อทําการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม โดยผู้ประเมินค่าอิสระแต่ละ
รายได้ออกรายงานการประเมินค่าอิสระ และสว่นสรุปข้อมลูสําคญัของรายงานการประเมินค่าอิสระแต่ละฉบบั
ดังกล่าว ซึ�งปรากฏตามภาคผนวก 1 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี� จํากดั (ฉบบัย่อ)” และภาคผนวก 2 “รายงานการ
ประเมินมลูคา่ยตุิธรรมทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี� จํากดั (ฉบบัย่อ)” 
ของเอกสารฉบบันี ,ตามลาํดบั ซึ�งแสดงความเห็นเกี�ยวกบัมลูคา่ของทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและ
รายได้สทุธิในอนาคตของโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม สว่นสรุปข้อมลูสาํคญัของรายงานการประเมินค่าอิสระ
เป็นเพียงรายงานสรุปเทา่นั ,นและไมค่วรถกูพิจารณาวา่เป็นคําอธิบายที�สมบรูณ์ของรายงานการประเมินค่าอิสระ
ในการออกรายงานการประเมินคา่อิสระ 

รายงานการประเมินค่าแต่ละฉบบัตั ,งอยู่บนประมาณการและสมมติฐานหลายประการเกี�ยวกับการ
จดัหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ซึ�งรวมถึงฐานะการเงินในปัจจุบนัและในอนาคต 
กลยทุธ์ทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมที�จะต้องดําเนินงานในอนาคต สมมติฐานเหลา่นี ,มาจากข้อมลูที�ได้รับจาก
และการหารือกบัผู้บริหารหรือผู้แทนของผู้บริหารของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และสะท้อนถึงความคาดหวงั
และความเห็นเกี�ยวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต รวมถึงความเสี�ยงและความไม่แน่นอนซึ�งทราบอยู่แล้วหรือยงัไม่
ทราบก็ตาม โดยรายงานการประเมินคา่ประกอบด้วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต และข้อความใน
ลกัษณะที�เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ซึ�งโดยลกัษณะของข้อมลูดงักลา่วแล้ว 
จะอยู่ภายใต้ความเสี�ยงและความไม่แน่นอนที�มีนัยสําคญั ทั ,งนี , เหตุการณ์ในอนาคตที�อ้างอิงในข้อความใน
ลกัษณะที�เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ดงักลา่ว มีความเสี�ยง ความไม่แน่นอน 
และขึ ,นอยูก่บัปัจจยัอื�น ๆ ซึ�งอาจก่อให้เกิดผลลพัธ์หรือผลการดําเนินงานที�แท้จริงแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจาก
ผลลพัธ์หรือผลการดําเนินงานที�แสดงโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยายในข้อความในลกัษณะที�เป็นการคาดการณ์ใน
อนาคต (forward-looking statements) นอกจากนี , เอกสารฉบบันี ,ไม่ได้ระบขุ้อสมมติฐานที�ใช้ในการจดัเตรียม
รายงานการประเมินคา่ทกุข้อ 

รายงานการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและรายงานยอ่ของรายงาน
การประเมินค่าดังกล่าวแต่ละฉบับไม่ใช่ความเห็นเกี�ยวกับข้อดีทางธุรกิจและโครงสร้างของการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม และไม่ใช่ความเห็นเกี�ยวกบัราคาซื ,อขายหน่วยลงทนุ
ในอนาคต หรือฐานะการเงินของกองทุนเมื�อมีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดย
ปริยาย 
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รายงานการประเมินค่าและรายงานย่อของรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าอิสระแต่ละฉบบั
มิได้มีข้อมลูทั ,งหมดที�อาจจําเป็นหรือควรจะต้องใช้ในการประเมินทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมหรือประเมินการลงทุนในกองทุนหรือในหน่วย
ลงทุนอย่างครบถ้วน นอกจากนี , รายงานการประเมินค่าไม่ได้จัดเตรียมโดยพิจารณาจากสภาพธุรกิจ การ
ดําเนินงาน หรือฐานะการเงินของกองทนุโดยครบถ้วนทั ,งหมด ดงันั ,น ผู้ประเมินคา่อิสระจึงไม่ได้ให้คํารับรองหรือ
รับประกนัในเรื�องดงักลา่วไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย ทั ,งนี , รายงานการประเมินค่าไม่ได้ให้สิทธิหรือการ
เยียวยาแก่ผู้ลงทนุหรือบคุคลอื�น และไม่เป็นและไม่ควรถกูตีความว่าเป็นการรับประกนัในรูปแบบใด ๆ ในฐานะ
การเงิน หรือผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทนุ หรือข้อความในลกัษณะที�เป็นการคาดการณ์ในอนาคต 
(forward-looking statements) อื�นใดที�ระบใุนรายงานการประเมินคา่ดงักลา่ว ซึ�งรวมถึงข้อความที�เกี�ยวข้องกบั
ปัจจยัเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro-economic factors) บางประการโดยหรือในนามของกลุม่ทรู บริษัทจดัการ 
กองทนุ หรือผู้ซื ,อหน่วยลงทนุเบื ,องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรือผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศ  

นอกจากนี , กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอิสระจะสะท้อนมลูค่าที�แท้จริง
ของทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม หรือผู้ประเมินค่ารายอื�น ๆ จะประเมินได้ในราคาเดียวกัน ดงันั ,น 
ประมาณการมลูค่าและรายงานย่อของรายงานการประเมินค่าที�ระบใุนเอกสารฉบบันี ,อาจไม่เป็นข้อบ่งชี ,ถึงมูล
ค่าที�แท้จริงของทรัพย์สินของกองทนุ นอกจากนี , รายงานการประเมินค่าดงักลา่วไม่ได้มีการปรับปรุงนบัตั ,งแต่
วนัที�ออกรายงาน และไมค่ํานงึถึงพฒันาการใด ๆ ภายหลงัวนัออกรายงาน และไม่ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็น
คําแนะนําจากกลุ่มทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม กองทุน บริษัทจัดการ ผู้จดัการการจัด
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือบคุคลอื�นใด ดงันั ,น ผู้ลงทนุไมค่วรเชื�อถือรายงานการประเมินค่าเกินสมควร 
ซึ�งรวมสว่นสรุปข้อมลูสําคญัของรายงานการประเมินค่าอิสระดงักลา่วในการตดัสินใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในภาคผนวก 1 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี� จํากดั (ฉบบัยอ่)” และภาคผนวก 2 
“รายงานการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม จดัทําโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี� 
จํากดั (ฉบบัยอ่)” 

6.1.12. การดําเนินการที7 จะต้องแล้วเสร็จก่อนและหลังการโอนทรัพย์สินโครงสร้างพื 
นฐาน
โทรคมนาคมให้แก่กองทุนอาจล่าช้าหรือไม่สามารถกระทาํได้ 

กองทนุจะนําจํานวนเงินสทุธิที�จะได้รับจากการเสนอขายครั ,งแรกไปใช้ในการซื ,อทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม โดยนิติบคุคลผู้ โอนจะทําการโอน ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมให้แก่กองทุน
ตามข้อกําหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ทั ,งนี , ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ นิติบคุคลผู้ โอนจะโอนกรรมสทิธิkทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ให้แก่กองทนุทนัทีหลงัจากที�ได้มี
การจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุเรียบร้อยแล้ว ทั ,งนี , หนว่ยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้องอาจคดัค้านการโอน
กรรมสทิธิkทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม หากการโอนกรรมสิทธิkทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม 
และสิทธิต่าง ๆ ต้องล่าช้าออกไป หรือคู่สัญญาหรือหน่วยงานกํากับดูแลที�เกี�ยวข้องใด ๆ คัดค้านการโอน
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ทรัพย์สนิดงักลา่วอาจทําให้การดําเนินงานของกองทนุหยดุชะงกั ซึ�งอาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั
ตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ ทั ,งนี , กฎระเบียบที�
ใช้บงัคบักบักองทุนรวมโครงสร้างพื ,นฐานกําหนดให้บริษัทจดัการกองทนุรวมในนามของกองทนุจะต้องเข้าทํา
สญัญาเพื�อให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานภายในหกเดือนนบัจากวนัจดทะเบียนกองทนุ เว้นแต่
ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน ก.ล.ต. และหากกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานไม่สามารถดําเนินการลงทุนใน
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานได้ตามที�กฎหมายกําหนด หรือตามที�ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม หรือ
ตามเงื�อนไขของสาํนกังาน ก.ล.ต. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมอาจต้องเลกิกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐาน 

บริษัทจดัการได้รับหนงัสอืชี ,แจงจากสาํนกังาน กสทช. ลงวนัที� 3 ตลุาคม พ.ศ. 2556 ซึ�งชี ,แจงวา่ หากการ
ดําเนินกิจการของกองทนุ ไมม่ีลกัษณะที�มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมด้วย
การให้เช่าทรัพย์สนิโทรคมนาคมแก่บคุคลอื�นทั�วไป อนัเป็นลกัษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมที�มีโครงข่าย
เป็นของตนเอง โดยมีวตัถปุระสงค์ในการให้บริการแก่บคุคลอื�นทั�วไปแล้ว กองทนุย่อมไม่จําต้องขอรับใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สามจาก กสทช. ทั ,งนี , ในกรณีที�กองทุนจะต้องดําเนินการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สามจาก กสทช. และการดําเนินการดงักลา่วอาจขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์
ของ ก.ล.ต. ที�กําหนดห้ามกองทนุประกอบกิจการโครงสร้างพื ,นฐานเองแล้ว กองทนุอาจให้นิติบคุคลอื�นซึ�งเป็นผู้
ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. หรือ นิติบคุคลอื�นที�ยงัมิได้เป็นผู้ รับใบอนญุาตแต่จะเป็น 
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ต่อไป เป็นผู้ดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
กองทนุหรือดําเนินการอื�นใดในทํานองเดียวกนั ดงันั ,น บริษัทจดัการเชื�อว่ากองทนุไม่จําเป็นต้องดําเนินการขอรับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ทั ,งนี , หากในภายหลงั กสทช. ตีความหรือมีความเห็นแตกต่าง
ไปจากความเข้าใจดงักล่าวของกองทุน หรือคดัค้านหรือกําหนดเงื�อนไขหรือข้อกําหนดเพิ�มเติม หรือกําหนดให้
กองทุนต้องขอใบอนุญาต อาจทําให้กองทุนต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม รวมทั ,งต้องจัดสรรรายได้เพื�อนําไปใช้ในการจดัให้มีบริการ USO และอาจทําให้การดําเนินการของ
กองทนุหยดุชะงกั และอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะทางการเงินของกองทุน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมอาจต้องเลิกกองทุนรวมโครงสร้างพื ,นฐานและ
อาจทําให้กองทนุต้องมีความรับผิดตามกฎหมาย 

6.1.13. การไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที7ดินผู้ให้เช่าและการอนุญาตหรืออนุมัติจากผู้ให้สิทธิ
แห่งทาง หรือการไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของกองทุนในที7 ดินซึ7 งเป็นที7 ตั 
งของเสา
โทรคมนาคมและ FOC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดาํเนินงาน กระแสเงนิสด และฐานะการเงนิของกองทุน 

ที�ดินและทรัพย์สนิเกือบทั ,งหมดซึ�งเสาโทรคมนาคมซึ�งกองทนุจะให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการแก่
ผู้ เช่าและบริหารจัดการของกองทุนตั ,งอยู่นั ,นเป็นที�ดินและทรัพย์สินที�เช่ามาจากเจ้าของที�ดินหรือผู้ครอบครอง
ที�ดิน ทั ,งภาครัฐและภาคเอกชน และการวาง FOC เกือบทั ,งหมดซึ�งกองทนุจะได้มาจาก TUC ก็อาศยัสิทธิแห่ง
ทางโดยนิติกรรมสญัญาที�หนว่ยงานด้านสาธารณปูโภคมอบให้แก่ TUC  นิติบคุคลผู้ โอนให้คํารับรองแก่กองทนุ
ตามสญัญาโอนทรัพย์สนิและสทิธิรายได้วา่ภายใต้สญัญาเช่าและสิทธิแห่งทางที�เกี�ยวข้องนิติบคุคลผู้ โอนมีสิทธิ
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ให้กองทนุและผู้ เช่าและบริหารจดัการของกองทนุใช้และเข้าถึงสถานที�เช่าได้ อย่างไรก็ตาม กองทนุไม่สามารถ
รับรองว่าเจ้าของที�ดินหรือผู้ครอบครองที�ดินจะไม่คดัค้านการให้สิทธิดงักล่าวหรือห้ามไม่ให้ผู้ เช่าและบริหาร
จดัการสถานที�ตั ,งร่วมกนัของกองทุนติดตั ,งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมหรือเข้าถึงสถานที� หากเกิดเหตุการณ์
ดงักลา่วขึ ,น และนิติบคุคลผู้ โอนไมส่ามารถดําเนินการให้บคุคลภายนอกได้รับความยินยอมในการใช้สถานที�หรือ
ให้นิติบุคคลผู้ โอนสามารถให้กองทุนเข้าไปเป็นผู้ เช่าภายใต้สญัญาเช่าที�เกี�ยวข้องเมื�อสัญญาเช่าดังกล่าว
หมดอายลุงหรือหากไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงพื ,นที�ตั ,ง (site) ที�ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมตั ,งอยู่ได้
เนื�องจากข้อบกพร่องหรือข้อจํากัดทางกฎหมายบางประการ นิติบุคคลผู้ โอนมีหน้าที�ตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ในการย้ายสถานที�ตั ,งเสาโทรคมนาคมหรือหาเสาโทรคมนาคมทดแทน หรือหากไม่
สามารถย้ายสถานที�ตั ,งเสาหรือหาเสาโทรคมนาคมทดแทนได้ภายในระยะเวลาที�กําหนด นิติบคุคลผู้ โอนมีหน้าที�
ที�จะต้องซื ,อเสาโทรคมนาคมดงักลา่วคืนจากกองทนุ ราคาซื ,อคืนเสาโทรคมนาคมที�นิติบคุคลผู้ โอนจะต้องชําระ
คือจํานวนเทา่กบัมลูคา่สดุท้ายของทรัพย์สนิที�ได้รับผลกระทบดงักลา่ว รวมทั ,งดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี
คิดคํานวณตั ,งแตว่นัที�โอนทรัพย์สนิดงักลา่วเสร็จสิ ,น หกัด้วยคา่เช่าที�กองทนุได้รับจากการให้เช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว รวมถึงดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีคิดคํานวณตั ,งแตว่นัที�กองทนุรับ
เงินค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัแต่ละครั ,งสําหรับทรัพย์สินที�ได้รับผลกระทบนั ,นตามสญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั ซึ�งอาจจะไมใ่ช่ราคาที�สะท้อนถึงมลูค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) ของ
เสาโทรคมนาคมดงักลา่วในกรณีที�กองทนุมีกรรมสทิธิkในเสาโทรคมนาคมตลอดอายกุารใช้งาน นอกจากนี , หากมี
การซื ,อคืนเสาโทรคมนาคมใด ๆ กองทุนจะเสียประโยชน์ในกระแสรายได้จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมใน
อนาคต ซึ�งอาจสง่ผลให้มลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุลดลง 

ทั ,งนี , กฟภ. ได้มีหนงัสือถึงกลุ่มทรูยืนยนัว่าการวางพาดทรัพย์สินที�เกี�ยวกบัระบบ FOC หลกั และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดับางสว่นของ TUC และระบบ FOC ของ BFKT เป็นไปตามกฎหมาย
และหลกัเกณฑ์ที�ใช้บงัคบั โดย ณ วนัที�ของเอกสารฉบบันี , กฟภ. ได้ทยอยออกเอกสารเพื�อเรียกชําระค่าพาดสาย
สําหรับสิทธิแห่งทางสําหรับทรัพย์สินดงักลา่ว หากในอนาคต กฟภ. ไม่ให้สิทธิแห่งทางและคดัค้านการเข้าถึง
และการใช้งานทรัพย์สินดงักลา่ว ความสามารถของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุและ BFKT ในการ
ดําเนินงานในส่วนของทรัพย์สินเหล่านั ,นอาจหยุดชะงกัลง หากเกิดกรณีดงักลา่วและระบบ FOC ของ BFKT 
ได้รับผลกระทบ กองทุนหรือ BFKT อาจจะต้องทําการย้ายทรัพย์สินส่วนที�ได้รับผลกระทบออกไป โดยเสีย
คา่ใช้จ่ายและอาจก่อให้เกิดความลา่ช้าขึ ,น 

เจ้าของที�ดินและทรัพย์สนิซึ�งเสาโทรคมนาคมของกองทนุตั ,งอยูใ่นปัจจบุนัอาจคดัค้านการที�นิติบคุคลผู้
โอนให้สทิธิในการใช้และเข้าถึงสถานที�เช่าแก่กองทนุดงักลา่ว เจ้าของเหลา่นั ,นอาจบงัคบัให้นิติบคุคลผู้ โอนหรือ
บริษัทในกลุม่ทรูนําทรัพย์สนิดงักลา่วออกให้เช่าช่วงหรือโอนสทิธิการเช่าให้แก่กองทนุ พร้อมทั ,งเรียกร้องอตัราค่า
เช่าที�สงูขึ ,น หรือค่าตอบแทนอื�น ๆ เพื�อแลกกบัความยินยอมของเจ้าของเหลา่นั ,นในการให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิ
การเช่าหรือการจดัการให้กองทนุเข้าไปมีชื�อเป็นผู้ เช่าเมื�อสญัญาเช่าที�เกี�ยวข้องหมดอายลุง อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
นิติบคุคลผู้ โอนจะมีหน้าที�ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ในการจดัให้กองทนุมีสิทธิในการใช้
สทิธิแหง่ทาง การเข้าถึงสถานที�เช่า และสทิธิการเช่าเกี�ยวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�เกี�ยวข้อง 
สทิธิในการเยียวยาความเสยีหายของกองทนุจะมีอยู่อย่างจํากดั หากผู้ ให้เช่าที�ดินหรือทรัพย์สินอนัเป็นที�ตั ,งของ
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เสาบอกเลกิสญัญาตามระยะเวลาการบอกกลา่วที�กําหนดไว้เนื�องจากการที�ผู้ เช่าค้างชําระค่าเช่า ทั ,งนี , เพราะใน
เบื ,องต้น กองทุนยงัไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ เช่าภายใต้สิทธิการเช่าดงักล่าวและคาดว่าจะเข้าไปเป็นผู้ เช่าได้ก็
ตอ่เมื�อสญัญาเช่าหมดอายแุละได้รับความยินยอมจากเจ้าของที�ดินที�เกี�ยวข้องแล้ว 

โดยทั�วไป สญัญาเช่าที�ดินและทรัพย์สินซึ�งเสาโทรคมนาคมตั ,งอยู่กว่าครึ�งมีระยะเวลาประมาณสามปี
หรือน้อยกว่า โดยสญัญาเช่าที�เหลืออาจมีระยะเวลาการเช่าสงูถึง 10 ปี ภายหลงัจากที�การเสนอขายครั ,งแรก
เสร็จสิ ,น นิติบุคคลผู้ โอนหรือบริษัทในกลุม่ทรูจะดํารงสิทธิการเช่าดงักลา่วในฐานะผู้ เช่าต่อไป และจะใช้ความ
พยายามอยา่งสมเหตผุลในทางการค้าในการตอ่อายสุิทธิการเช่าดงักลา่วเมื�อหมดอายลุงภายใต้ชื�อของกองทนุ
ในฐานะผู้ เช่า  เว้นแต่การเช่าพื ,นที�ที�เสาโทรคมนาคมซึ�งเป็นกรรมสิทธิkของ BFKT และ AWC ตั ,งอยู่ ซึ�งจะยงัคง
เช่าอยูภ่ายใต้ชื�อนิติบคุคลผู้ โอนหรือนิติบคุคลในกลุม่ทรูต่อไปจนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิkในเสาโทรคมนาคม
ดงักลา่วให้แก่กองทนุ อยา่งไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ที�ผู้ ให้เช่าจะปฏิเสธการตอ่อายหุรือขยายระยะเวลาการเช่าใด 
ๆ ภายใต้ชื�อของกองทนุเมื�อสทิธิการเช่าหมดอายลุง หรืออาจมีการเรียกร้องค่าเช่าที�สงูขึ ,นอย่างมีนยัสําคญั หรือ
นิติบคุคลผู้ โอนหรือบริษัทในกลุม่ทรูอาจผิดสญัญาไมป่ฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตน ซึ�งกรณีดงักลา่วเหลา่นี ,อาจ
ทําให้กองทนุจําเป็นต้องย้ายสถานที�ตั ,งของทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�ได้รับผลกระทบ 

การสูญเสียสิทธิประโยชน์จากการเช่าหรือสิทธิแห่งทาง ซึ�งมีเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติหรือการถูก
กลา่วหาว่าไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของข้อตกลงการเช่าหรือสญัญาให้สิทธิแห่งทาง การบอกเลิกสิทธิการเช่า
หรือการบอกเลกิสญัญาให้สทิธิแหง่ทางโดยผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สทิธิ แล้วแต่กรณี หรือการไม่สามารถดําเนินการให้
มีการต่ออายุหรือการที�เจ้าของที�ดินหรือหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคปฏิเสธที�จะทําการต่ออายุให้ภายใต้
ข้อกําหนดที�เหมาะสมในเชิงพาณิชย์หรือไมต่อ่อายใุห้เลยเมื�อครบกําหนดระยะเวลา หรือการคดัค้านจากเจ้าของ
ที�ดิน หนว่ยงานด้านสาธารณปูโภค กสท. โทรคมนาคม หรือหน่วยงานท้องถิ�นที�เกี�ยวข้อง ต่อการเข้าถึงหรือการ
ใช้สถานที�เช่าหรือสิทธิแห่งทางดงักล่าวโดยกองทุน ซึ�งอาจเป็นอุปสรรคขดัขวางความสามารถของผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกัและ BFKT ในการดําเนินงานเกี�ยวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทุน 
และความสามารถของกองทนุการสร้างรายรับจากทรัพย์สนิดงักลา่ว เจ้าของที�ดินและทรัพย์สนิซึ�งในปัจจบุนัเป็น
ที�ตั ,งของเสาของกองทนุอาจพยายามขึ ,นอตัราคา่เช่าให้สงูขึ ,นอยา่งมีนยัสาํคญัเมื�อมีการเพิ�มผู้ประกอบการที�ร่วม
ใช้เสารายใหม ่หรือเมื�อครบกําหนดสทิธิการเช่าปัจจบุนั หรือเมื�อพิจารณาประกอบกบัข้อกงัวลในเรื�องผลกระทบ
จากคลื�นแมเ่หลก็ไฟฟ้า 

อนึ�ง กองทนุจะได้มาซึ�งรายได้จากเสาโทรคมนาคมจํานวนหนึ�ง ที�ตั ,งอยูบ่นบริเวณที�ดินซึ�งยงัไม่มีความ
ชดัเจนในเรื�องของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิk หรือมีสว่นเกี�ยวข้องกบัข้อพิพาท หรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจํากดั
เกี�ยวกบัการใช้พื ,นที�บางประการที�อาจมีผลให้ BFKT ไมส่ามารถดําเนินการเกี�ยวกบัเสาโทรคมนาคม หรืออาจทํา
ให้สิทธิการเช่าบนที�ดินดงักลา่วใช้บงัคบัไม่ได้ หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ ,นซึ�งกระทบต่อเสาโทรคมนาคม BFKT 
หรือ AWC อาจต้องย้ายสถานที�ตั ,งของเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว ซึ�งการย้ายสถานที�ตั ,งของเสาบางสว่นอาจมี
คา่ใช้จ่ายที�สงูและอาจสง่ผลให้การใช้ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ต้องหยดุชะงกัลง หาก BFKT หรือ AWC ไม่สามารถย้ายสถานที�ตั ,งของเสาได้ ก็จะสง่ผลกระทบต่อรายได้ของ
กองทนุที�จะได้รับจากเสาดงักลา่วภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 264 

หากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานใด ๆ ถกูย้ายหรือจะต้องหาทรัพย์สนิอื�นมาแทน การให้บริการแก่ผู้ เช่าและ
บริหารจดัการสถานที�ตั ,งร่วมกนัซึ�งเป็นบคุคลภายนอกในบริเวณที�ทรัพย์สนิเหลา่นั ,นตั ,งอยู่อาจถกูรบกวนได้ หากนิติ
บคุคลผู้ โอนที�เกี�ยวข้องไมส่ามารถย้ายทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมดงักลา่วได้และซื ,อทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมดงักลา่วคืนจากกองทนุแทน สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการระหว่างกองทนุและผู้
เช่าและบริหารจัดการสถานที�ตั ,งร่วมกันของกองทุนซึ�งเป็นบุคคลภายนอกจะสิ ,นสดุลง ผู้ เช่าและบริหารจัดการ
สถานที�ตั ,งร่วมกนัจะต้องย้ายอปุกรณ์ของตนออกจากทรัพย์สินที�เกี�ยวข้อง ดงันี , กองทนุอาจถกูเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนและดําเนินคดีเพื�อเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการย้ายและติดตั ,งอุปกรณ์ของผู้ เช่าและบริหารจัดการใหม่ และ
ค่าเสียหายจากการสญูเสียผลกําไรในอนาคต นอกจากนี , การระงับการให้บริการหรือการสิ ,นสุดของสญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการสถานที�ตั ,งร่วมกนัซึ�งเป็นบคุคลภายนอกเนื�องจากการที�นิติ
บคุคลผู้ โอนไม่ได้รับความยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถใช้และเข้าถึงสถานที�เช่าได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ
การเช่าหรือจดัหาสทิธิแหง่ทางให้แก่กองทนุหรือเนื�องจากความบกพร่องหรือข้อจํากดัทางกฎหมายบางประการที�
เกี�ยวข้องกบัสถานที� (sites) ใด ๆ ตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ อาจมี
ผลกระทบทางลบตอ่ชื�อเสยีงของกองทนุ ในฐานะผู้ ให้บริการใช้โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกนั และอาจ
ทําให้หาผู้ เช่าและบริหารจดัการสถานที�ตั ,งร่วมกนัยากขึ ,นอีกด้วย เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจมีผลกระทบในทางลบ
อยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 

นอกจากนี , กองทุนอาจไม่สามารถเข้าถึง วิเคราะห์ หรือยืนยนัข้อมูลทั ,งหมดเกี�ยวกับกรรมสิทธิk อีกทั ,ง
ประเด็นอื�น ๆ ได้ตลอดเวลาเกี�ยวกบัสถานที�ซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�กองทนุจะได้มาตั ,งอยู ่
ในกรณีที�มีความบกพร่องใด ๆ เกี�ยวเนื�องกับสิทธิแห่งทางหรือสิทธิในการเข้าถึงสถานที�ดังกล่าวเกิดขึ ,น 
ความสามารถของผู้ เช่าของกองทุนที�จะดําเนินงานต่อไป ณ สถานที�ดงักล่าวก็อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ 
ดงันั ,น ความสญูเสยีหรือความบกพร่องแหง่สทิธิในการเช่าหรือสทิธิแหง่ทางซึ�งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ
กองทนุเหนือที�ดินหรือทรัพย์สินอนัเป็นที�ตั ,งของทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมอาจมีผลกระทบในทาง
ลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 

6.1.14. กองทุนอาจเผชิญความเสี7ยงด้านการชําระหนี 
และการกู้ยืมเงินเพื7อชําระหนี 
เดิม ในส่วนของ
หนี 
ในอนาคต และอาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนที7จําเป็นในอนาคตตามข้อกําหนดซึ7งเป็นที7
ยอมรับได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงนิทุนที7จาํเป็นดังกล่าวได้เลย 

กองทุนอาจจําเป็นต้องใช้เงินทุนเพื�อการหาทรัพย์สินอื�นมาทดแทนทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมเป็นครั ,งคราว นอกจากนี , กองทนุอาจต้องการจดัหาเงินทนุหรือกู้ยืมเงินเป็นจํานวนมากเพื�อเป็นทนุ
สําหรับการลงทนุเพิ�มเติม รวมถึงการใช้สิทธิของกองทนุในการซื ,อและ/หรือสิทธิในการเสนอขายก่อน (right to 
receive a first offer) ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อ 6.1.7 
“กองทนุอาจไม่สามารถซื ,อทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมภายใต้เงื�อนไขที�ยอมรับได้ หรือไม่สามารถ
รวมทรัพย์สนิเหลา่นั ,นได้อยา่งประสบผลสาํเร็จ หรือกองทนุอาจจะไม่สามารถระบเุป้าหมายที�เหมาะสม หรือกล
ยทุธ์การเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทนุอาจจะไมป่ระสบผลสาํเร็จ” 
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เพื�อให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ หากกองทนุมีกําไรสทุธิที�ปรับปรุง
แล้ว (adjusted net profit) ในปีใด กองทนุจะต้องนําเงินจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (หรือในอตัราอื�นตามที� 
กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดเป็นครั ,งคราว) ของกําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วในปีนั ,นไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ถ้ากองทนุมีกําไรสะสม กองทนุอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจากกําไรสะสมและการลด
ทนุได้ ในกรณีที�กองทนุมีขาดทนุสะสม กองทนุจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดรูายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 7 
“การบริหารและจดัการกองทนุ” และหวัข้อ 7.2.1 “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” เนื�องจากข้อกําหนดการจ่ายเงิน
ปันผลนี , และตามนโยบายของกองทุนที�จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที�ปรับปรุงแล้ว 
กองทนุอาจไมส่ามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัในการชําระคืนเงินกู้ยืมในอนาคตจากกระแสเงินสดของกองทนุได้
ทั ,งหมด กองทนุอาจจําเป็นต้องชําระคืนหนี ,ที�ถึงกําหนดด้วยเงินที�ได้จากการจดัหาเงินทุนเพิ�มเติมในรูปหนี ,หรือ
ทนุหรือทั ,งสองอยา่งในกรณีที�เงินสาํรองสาํหรับการชําระหนี ,ของกองทนุไมเ่พียงพอ 

กองทนุอาจจะไม่สามารถทําการกู้ ยืมเงินเพื�อชําระหนี ,เดิม (refinancing) และจดัหาเงินทนุในรูปหนี ,
หรือทนุเพิ�มเติมได้ตามที�และในเวลาที�จําเป็น หรือตามข้อกําหนดซึ�งเป็นที�ยอมรับได้ของกองทนุ ข้อกําหนดของ
การกู้ยืมเงินเพื�อชําระหนี ,เดิมอาจเอื ,อประโยชน์ให้กับกองทุนน้อยกว่าข้อกําหนดของการกู้ ยืมเดิมที�กองทุนจะ
ชําระคืนด้วยการกู้ยืมใหม ่กองทนุอาจอยูภ่ายใต้บงัคบัของข้อกําหนดบางอย่างซึ�งจํากดัหรือมีผลกระทบในทาง
ลบต่อความสามารถของกองทุนที�จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเข้าทําความตกลงการจัดหา
เงินทนุเพิ�มเติม  และข้อกําหนดดงักลา่วอาจจํากดัความสามารถของกองทนุที�จะทําการลงทนุเพิ�มเติม หรืออาจ
กําหนดให้กองทุนต้องกันเงินไว้เพื�อดํารงไว้ซึ�งหรือชําระคืนด้วยหลกัประกัน นอกจากนี , กองทุนยงัอยู่ภายใต้
ข้อจํากดัการดํารงอตัราสว่นหนี ,สนิตอ่ทนุไมเ่กินสามเทา่ (3:1)  หรืออตัราสว่นตามที� ก.ล.ต. อาจกําหนดเป็นครั ,ง
คราว อีกทั ,ง ภาระผกูพนัในการชําระหนี ,ของกองทนุอาจเพิ�มขึ ,นในอนาคตเนื�องจากอตัราดอกเบี ,ยที�สงูขึ ,น ดงันั ,น 
ถ้ากองทนุไมส่ามารถกู้ยืมเงินเพื�อชําระเงินต้นและดอกเบี ,ยที�ถึงกําหนดชําระได้ หรือไม่สามารถขยายระยะเวลา
การชําระเงินดงักลา่ว หรือไมส่ามารถทําการชําระเงินดงักลา่วด้วยเงินที�ได้รับจากแหลง่เงินทนุอื�น ๆ  เช่น การออก
หนว่ยลงทนุใหม ่กองทนุจะไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลในระดบัที�คาดหมายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือไม่สามารถ
ชําระหนี ,ตามที�ถึงกําหนด การที�กองทนุไม่สามารถชําระหนี , หรือรักษาหลกัประกนั หรือปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายใต้สญัญาสินเชื�อ อาจนําไปสูก่ารยกเลิกสินเชื�อหนึ�งหรือหลายรายการ หรือทําให้เกิดเหตผิุดนดัว่าด้วยการ
ผิดนดัตามสญัญาอื�น (cross default) หรือก่อให้เกิดเบี ,ยปรับหรือการเร่งให้หนี ,ภายใต้สินเชื�อดงักลา่วถึงกําหนด
ชําระเร็วขึ ,น ซึ�งจะมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
กองทนุ 

6.1.15. สิทธิของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอยู่อย่างจาํกัด 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ และสญัญาแต่งตั ,งผู้ดูแลผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์นั ,นได้จํากดัความรับผิดของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ (แล้วแต่
กรณี) อยูเ่พียงความรับผิดที�เกิดขึ ,นจากการกระทําหรือถกูกระทํา หรือการงดเว้นการกระทําโดยสจุริตของบริษัท
จดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ�งมิได้เกิดขึ ,นจากการฉ้อโกง การจงใจผิดสญัญา การกระทําผิดหน้าที�ที�ได้รับ
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มอบหมาย (breach of trust) หรือเกิดขึ ,นในกรณีที�บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ใช้ความระมดัระวงั
ตามสมควร นอกจากนี , ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ และสัญญาแต่งตั ,งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์กําหนดให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายที�อาจเกิดขึ ,นกบับริษัท
จัดการและผู้ ดูแลผลประโยชน์ในฐานะผู้ จัดการและผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนโดยมีเหตุมาจากการ
ดําเนินคดี ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ค่าเสียหาย หรือ ข้อเรียกร้อง ซึ�งมิได้เกิดจากการฉ้อโกง การจงใจผิดสญัญา 
การกระทําผิดหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย (breach of trust) หรือเกิดขึ ,นในกรณีที�บริษัทจัดการหรือผู้ ดูแล
ผลประโยชน์มิได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควร ดงันั ,น สิทธิเรียกร้องที�กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุมีต่อบริษัท
จดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์จึงอาจมีอยูอ่ยา่งจํากดั 

6.2. ความเสี7ยงเกี7ยวกับกิจการโครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคม 

6.2.1. การลดลงของอุปสงค์ของทรัพย์สินโครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย อาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลการดาํเนินงานของกองทุน 

ธุรกิจของกองทนุจะประกอบด้วยการถือกรรมสทิธิkหรือสิทธิการเช่าหรือสิทธิในการได้รับประโยชน์จาก
รายได้ที�เกิดจากโครงสร้างพื ,นฐานที�เกี�ยวข้อง รวมทั ,งระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดั 
และการจดัหาเสาและระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดั ให้ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�
และผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทอื�น ๆ เป็นหลกั นอกจากนี , กองทนุจะได้สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที�
เกิดจากการที� BFKT และ AWC ให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ตามลาํดบั ปัจจยัที�มีผลกระทบในทางลบตอ่อปุสงค์ของเสาโทรคมนาคม การใช้โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Active ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ในประเทศไทยโดยทั�วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ�ง พื ,นที�บน
เสา พื ,นที�รองรับของระบบ FOC และสทิธิของกองทนุในการรับประโยชน์จากรายได้ที�เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของกองทนุ ปัจจยัดงักลา่วอาจรวมถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี , 

• อุปสงค์ของการบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของผู้บริโภคลดลง เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจ
โดยทั�วไปไมด่ีนกั หรือปัจจยัอื�น ๆ 

• การไมส่ามารถจดัหาลกูค้ารายใหมเ่พิ�มเติม 

• ฐานะการเงินของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�โดยทั�วไปเสื�อมถอยลงเนื�องจากอตัรา
ค่าธรรมเนียมที�ลดลง การหลอมรวมสื�อ (media convergence) หรือปัจจยัอื�น ๆ หรือการ
เข้าถึงเงินทนุของผู้ให้บริการเหลา่นั ,นเอง 

• การควบหรือรวมกิจการระหว่างกิจการโทรคมนาคมเคลื�อนที� เป็นผลให้รายจ่ายลงทนุลดลง 
และความต้องการเสาใหม ่หรืออปุสงค์ของพื ,นที�เพิ�มเติมในสถานที�ตั ,งเดิมลดลง 
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• ความสามารถและความเต็มใจของผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ในการคงรายจ่ายลงทนุ
ไว้ หรือเพิ�มรายจ่ายลงทนุ 

• อปุสงค์ของผู้ ใช้บริการในบริการข้อมูลเคลื�อนที�หรือการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตประจําที�
ขาดการเติบโต 

• การลดลงของอตัราการเติบโตโดยรวมของกิจการโทรคมนาคมเคลื�อนที� หรือสว่นใดสว่นหนึ�ง
ของภาคโทรคมนาคมเคลื�อนที� 

• การพฒันาและใช้เทคโนโลยีใหม่ที�ทําให้ประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรคมนาคมดียิ�งขึ ,น ซึ�ง
รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที�เพิ�มประสิทธิภาพด้านความจุให้กบัคลื�น (spectral capacity) และ
การสง่เสริมให้ใช้โครงสร้างพื ,นฐานประเภท Active ร่วมกนั 

• การเปลี�ยนแปลงในเชิงลบเกี�ยวกับการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�  และการ
เปลี�ยนแปลงในกฎระเบียบเกี�ยวกบักิจการโทรคมนาคม 

• โครงสร้างพื ,นฐานที�ขาดเสถียรภาพ รวมถึงการที�ไฟฟ้าดบัเป็นประจํา ซึ�งอาจกระทบต่อการ
ดําเนินงาน 

• การเพิ�มขึ ,นของการใช้โครงข่ายร่วมกนั ความตกลงเกี�ยวกับการใช้งานข้ามโครงข่าย หรือ
ความตกลงเกี�ยวกบัการขายตอ่ระหวา่งผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที� 

• ความลา่ช้าหรือการเปลี�ยนแปลงในการติดตั ,งระบบ 3G หรือ 4G หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม
อื�น ๆ 

• ความลา่ช้าของการย้ายผู้ใช้บริการ 2G ไปสูร่ะบบ 3G หรือ 4G 

• ความล่าช้าของการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบที�อนุญาตให้ผู้ ให้บริการโครงสร้างพื ,นฐานเสา
สามารถใช้เสาเพื�อการสร้างรายได้อื�น ๆ 

• การเปลี�ยนแปลงกลยทุธ์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที� เกี�ยวกบัการเป็นผู้ ถือกรรมสทิธิk

ในเสาหรือการเป็นผู้ ร่วมใช้เสา 

• อตัราการเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหรืออตัราการต่ออายุการเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ที�ตํ�า 

• อปุสงค์ของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ใน FOC และโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื�น ๆ ขาดการเติบโต 
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• การเปลี�ยนแปลงในเชิงลบเกี�ยวกบักฎระเบียบของรัฐว่าด้วย ภาษีอากร ผงัเมือง สิ�งแวดล้อม 
สขุอนามยั และอื�น ๆ 

• การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ�งรวมถึงทางเลือกอื�นแทนการโทรคมนาคมเคลื�อนที� เช่น 
บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ผา่นดาวเทียม 

• การสญูเสยีผู้บริหารหลกัและบคุลากรที�มีคณุสมบตัิอื�น ๆ ของผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม
และผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และ 

• ปัญหาแรงงานและความไมส่งบอนัเนื�องมาจากแรงงาน 

แผนธุรกิจและกลยุทธ์ของกองทุนบางส่วนตั ,งอยู่บนสมมุติฐานที�ว่า ฐานผู้ ใช้บริการสําหรับบริการ
โทรคมนาคมเคลื�อนที�ในประเทศไทยจะเติบโตขึ ,นอย่างรวดเร็ว และผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ในประเทศ
ไทยจะใช้รูปแบบของการใช้เสาร่วมกนัอยา่งกว้างขวาง หากตลาดบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของประเทศไทย
ไม่เติบโต หรือเติบโตในอตัราที�ช้ากว่าที�กองทุนคาดหมาย หรือพฤติกรรมของผู้ ที�มีบทบาทในตลาดไม่เป็นไป
ตามที�กองทนุคาดหมายในขณะนี , ความต้องการที�มีต่อทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทนุจะ
ได้รับผลกระทบในทางลบ ซึ�งก็อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุด้วย 

6.2.2. กองทุนต้องพึ7งพาปัจจัยต่าง ๆ ที7กระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ7ง การเติบโตของกลุ่มทรูและผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก 

การดําเนินงานและผลประกอบการของกองทนุเกี�ยวข้องโดยตรงกบัผลประกอบการของอตุสาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย ดังนั ,น จึงได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ�งโดยทั�วไปแล้วมีผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมนั ,น อตุสาหกรรมโทรคมนาคมมีความออ่นไหวตอ่ปัจจยัตา่ง ๆ อาทิ อปุสงค์ของผู้บริโภค และระดบั
หนี ,สิน ความสามารถในการชําระหนี ,และการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัอื�น ๆ ของผู้ ให้บริการโทรคมนาคม และ
สภาพเศรษฐกิจโดยทั�วไป นอกจากนี , อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับการ
เปลี�ยนแปลงทางนโยบายเพื�อตอบสนองตอ่พฒันาการของอตุสาหกรรมในช่วงไมน่านมานี ,ด้วย ซึ�งรวมถงึการเปิด
เสรีอุตสาหกรรมและการออกใบอนุญาตให้ธุรกิจบริการประเภทใหม่โดยหน่วยงานที�มีอํานาจกํากับดูแล 
ประกอบกบัการแขง่ขนัที�สงูขึ ,นและ ARPU ที�ลดลง 

ปัจจยัแวดล้อมที�มีต่ออตุสาหกรรมในทางลบและแรงกดดนัทางต้นทุนที�สงูขึ ,นที�มีต่อผู้ เช่าและบริหาร
จดัการดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัที�เช่าเสาโทรคมนาคมและระบบ FOC และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดัของกองทนุ อาจทําให้กองทนุต้องลดคา่เช่าที�สงูเกินกวา่ที�ระบไุว้ในแผน
ธุรกิจของกองทนุ และการที�ผู้ เช่าและบริหารจดัการมีความน่าเชื�อถือทางการเงินลดลงอาจสง่ผลกระทบในทาง
ลบต่อฐานะการเงินและโอกาสการเติบโตของผู้ เช่าและบริหารจดัการ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทนุได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 6.1.3 “ธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนขึ ,นอยู่กบัธุรกิจของกลุม่ทรูเป็นอย่าง
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มาก” กองทนุไมอ่าจรับรองได้วา่จะสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ เช่าและบริหารจดัการได้สําเร็จ นอกจากนี , ปัจจยั
แวดล้อมที�มีตอ่อตุสาหกรรมในทางลบและแรงกดดนัทางต้นทนุในลกัษณะเดียวกนัอาจสง่ผลกระทบต่อรายได้ที�
กองทนุคาดวา่จะได้รับซึ�งเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ใน
กรณีที�อปุสงค์ของบริการโทรคมนาคมในประเทศไทยลดลงหรืออยู่ในภาวะชะงกังนั หรือมีพฒันาการใด ๆ ที�ทํา
ให้การจดัหาโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจน้อยลง หรือกองทนุไม่สามารถเรียก
เก็บเงินหรือรายได้ที�ผู้ เช่า AWC หรือ BFKT (แล้วแต่กรณี) ต้องชําระให้แก่กองทนุ อาจมีผลกระทบในทางลบ
อยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 

กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าจะมีการติดตั ,งหรือใช้เทคโนโลยีระบบ 3G หรือ 4G หรือเทคโนโลยี
โทรคมนาคมแบบใหมอื่�น ๆ ในประเทศไทยอยา่งรวดเร็วตามที�กองทนุคาดหมาย หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหลา่นั ,น
จะถกูนําไปใช้ตามที�กองทนุคาดหวงั ตวัอยา่งเช่น ในขณะที�ผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้เปิดให้บริการ 3G ไปแล้ว 
แต่ก็ไม่ทําให้อุปสงค์ของเสาใหม่เพิ�มขึ ,นอย่างมีนยัสําคัญ เนื�องจากผู้ ให้บริการเหล่านี ,ได้ปรับปรุงโครงสร้าง
พื ,นฐานประเภท Active ของตนซึ�งมีอยู่แล้วเพื�อการให้บริการ 3G ในระยะแรกแทนการขอเช่า ดําเนินการและ
บริหารจดัการ สร้าง หรือใช้เสาเพิ�มเติมเพื�อเปิดให้บริการดงักลา่ว นอกจากนี , ในปัจจุบนั การนําระบบ 4G มาใช้
ยงัคงมีอยูอ่ยา่งจํากดั อปุสงค์ของผู้บริโภคและอตัราการนําเทคโนโลยีใหม่เหลา่นี ,ไปใช้เมื�อได้มีการเปิดใช้แล้ว ก็
อาจลา่ช้ากว่าที�ได้คาดหมายไว้ ปัจจัยต่าง ๆ เหลา่นี ,อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการเติบโต
ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยเช่นกองทนุ 

6.2.3. การแข่งขันที7สูงขึ 
นในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคมอาจ
ก่อให้เกิดแรงกดดันด้านราคา ซึ7งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดาํเนินงาน กระแสเงนิสด และฐานะการเงนิของกองทุน 

การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมในประเทศไทยเริ�มมีการแข่งขนัที�
สูงขึ ,น กองทุนต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดจากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�จัดหาโดยผู้
ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�รายต่าง ๆ และ ในอนาคต อาจจัดหาโดยบริษัทซึ�งประกอบกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคมอิสระอีกด้วย ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ซึ�งมีความมั�นคงแล้วบางราย ดงัเช่น เอไอเอส
และดีแทค มีกลุม่ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และอาจเสนอบริการในทํานองเดียวกนั
กบักองทนุ หรืออาจพิจารณาโอนทรัพย์สินเหลา่นี ,ให้แก่บริษัทซึ�งประกอบกิจการโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
อิสระ ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื�อนที�อาจถูกเรียกร้องให้ใช้ทรัพย์สินที�เป็นโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive ซึ�งรวมถึงเสาโทรคมนาคม ร่วมกับผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�อื�น ๆ ตามประกาศการใช้
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกนั ซึ�งอาจทําให้อปุสงค์ของการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทนุลดลง ผู้มีหน้าที�ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศไทย เช่น กสท. 
โทรคมนาคม และทีโอทีเองก็อาจจดัตั ,งธุรกิจโทรคมนาคมอิสระซึ�งสามารถแข่งขนักับกองทนุได้โดยตรงขึ ,นมา 
ทั ,งนี , อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลและการได้รับอนญุาตจากภาครัฐ นอกจากนี , กองทนุอาจต้องเผชิญกบัการแข่งขนั
ในอนาคตจากบริษัทซึ�งประกอบกิจการโครงสร้างพื ,นฐานอิสระรวมทั ,งผู้ ให้บริการโทรคมนาคม ตลอดจนการ
แข่งขนัจากผู้ประกอบการสง่จ่ายไฟฟ้า ซึ�งอาจจะอนญุาตให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื�น ๆ เช่า ดําเนินการ
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และบริหารจัดการโครงสร้างพื ,นฐานที�ตนมีอยู่ได้ กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าผู้ ให้บริการโทรคมนาคมหรือ
ผู้ประกอบการสง่จ่ายไฟฟ้าในประเทศไทยจะไมเ่ปิดให้บริการร่วมใช้โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�ตนมีอยูเ่ดมิ
และที�สร้างใหมเ่พิ�มมากขึ ,น ซึ�งอาจสง่กระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงิน
สด และฐานะการเงินของกองทนุ 

คูแ่ขง่บางรายของกลุม่ทรูและของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัอาจมีความสามารถในการจดัหาเงินทนุ
มากกว่ากลุ่มทรู และผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั หรืออาจดําเนินการร่วมกันในทางที�ทําให้กองทนุเสียเปรียบ 
นอกจากนี , ผู้ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมอิสระภายในประเทศอาจเริ�มประกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคม 
ซึ�งอาจนําไปสูก่ารควบรวมกิจการที�ทําให้เกิดคู่แข่งที�แข็งแกร่งมากขึ ,น เนื�องจากกองทุนดําเนินการอยู่เพียงแค่
ตลาดภายในประเทศ และมีผู้ เช่าและบริหารจัดการเพียงจํานวนจํากัด หากกองทุนสญูเสียผู้ เช่าและบริหาร
จดัการรายใดไปเนื�องจากแรงกดดนัดงักล่าวหรือด้วยเหตุผลอื�น หรือลกูค้าเลือกที�จะใช้บริการของผู้ ให้บริการ
ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมรายอื�น ๆ ในการขยายโครงข่าย กองทนุอาจจะไม่สามารถจดัหาผู้ เช่า
และบริหารจัดการรายใหม่มาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของ
กองทนุได้ และอาจไมไ่ด้รับประโยชน์จากแผนการเปิดให้บริการของผู้ ที�อาจเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการเหลา่นั ,น 
ซึ�งอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของ
กองทุน การแข่งขนัที�เพิ�มมากขึ ,นอาจทําให้การรักษาไว้ซึ�งสิทธิในที�ดินสําหรับเสาโทรคมนาคมของกองทุนใช้
ต้นทุนสูงขึ ,น กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่ากองทุนจะประสบความสําเร็จในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที�มีการ
แขง่ขนักนัอยา่งสงูขึ ,นนี , 

6.2.4. เทคโนโลยีใหม่อาจทําให้ธุรกิจของกองทุนเป็นที7 ต้องการน้อยลงสําหรับลูกค้าปัจจุบันและ/
หรือผู้ที7อาจเข้ามาเป็นลูกค้า และส่งผลให้มีรายได้ลดลง 

พฒันาการและการใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ�งออกแบบมาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของโครงข่ายต่าง ๆ อาจลด
การใช้และความจําเป็นของบริการรับส่งสญัญาณแบบไร้สายซึ�งต้องพึ�งพาเสาโทรคมนาคม รวมไปถึงระบบ 
FOC ซึ�งนา่จะสง่ผลให้ความต้องการเสาโทรคมนาคมและระบบ FOC ของกองทนุลดลง ตวัอย่างของเทคโนโลยี
เหล่านี , ได้แก่ เทคโนโลยีที�เพิ�มประสิทธิภาพด้านความจุ (spectral capacity) นอกจากนี , การเกิดขึ ,นของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจลดความจําเป็นของบริการแพร่สญัญาณซึ�งต้องพึ�งพาเสาโทรคมนาคม บริการรับส่ง
สญัญาณ และระบบ FOC ตวัอย่างเช่น การเติบโตของการให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ผ่านทางดาวเทียม
ถ่ายทอดสญัญาณโดยตรง หรือพัฒนาการและการทําเป็นธุรกิจของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที�ถูกออกแบบมาเพื�อ
พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายเทคโนโลยีระบบเซลลลูา่ และการริเริ�มธุรกิจให้บริการเทคโนโลยี
ดงักลา่วในเชิงพาณิชย์อาจสง่ผลให้อปุสงค์ของทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของกองทนุลดลงอย่างมี
นยัสาํคญั นอกจากนี , พฒันาการและการใช้เทคโนโลยีเหลา่นี ,ซึ�งรวมถึงเทคโนโลยีในทํานองเดียวกนัจนถึงระดบัที�
มีนยัสาํคญั อาจเป็นการลดอปุสงค์ของบริการของกองทนุและอาจทําให้อปุสงค์ของบริการของกองทนุหายไป ซึ�ง
อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของ
กองทนุ 
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เพื�อตอบสนองความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่อย่างมีประสิทธิผล 
กองทนุอาจจะต้องใช้รายจ่ายลงทนุจํานวนมากเพื�อเข้าถึงเทคโนโลยีที�เกี�ยวข้องหรือเทคโนโลยีที�มีความสามารถ
ดังกล่าว ความสามารถของกองทุนในการสนับสนุนรายจ่ายลงทุนเหล่านี ,ในอนาคตจะขึ ,นอยู่กับผลการ
ดําเนินงานของกองทนุในอนาคตซึ�งขึ ,นอยู่กบัสภาพเศรษฐกิจ ระดบัอตัราดอกเบี ,ย และปัจจยัทางการเงิน ธุรกิจ
และอื�น ๆ โดยปัจจยัหลายประการเหลา่นี ,อยูน่อกเหนือการควบคมุของกองทนุ อีกทั ,งยงัขึ ,นอยู่กบัความสามารถ
ของกองทนุในการจดัหาแหลง่เงินทนุภายนอกเพิ�มเติม กองทนุไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจดัหาแหลง่เงินทนุ
เพิ�มเติมดงักล่าวบนเงื�อนไขที�ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ หรืออาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ�มเติมได้เลย 
แม้ว่ากองทุนมีเงินทุนเพียงพอสําหรับรายจ่ายลงทุนเหล่านี ,ได้ แต่ก็อาจไม่ประสบความสําเร็จในการเข้าถึง
เทคโนโลยีที�ทันสมัยที�สุดได้อย่างทันท่วงทีและคุ้ มค่ากับต้นทุน หรืออาจจะไม่ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินการดงักลา่วนั ,นเลย กรณีดงักลา่วนี ,อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่คณุภาพของบริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุกิจของกองทนุ 

6.2.5. หากผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื7อนที7ควบรวมกิจการเข้าด้วยกันในระดับที7มีนัยสาํคัญ รายได้
และความสามารถในการสร้างกระแสเงนิสดของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบ 

ในอดีตมีการควบรวมกิจการในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื�อนที�ในประเทศไทย และอาจยงัคงมีการ
ควบรวมกิจการในลกัษณะเดียวกนัในอนาคต ซึ�งอาจส่งผลให้มีการรวมโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื�อนที�และลด
รายจ่ายลงทนุ เนื�องจากอาจมีความทบัซ้อนกนัในสว่นพื ,นที�ให้บริการของโครงขา่ยและแผนการขยายการบริการ 
การควบรวมกิจการที�มีนยัสําคญัระหว่างผู้ เช่าและบริหารจดัการของกองทนุและผู้ ที�อาจเช่าและบริหารจดัการ
สถานที�ตั ,งร่วมกัน อาจส่งผลให้รายจ่ายลงทุนโดยรวมลดลง เนื�องจากโครงข่ายเดิมของผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเคลื�อนที�หลายราย รวมทั ,งแผนการขยายบริการมีความคาบเกี�ยวกัน เมื�อมีการควบรวมกิจการ
ดงักลา่ว อาจเห็นได้ว่าบางสว่นของโครงข่ายที�ควบรวมเข้าด้วยกนัของผู้ เช่าและบริหารจดัการหรือผู้ ที�อาจเช่า
และบริหารจดัการสถานที�ตั ,งร่วมกันทบัซ้อนกัน และผู้ เช่าและบริหารจดัการเหลา่นี ,อาจจะพยายามขจัดความ
ซํ ,าซ้อนนั ,น ๆ ทําให้ผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทนุอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากรายได้จากการเช่า
และการดําเนินการและบริหารจดัการหรือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้จํานวนมากที�กองทนุได้รับภายใต้
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัหรือสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (ตามลําดบั) ถกูตดั
ออกจากรายได้ที�ได้รับอย่างต่อเนื�องตามสญัญา กองทนุไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีการควบรวมกิจการระหว่าง
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�ของไทยในอนาคต ซึ�งอาจเป็นการลดรายได้ที�กองทนุควรได้รับจากผู้ เช่าและ
บริหารจดัการ และอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจและฐานะการเงินของกองทนุ 

6.2.6. ใบอนุญาตที7จําเป็นในการประกอบการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื 
นฐาน
โทรคมนาคมมีความหลากหลาย และอาจเป็นการยากที7จะได้รับใบอนุญาตดังกล่าว และหาก
แม้ได้รับแล้ว ก็อาจถกูแก้ไข จาํกัด หรือยกเลิก หรืออาจต่ออายุไม่ได้ 

การตั ,งเสาโทรคมนาคมและการวางระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ ต้องได้รับการอนุมัติจาก
หน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ซึ�งรวมถึง กสทช. หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค และหน่วยงานท้องถิ�น (สําหรับ
ใบอนญุาตก่อสร้าง) ในกรณีของเสาโทรคมนาคม ใบอนญุาตเหลา่นี ,อาจถกูทบทวน ตีความ แก้ไข จํากดั หรือ
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ยกเลิกโดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้องได้ ซึ�งผลของการดําเนินการเหลา่นั ,นทําให้กองทนุอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมได้ตามที�กองทุนคาดการณ์ไว้ นอกจากนี , หลกัเกณฑ์ในการให้
อนญุาตให้ตั ,งเสาและวาง FOC มีความแตกตา่งกนัอยา่งมากระหว่างหน่วยงานของรัฐสว่นกลางและหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ�น แม้ว่าจะอยู่ภายใต้บังคบัของกฎหมายเดียวกัน ดงันั ,น หน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ�นแตล่ะแหง่จึงมกัออกนโยบายที�เฉพาะกิจและซํ ,าซ้อนกนั อนัประกอบด้วยข้อกําหนดและเงื�อนไข 
ค่าธรรมเนียมรายปี ฐานอตัราค่าบริการ ภาษีท้องถิ�น ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ และมาตรฐานด้านสิ�งแวดล้อมที�
แตกต่างกัน ความไม่แน่นอนซึ�งสว่นใหญ่ซึ�งเกิดจากการขาดการวางนโยบายในระดบัภูมิภาคที�สอดคล้องกัน 
อาจสง่ผลให้กองทนุเข้าไปมีสว่นพวัพนักบัข้อพิพาทเป็นจํานวนมาก 

ทั ,งนี , การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมอาจจะต้องมีการยื�นขอใบรับรอง 
ใบอนญุาต และการอนมุตัิจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ�งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทนุ เมื�อกองทนุมีความจําเป็นหรือถกูกําหนดให้ต้องได้รับหรือเมื�อครบ
กําหนดการต่ออายใุบรับรอง ใบอนญุาต และการอนมุตัิดงักลา่ว กองทนุไม่อาจรับรองได้ว่าหน่วยงานของรัฐที�
เกี�ยวข้องจะออกใบรับรอง ใบอนญุาต หรือให้การอนมุตัิเหลา่นี ,แก่กองทนุ หรือหน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวข้องจะ
ออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรือการให้การอนุมัติภายในเวลาอันเหมาะสมหรือตามที�คาดหมาย นอกจากนี , 
ใบรับรอง ใบอนญุาต และการอนมุตัิเหลา่นี ,อาจอยูภ่ายใต้เงื�อนไขตา่ง ๆ ซึ�งกองทนุไม่อาจรับรองได้ว่ากองทนุจะ
สามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขเหล่านี ,ได้อย่างต่อเนื�อง ซึ�งอาจนําไปสู่การยกเลิก การเพิกถอน หรือการระงับซึ�ง
ใบรับรอง ใบอนญุาต หรือการอนมุตัิที�เกี�ยวข้องนั ,น ๆ การที�ไมส่ามารถทําการตอ่อาย ุดํารงไว้ซึ�งคณุสมบตัิในการ
มีใบอนุญาต หรือยื�นขอใบรับรอง ใบอนญุาต หรือการอนุมตัิที�จําเป็น อาจสง่ผลให้การดําเนินงานของกองทุน
ต้องหยดุชะงกั และอาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจของกองทนุ กองทนุไม่อาจรับรองได้ว่า
หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องจะไมด่ําเนินการหรือกําหนดเงื�อนไขใด ๆ ที�เกี�ยวกบัใบอนญุาตดงักลา่ว ซึ�งอาจมีผลกระทบ
ในเชิงลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงานของกองทนุ นอกจากนี , หากกองทุนไม่สามารถขอรับอนุมตัิและ
ขอรับใบอนญุาตบางอยา่งได้ กองทนุอาจมีความจําเป็นที�จะต้องหาสถานที�ตั ,งอื�น ซึ�งทําให้ต้องใช้ความพยายาม
และคา่ใช้จ่ายอยา่งสงูในกรณีที�ไมม่ีสถานที� (site) อื�นที�เหมาะสม 

อนึ�ง เสาซึ�งตั ,งอยู่ในพื ,นที�ที�มีกฎหมายกําหนดและมีความสูง 10 เมตรขึ ,นไปจากระดับฐาน และมี
นํ ,าหนกัเกิน 40 กิโลกรัมขึ ,นไปนั ,น จะต้องมีใบอนญุาตก่อสร้างจากหน่วยงานท้องถิ�น ถึงแม้กองทนุต้องพึ�งพานิติ
บุคคลผู้ โอนและผู้ ใช้ทรัพย์สินของกองทุนในการจัดหาใบรับรองหรือการอนุมัติเหล่านี , แต่ในกรณีที�มีการ
เปลี�ยนแปลงหน้าที�ความรับผิดชอบนี , กองทนุอาจจะต้องเป็นผู้ ทําการจดัหาหรือต่ออายใุบรับรองหรือการอนมุตัิ
สําหรับเสาโทรคนาคมหรือทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมอื�น ๆ ที�กองทนุอาจจะได้มาในอนาคต หรือ
เสาโทรคมนาคมที�กองทนุอาจจะต้องทําการย้าย ซึ�งอาจเป็นการเพิ�มต้นทนุการดําเนินงานของกองทนุ 

นอกจากนี , ผลกระทบทางด้านสขุอนามยัและทศันียภาพของการติดตั ,งเสาโทรคมนาคมจํานวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเขตนครหลวงและเขตเมืองของประเทศไทย ตลอดจนความกังวลที�สูงขึ ,นเกี�ยวกับ
ผลกระทบของคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าที�มีต่อร่างกายมนุษย์ ซึ�งอาจทําให้หน่วยงานของรัฐระดบัท้องถิ�นเกิดความ
กงัวลขึ ,นได้ ดงันั ,น หนว่ยงานของรัฐที�เกี�ยวข้อง อาจมีการกําหนดเงื�อนไขหรือข้อจํากดับางอยา่งสาํหรับการตั ,งเสา
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โทรคมนาคม ซึ�งจะเป็นการจํากดัความขีดสามารถของกองทนุในการขยายกิจการอยา่งมีนยัสําคญั หรือเป็นการ
บงัคบัให้กองทนุต้องย้ายสถานที�ตั ,งของเสาเดิม ซึ�งแม้กองทนุจะสามารถทําได้ แตก็่ด้วยคา่ใช้จ่ายที�สงูมาก 

6.2.7. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีอาจมีผลกระทบทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการ
ดาํเนินงาน และฐานะทางการเงนิของกองทุน 

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินคดีเกี�ยวกับธุรกิจโครงสร้างพื ,นฐานโทนคมนาคมและทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�กองทนุหรือผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัต้องรับผิดชอบ รวมถึงคา่เสียหายที�ศาล
สั�งให้กองทุนหรือผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัชําระในคดีต่าง ๆ อาจมีจํานวนสงู โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ�มเติมในหัวข้อ 6.3.1 “กลุ่มทรูมีการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้ ให้สิทธิดําเนินการ ซึ�งได้นําไปสู่ข้อพิพาทกับ
รัฐวิสาหกิจผู้ ให้สิทธิดําเนินการเหล่านั ,นและยังอาจนําไปสู่ข้อพิพาทในภายหน้ากับรัฐวิสาหกิจผู้ ให้สิทธิ
ดําเนินการ” และหวัข้อ 3.3.8 “ข้อพิพาทและการดําเนินการทางกฎหมาย” ภาระในการชําระค่าใช้จ่ายดงักลา่ว
อาจมีผลกระทบต่อค่าเช่าและรายได้ที�กองทุนคาดว่าจะได้รับ และหากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นจํานวนที�มี
นยัสําคญั ก็อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
กองทนุ 

6.2.8. อุตสาหกรรมการสื7 อสารในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ กสทช. ซึ7 งเป็น
หน่วยงานที7 จัดตั 
งขึ 
นใหม่ และมีความไม่แน่นอนเกี7ยวกับสภาพแวดล้อมในการกํากับดูแล
ด้านกฎระเบียบ 

ตามข้อผกูพนัที�ประเทศไทยมีตอ่องค์การการค้าโลก หรือ WTO ในการเปิดเสรีภาคโทรคมนาคมภายใน
ปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยได้เริ�มต้นปฏิรูปกลไกการกํากบัดูแลทางด้านโทรคมนาคมของประเทศด้วยการออก
พระราชบญัญตัิหลกัสองฉบบั ได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2543 และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดตั ,งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
คณะกรรมการ กทช. ขึ ,น โดยเป็นหน่วยงานกํากับดูแลอิสระที�เป็นหน่วยงานใหม่ของกิจการโทรคมนาคมใน
ประเทศไทย ทําหน้าที�กํากบัดแูลซึ�งเดิมเคยเป็นหน้าที�ขององค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย (ก่อนที�จะเป็นทีโอที) 
ซึ�งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบประจําที�ในประเทศรายหลกัของประเทศไทย หรือ การสื�อสารแห่งประเทศไทย 
(ก่อนที�จะเป็น กสท. โทรคมนาคม) ซึ�งเป็นผู้ ให้บริการสื�อสารระหว่างประเทศรายหลกัของประเทศไทย และ
หนว่ยงานกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมเดิมรายอื�น ๆ ทั ,งหมด 

ตามรัฐธรรมนญูไทยฉบบัปัจจุบนั ซึ�งตราขึ ,นเมื�อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 กฎหมายและกฎระเบียบ
หลกัซึ�งเกี�ยวข้องกบักิจการโทรคมนาคมยงัคงมีผลใช้บงัคบั อย่างไรก็ดี มาตรา 47 แห่งรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 
กําหนดให้มีองค์กรที�กํากบัดแูลทั ,งกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทศัน์หนึ�งองค์กร 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 ได้มีผลใช้บงัคบัและกําหนดให้มีการ
จดัตั ,งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขึ ,นแทน 
คณะกรรมการ กทช. โดย กสทช. มีอํานาจอยา่งกว้างขวางครอบคลมุทั ,งกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจาย
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เสยีงและกิจการโทรทศัน์ ตามอํานาจที�ให้ไว้โดย พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทศัน์ ซึ�งมีการแบ่งคณะกรรมการย่อยออกเป็นสองคณะ คือ กสท. เพื�อ
กํากบัดแูลกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ และ กทค. เพื�อกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 กสทช. ได้ออกกฎระเบียบกําหนดแผนแม่บทสามฉบบั ได้แก่ แผนแม่บท
ในการบริหารคลื�นความถี� (ซึ�งรวมถึงตารางกําหนดคลื�นความถี�แห่งชาติ) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนแม่บทเหล่านี ,กําหนดแนวทางสําหรับหลกัเกณฑ์การ
ออกใบอนญุาต แผนเลขหมายโทรคมนาคม การจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื ,นฐานอย่างทั�วถึง การจดัสรรคลื�น
ความถี�วิทย ุการเชื�อมตอ่โครงขา่ย และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

กสทช. เป็นผู้ บังคับใช้กฎระเบียบส่วนใหญ่ที�ออกโดย คณะกรรมการ กทช. และยังเป็นผู้ ออก
กฎระเบียบใหม่หรือกฎระเบียบที�แก้ไขเพิ�มเติมอีกด้วย กฎระเบียบซึ�งใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัครอบคลมุถึงเรื�อง
ตา่ง ๆ อาทิ (1) ประเภทของบริการโทรคมนาคม และข้อกําหนดการออกใบอนญุาตสําหรับบริการโทรคมนาคม
แบบตา่ง ๆ (2) ข้อกําหนดเกี�ยวกบัคณุสมบตัิ และขั ,นตอนการยื�นขอใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั ,ง
สามแบบที�มีอยู่ในประเทศไทย (3) มาตรการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม (5) การครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว (6) การคงสทิธิเลขหมาย (7) กฎระเบียบวา่
ด้วยการป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันที�ไม่เป็นธรรม (8) กฎระเบียบว่าด้วยการเชื�อมต่อโครงข่าย (9) 
ขั ,นตอนการรับและการพิจารณาการร้องเรียนจากผู้ ใช้บริการ (10) มาตรฐานสญัญาบริการโทรคมนาคม (11) 
การกําหนดเพดานอตัราคา่บริการและการเรียกเก็บคา่บริการลว่งหน้า (12) กฎระเบียบวา่ด้วยการคุ้มครองความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ บริโภค (13) การใช้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ (14) การใช้
โครงสร้างพื ,นฐานร่วมกัน และ (15) การขายสง่บริการและบริการขายต่อบริการ ในส่วนของการจัดสรรคลื�น
ความถี� พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 กําหนดให้ กสทช. ใช้วิธีการ “ประมลู” เป็นแนวทางในการ
จดัสรรคลื�นความถี�โทรคมนาคมให้กบัผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยการประมลูคลื�นความถี� 3G ครั ,งแรกได้
ถกูจดัขึ ,นอยา่งเป็นผลสาํเร็จเมื�อปี พ.ศ. 2555 โดยมีบริษัทในเครือสามแหง่ของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
ปัจจบุนัเป็นผู้ได้รับการจดัสรรคลื�นความถี�ในยา่นความถี� 2100MHz โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 
10.3.5 “อํานาจหน้าที�ของ กสทช.” 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 ให้อํานาจแก่ กสทช. ที�จะดําเนินการตา่ง ๆ เช่น  

• กําหนดนโยบายและจดัทําแผนแม่บทสําหรับกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ และสาํหรับการจดัสรรคลื�นความถี�วิทยสุาํหรับใช้ในกิจการโทรคมนาคม 
และกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ ตามบทบญัญตัิแหง่ (1) รัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 
และ (2) แผนแมบ่ทแหง่ชาติเพื�อการบริหารคลื�นความถี� 

• กําหนดโครงสร้างสําหรับการคํานวณอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราค่าบริการที�ผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคม และผู้ให้บริการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์จะเรียกเก็บจากผู้ ใช้บริการ 
และโครงสร้างสาํหรับการคํานวณอตัราคา่เชื�อมตอ่โครงขา่ย 
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• ออกใบอนุญาตและกํากับดูแลการใช้คลื�นความถี�วิทยุในกิจการโทรคมนาคม และกิจการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ 

• กําหนดหลกัเกณฑ์และขั ,นตอนการออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ในประเทศไทย รวมทั ,งข้อกําหนด เงื�อนไข 
และคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต อีกทั ,งกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิจการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ในประเทศไทย 

• กําหนดมาตรฐานและข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ รวมทั ,งหลกัเกณฑ์และขั ,นตอนการเชื�อมตอ่โครงข่าย
และการเข้าถึงโครงขา่ย 

• วางแผนการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคม กําหนดเลขหมายโทรคมนาคมให้แก่ผู้ ให้บริการ 
และกําหนดหลกัเกณฑ์และขั ,นตอนสาํหรับการคงสทิธิเลขหมาย 

• สง่เสริมการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม 

• กําหนดมาตรการป้องกันพฤติกรรมที�ต่อต้านการแข่งขนัหรือพฤติกรรมการแข่งขนัที�ไม่เป็น
ธรรม 

• กําหนดหน้าที�ในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื ,นฐานอย่างทั�วถึง รวมถึงข้อกําหนดในการ
ให้บริการในพื ,นที�หา่งไกล และ 

• กําหนดหลกัเกณฑ์และขั ,นตอนการคุ้มครองสทิธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม และผู้ ใช้บริการ
กระจายเสยีงและบริการโทรทศัน์ 

ถึงแม้ว่า คณะกรรมการ กทช. ซึ�งเป็นหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมเดิมที�จัดตั ,งขึ ,นโดย 
พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2543 ได้ออกกฎระเบียบเกี�ยวกบักิจการโทรคมนาคมจํานวนมาก อนัเป็นการ
สร้างกรอบการกํากบัดแูลขั ,นพื ,นฐานสําหรับอตุสาหกรรมโทรคมนาคมก็ตาม แต่เมื�อ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�น
ความถี�ฯ 2553 ที�ออกใหม่ได้กําหนดกรอบการกํากับดูแลที�แตกต่างไปจากเดิม และโครงสร้างของหน่วยงาน
กํากบัดแูลยงัได้เปลี�ยนแปลงไป โดยเมื�อ กทค. เป็นคณะกรรมการยอ่ยของ กสทช. อนัทําให้กิจการบางอยา่งต้อง
อยู่ภายใต้ความเห็นชอบของ กสทช. ด้วยเหตุของการเปลี�ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบดงักลา่ว กองทุนจึงไม่
อาจคาดการณ์ได้วา่วิธีการกํากบัดแูลของ กสทช. ลกัษณะและขอบเขตของนโยบายและกฎระเบียบที� กสทช. จะ
ออกในภายหน้า หรือวิธีการที� กสทช. จะใช้ในการดําเนินการตามนโยบายและกฎระเบียบที�มีอยู่ในปัจจุบนัและ
อาจมีขึ ,นในภายหน้าจะเป็นอยา่งไร กองทนุไม่อาจคาดการณ์ได้ถึงผลกระทบของการดําเนินการใด ๆ ที� กสทช. 
ได้กระทําลงนบัตั ,งแต่มีการจดัตั ,งขึ ,น โดยเฉพาะอย่างยิ�ง กองทนุไม่อาจคาดหมายได้ถึงผลกระทบที�กฎระเบียบ
ใหมด่งักลา่วอาจมีตอ่สทิธิตา่ง ๆ ของกลุม่ทรู 
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นอกจากนี , บทบาทในอนาคตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร ซึ�งรับผิดชอบการ
วางแผน สง่เสริมและพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย และการกําหนด
นโยบายสาํหรับรัฐวิสาหกิจยงัไมเ่ป็นที�ชดัเจน 

ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที�เกิดขึ ,นอนัเนื�องมาจากการปฏิรูปในกลไกการกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม
ของประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญันี , อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่ความสามารถของกลุม่ทรูในการดําเนินกลยทุธ์
ทางธุรกิจ หรือการปรับตวัให้เข้ากับสภาพตลาดที�เปลี�ยนแปลงไปได้อย่างประสบผลสําเร็จ ถึงแม้ว่ากองทุนมี
ความมั�นใจวา่การจดัตั ,งหนว่ยงานกํากบัดแูลอิสระขึ ,นนั ,นเป็นพฒันาการในทางบวกสาํหรับผู้ประกอบการเอกชน
ดงัเช่นกลุ่มทรู หากแต่กองทุนก็ไม่อาจรับรองได้ว่า กสทช. จะไม่ดําเนินการใด ๆ อนัอาจเป็นผลเสียต่อธุรกิจ 
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรู ตวัอย่างเช่น ถ้า กสทช. ดําเนินการตาม
นโยบายหรือกฎระเบียบที�ก่อให้เกิดการแขง่ขนัที�สงูขึ ,นหรืออตัราคา่บริการที�ตํ�าลงในอตุสาหกรรมที�กลุม่ทรูแขง่ขนั
อยูห่รืออาจเข้าทําการแขง่ขนั ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ทรูก็อาจได้รับ
ผลกระทบในทางลบ 

6.2.9. ความสามารถในการให้บริการของกองทุนอาจได้รับอุปสรรคอันเนื7องมาจากความบกพร่อง
หรือความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มทรู 

ภายใต้สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัและสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กบั 
BFKT และ AWC กองทุนจะอาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทรูเป็นอย่างมาก เพื�อการเชื�อมต่อ
กิจกรรมในการประกอบธุรกิจของกองทนุผา่นทางซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และระบบโครงขา่ย กองทนุจะอาศยัระบบ
เหลา่นี ,ในการติดตามการปฏิบตัิการของเสาโทรคมนาคมและระบบ FOC รวมทั ,งสิ�งอํานวยความสะดวกอื�น ๆ 
เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การคงมาตรฐานระบบการควบคมุภายใน และการวางแผนธุรกิจ ความ
ล้มเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสญูเสียการเชื�อมต่อ หรือการสญูหายของข้อมูลอนัเกิดจากความ
ล้มเหลวของระบบนี , ซึ�งกองทุนสามารถควบคุมได้ในระดบัที�จํากัดเท่านั ,น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกองทนุ 

6.2.10. เสาโทรคมนาคม ทรัพย์สิน FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื 
นที7 ต่างจังหวัด และโครงสร้าง
พื 
นฐานที7เกี7ยวข้องของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสียหายที7ไม่
อาจคาดการณ์ได้อื7น ๆ โดยที7ประกันภยัของกองทุนอาจไม่ได้ครอบคลุมอย่างเพียงพอ 

เสาโทรคมนาคม ทรัพย์สิน FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดั และโครงสร้างพื ,นฐานที�
เกี�ยวข้องของกองทุน ตกอยู่ภายใต้ความเสี�ยงอนัเกี�ยวเนื�องกับภยัธรรมชาติ เช่น วาตภยั อุทกภยั แผ่นดินไหว 
ตลอดจนความเสียหายที�ไม่อาจคาดการณ์ได้อื�น ๆ อาทิ อาจเกิดเหตกุารณ์นํ ,าท่วมอย่างที�เคยเกิดขึ ,นเมื�อเดือน
กนัยายนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 ซึ�งอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม 
เช่นเดียวกบัภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้ว่ารัฐบาลจะได้แสดงเจตจํานงว่าจะปฏิรูปมาตรการการ
ป้องกันนํ ,าท่วมเพื�อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นํ ,าท่วมขึ ,นอีกในอนาคต หากแต่ไม่มีสิ�งใดสามารถยืนยนัได้ว่า
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มาตรการการป้องกนันํ ,าทว่มของรัฐบาลจะเพียงพอตอ่การป้องกนันํ ,าทว่มในบริเวณพื ,นที�ตํ�า รวมถึงบริเวณอื�น ๆ 
ของประเทศไทย ที�ซึ�งมีทรัพย์สนิของกองทนุตั ,งอยูอ่นัอาจเกิดขึ ,นในอนาคต  

ความเสียหายและการถูกทําลายของเสาโทรคมนาคม ทรัพย์สิน FOC หรือโครงสร้างพื ,นฐานที�
เกี�ยวข้องที�กองทุนจะมีกรรมสิทธิk เช่า หรือได้รายได้จากทรัพย์สินดงักล่าว หรือภาวะเศรษฐกิจผนัผวนหรือ
ผลกระทบในทางลบตอ่ภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทย อนัเนื�องมาจากความเสี�ยงเหลา่นี ,หรือความเสี�ยงอื�น ๆ 
อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ความสามารถของกองทนุในการให้บริการแก่ลกูค้า และอาจสง่ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน ถึงแม้ว่ากองทุน AWC และ BFKT จะดํารงไว้ซึ�งการประกันภยัที�
เหมาะสมสาํหรับทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมซึ�งตนจะมีกรรมสิทธิk กองทนุ AWC และ BFKT ก็อาจ
ไม่ได้รับการประกันภยัอย่างเพียงพออนัจะครอบคลมุค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือการสร้างใหม่ได้ และ/หรือ 
ความเสี�ยงดงักลา่วอาจไมใ่ช่ความเสี�ยงที�สามารถประกนัได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.1.2 
“รายละเอียดธุรกิจของกองทุน – (ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม – (15) การประกันภยั” และหัวข้อ 3.1.2 
“รายละเอียดธุรกิจของกองทนุ – (ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้วและระบบบรอดแบนด์ในเขตพื ,นที�ตา่งจงัหวดั – (10) การ
ประกนัภยั” และรายได้ที�อาจได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใหม่ที�อาจมีมาเพิ�มจากเสาโทรคมนาคมหาก
ไมเ่กิดความเสยีหายดงักลา่วหรือได้รับความเสยีหายอนัเป็นผลสบืเนื�องจากความเสยีหายดงักลา่ว ถ้ากองทนุไม่
สามารถให้บริการแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการได้อนัเป็นผลมาจากความเสยีหายของเสาโทรคมนาคม ระบบ FOC 
และโครงสร้างพื ,นฐานที�เกี�ยวข้อง ก็อาจนําไปสูค่วามเสยีหายตอ่ผู้ เช่าและบริหารจดัการ และก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบกบัธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกองทนุ 

6.3. ความเสี7ยงเกี7ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู 

6.3.1. กลุ่มทรูมีการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้ให้สิทธิดาํเนินการ ซึ7งได้นําไปสู่ ข้อพิพาทกับรัฐวิสาหกิจ
ผู้ให้สิทธิดาํเนินการเหล่านั
นและยังอาจนําไปสู่ ข้อพิพาทในภายหน้ากับรัฐวิสาหกิจผู้ให้สิทธิ
ดาํเนินการ 

กลุ่มทรูอาศัยสิทธิในการประกอบกิจการบางส่วนจากสัญญาที�ทํากับทีโอทีในการให้บริการ
โทรคมนาคมแบบประจําที�และบริการที� เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงบริการสื�อสารข้อมูลและบริการมัลติมีเดีย 
ขณะเดียวกนัทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม ก็เป็นคู่แข่งรายใหญ่สองรายของกลุม่ทรูอีกด้วย โดยที�ทีโอทีเป็นผู้
ให้บริการตา่ง ๆ อาทิ บริการโทรคมนาคมแบบประจําที�ภายในประเทศ บริการโทรศพัท์สาธารณะ บริการข้อมลู 
บริการบรอดแบนด์และบริการมลัติมีเดีย รวมถึงบริการบริการวงจรเช่า และอินเทอร์เน็ต และบริการโทรคมนาคม
เคลื�อนที�ในประเทศไทย สว่น กสท. โทรคมนาคม เป็นผู้ ให้บริการต่าง ๆ อาทิ บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ 
บริการข้อมลู และบริการสื�อสารเคลื�อนที�ในประเทศไทย 

การแขง่ขนักบัรัฐวิสาหกิจผู้ให้สทิธิในการประกอบกิจการกบักลุม่ทรูทําให้เกิดหรืออาจทําให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ที�สาํคญัจนนําไปสูข้่อพิพาทระหว่างกนั โดยข้อพิพาทเหลา่นี ,อาจมีผลกระทบในทางลบ
ตอ่ธุรกิจของกลุม่ทรูในหลายด้าน ตวัอยา่งเช่น กลุม่ทรูตกอยูภ่ายใต้ข้อตกลงการแบ่งรายได้ตามสญัญาร่วมการ
งานฯ และสญัญาให้ดําเนินการฯ และที�ผา่นมาทีโอทีได้ปฏิเสธหรือประวิงการจ่ายสว่นแบง่รายได้ของกลุม่ทรู ใน
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ระหวา่งรอการตดัสนิข้อพิพาทเกี�ยวกบัการคํานวณหรือขอบเขตของการจ่ายสว่นแบ่งรายได้ที�ติดค้างต่อกลุม่ทรู
ภายใต้สญัญาร่วมการงานฯ นอกจากนี , กสท. โทรคมนาคม ยงัได้นําข้อเรียกร้องที�มีต่อทรูมฟูเข้าสูก่ระบวนการ
อนญุาโตตลุาการ เพื�อขอให้มีการจ่ายสว่นแบ่งรายได้เพิ�มเติมให้แก่ตนอีกด้วย ทั ,งนี , กลุม่ทรูไม่อาจรับรองได้ว่า
ทีโอทีจะไม่ปฏิเสธหรือประวิงการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มทรู อีกทั ,งไม่อาจรับรองได้ว่าทีโอทีหรือ กสท. โทรคมนาคม 
จะไม่ยื�นข้อเรียกร้องเพิ�มเติมที�มีต่อกลุ่มทรูหรือทรูมูฟอีกในภายหน้าในส่วนที�เกี�ยวกับการแบ่งรายได้หรือข้อ
พิพาทอื�น ๆ นอกจากนี , ข้อพิพาทที�มีกบัทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม สร้างความไม่แน่นอนอนัอาจเป็นอปุสรรค
อยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การวางแผนและดําเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจของกลุม่ทรู และการพยายามระงบัข้อพิพาทเหลา่นี ,
จะเป็นการเบี�ยงเบนการบริหารและทรัพยากรอื�น ๆ ไปอย่างมีนยัสําคญั กลุ่มทรูมีข้อพิพาทที�อยู่ระหว่างการ
พิจารณากบัทีโอทีในหลายเรื�อง โดยกลุม่ทรูได้ยื�นฟ้องทีโอทีในหลายคดีซึ�งเกี�ยวข้องกบัเรื�องต่าง ๆ เช่น กลุม่ทรูมี
สทิธิได้รับการจ่ายสว่นแบง่รายได้จากคา่เชื�อมโยงโครงขา่ย (Access Charge) หรือไม่ และการคํานวณการจ่าย
ส่วนแบ่งรายได้จากบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันทีโอทีก็ได้ยื�นฟ้อง กลุ่มทรูในหลายคดีซึ�ง
เกี�ยวกบัเรื�องตา่ง ๆ เช่น สทิธิของกลุม่ทรูในการใช้ชื�อและสญัลกัษณ์ “ทรู” บนตู้ โทรศพัท์สาธารณะและใบแจ้งหนี ,
ของกลุ่มทรู และกลุ่มทรูมีสิทธิหรือไม่ในการเสนอส่วนลดอัตราค่าบริการบางอย่างให้แก่ผู้ ใช้บริการของตน 
นอกจากนี , กลุ่มทรูยงัมีข้อพิพาทเกี�ยวกับการจ่ายภาษีสรรพสามิตที�เรียกเก็บจากบริการโทรคมนาคมภายใต้
สญัญาร่วมการงานฯ ด้วย ทรูมฟูและบริษัทในเครืออื�น ๆ ของทรูมีข้อพิพาทที�อยู่ระหว่างการพิจารณากบั กสท. 
โทรคมนาคม ในหลายเรื�อง โดย กสท. โทรคมนาคม ได้ยื�นฟ้องทรูมูฟในหลายคดีซึ�งเกี�ยวข้องกับการคืน
ค่าธรรมเนียมเลขหมาย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื�น ๆ ตลอดจนหนงัสือคํ ,าประกนัจากธนาคาร นอกจากนี , 
กสท. โทรคมนาคม ยงัได้นําข้อเรียกร้องที�มีต่อทรูมฟูเข้าสูก่ระบวนการอนญุาโตตลุาการ เพื�อเรียกร้องให้ทรูมฟู
โอนเสาที�ติดตั ,งเครื� องและอุปกรณ์จํานวน 4,546 ต้นและอุปกรณ์ของเสา หรือจ่ายค่าเสียหายจํานวน 
2,766,165,293 บาทแทนการโอนดังกล่าวให้แก่ตน ต่อมาเมื�อวันที�  2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 คณะ
อนญุาโตตลุาการได้มีมติเป็นเอกฉนัท์วินิจฉยัชี ,ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท. โทรคมนาคม 

กลุ่มทรูไม่อาจรับรองได้ว่าข้อพิพาทที�เกิดขึ ,นนี ,หรือที�อาจมีขึ ,นในภายหน้าจะไม่มีผลกระทบต่อ
ความสมัพนัธ์ของกลุม่ทรูกบัทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม อีกทั ,งไมอ่าจรับรองได้วา่ข้อพิพาทเหลา่นี ,จะได้รับคําชี ,
ขาดในทางที�เป็นคุณแก่กลุ่มทรู และหากกลุ่มทรูไม่ประสบความสําเร็จดงักล่าว ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ทรูก็อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั ถึงแม้ว่ากลุม่ทรูจะได้รับคําชี ,
ขาดอนุญาโตตุลาการหรือคําพิพากษาจากศาลที�เป็นที�สุดซึ�งเป็นคุณแก่กลุ่มทรู แต่กลุ่มทรูก็อาจไม่ประสบ
ความสาํเร็จในการบงัคบัตามสทิธิเพื�อเรียกร้องคา่เสยีหายหรือทางแก้ไขเยียวยาอื�น ๆ ที�มีให้แก่ตนได้อย่างเต็มที�
หรือครบถ้วน หรืออาจไมส่ามารถบงัคบัตามสทิธิดงักลา่วได้เลย หรือภายในเวลาที�เหมาะสม สาํหรับรายละเอียด
ของข้อพิพาทที�กลุม่ทรูมีอยูก่บัทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.3.8 
“ข้อพิพาทและการดําเนินการทางกฎหมาย” 
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6.3.2. สัญญาบางฉบับระหว่าง กสท. โทรคมนาคม กับบริษัทในเครือทรู เกี7ยวกับบริการ 3G บน
คลื7นความถี7ในย่านความถี7 850 MHz อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ และอาจถูกแก้ไขเพิ7มเติม 
โดยหน่วยงานกาํกับดูแลหรือคณะรัฐมนตรี 

ภายหลงัการลงนามในสญัญา HSPA เมื�อเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 หนว่ยงานของรัฐ หน่วยงานอิสระ 
และหน่วยงานกํากบัดแูล ได้เริ�มดําเนินการตรวจสอบสญัญา HSPA ในด้านต่าง ๆ ซึ�งรวมถึงการตรวจสอบว่า
สญัญา HSPA อยูภ่ายใต้การบงัคบัของ พ.ร.บ. ร่วมทนุฯ 2535 หรือไม ่หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญตัิของ พ.ร.บ. 
องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 หรือ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ ซึ�งการตรวจสอบ และ/
หรือ การไตส่วนดงักลา่วยงัคงดําเนินอยูโ่ดยสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 
เป็นต้น 

ตามมติ กทค. เมื�อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ที�ขอให้ กสท. โทรคมนาคม BFKT และเรียลมูฟ 
ตามลาํดบั ทําการแก้ไขเพิ�มเติมสญัญา HSPA นั ,น คู่สญัญาได้เข้าทําบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขสญัญา 
HSPA ระหว่างกนัแล้ว ณ วนัที�ของเอกสารฉบบันี , แต่ละฝ่ายกําลงัอยู่ในขั ,นตอนการเข้าทําสญัญาแก้ไขสญัญา 
HSPA ที�ตนเป็นคู่สญัญา ซึ�งได้รวมข้อกําหนดภายใต้บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือและความคิดเห็นของ กทค. 
จากการพิจารณาบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือดงักล่าว ทั ,งนี , ในวนัที� 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 กสทช. ได้มีมติ
อนมุตัิสญัญาแก้ไขสญัญา HSPA ตามแนวทางที�กําหนดในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือดงักลา่ว ถึงแม้เมื�อวนัที� 
8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติอนุมตัิวงเงินงบประมาณจํานวน 14.545 พนัล้านบาท เพื�อให้ 
กสท. โทรคมนาคม นําไปลงทนุในโครงข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� 3G HSPA ตามสญัญา HSPA และในวนัที� 3 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 BFKT เรียลมูฟ และ กสท. โทรคมนาคม ได้เข้าทําสญัญาเพื�อแก้ไขสญัญา HSPA ตาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือดงักลา่ว แตเ่นื�องจากขณะนี ,อยูใ่นระหวา่งการดําเนินการตามขั ,นตอนของหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้องเพื�อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการตามสญัญา HSPA และคู่สญัญาที�
เกี�ยวข้องกําลงัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบข้อมลูที�เกี�ยวข้องเพื�อประโยชน์ในการเรียกเก็บและชําระเงินตามสญัญา 
HSPA ทําให้ขณะนี , กสท. โทรคมนาคม ยงัไม่ได้ชําระเงินหรือรับชําระเงินคืนเพื�อระงบัหนี ,ที�มีกบั BFKT หรือ
เรียลมูฟตามสญัญา HSPA อีกทั ,งยงัไม่ได้ชําระเงินหรือรับการชําระค่าเชื�อมต่อโครงข่ายกับผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมเคลื�อนที�รายอื�น ๆ ซึ�ง ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มลูค่ารายได้ค้างรับที� BFKT มีอยู่กบั กสท. 
โทรคมนาคม ภายใต้สญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์ HSPA มีจํานวนประมาณ 6.9 พนัล้านบาท การที� กสท. 
โทรคมนาคม ปฏิเสธการชําระเงินให้แก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA อาจทําให้ BFKT และ 
AWC ไม่สามารถนําส่งรายได้ที�เกิดจากการให้เช่าหรือให้ใช้ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทนุได้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT และ AWC 
ตามลําดบั นอกจากนี , การที� กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชําระเงินหรือการรับชําระค่าเชื�อมต่อโครงข่ายกับ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื�อนที�รายอื�น ๆ อาจทําให้ กสท. โทรคมนาคม ต้องเสียดอกเบี ,ยผิดนดัสะสม และ 
กสท. โทรคมนาคม อาจเรียกร้องให้เรียลมฟูต้องชําระเงินคืน การปฏิเสธไม่ชําระเงินตามสญัญาใด ๆ ที� กสท. 
โทรคมนาคม และ BFKT หรือเรียลมฟูเป็นคูส่ญัญา หรือการที� กสท. โทรคมนาคม พยายามเรียกร้องให้เรียลมฟูต้อง
ชําระเงินคืนยอ่มมีผลกระทบตอ่ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุ 
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นอกจากนี , กสท. โทรคมนาคม ยงัมีสิทธิในการซื ,อเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนประมาณ 667 
เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซึ�ง BFKT จะขายสิทธิในรายได้ที�เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่วให้กบักองทนุ ตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ�งกองทุนจะเข้าทํากับ BFKT โดยการใช้สิทธิซื ,อดังกล่าว กสท. 
โทรคมนาคม จะต้องชําระราคาซื ,อสาํหรับต้นทนุที�แท้จริงของเสาและ FOC และอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณพร้อม
ด้วยดอกเบี ,ยตามอตัราเฉลี�ยดอกเบี ,ยขั ,นตํ�าของสี�ธนาคารใหญ่ของไทยสําหรับกรณีที�ใช้สิทธิซื ,อในระหว่างหก
เดือนแรกนบัจากวนัที�เช่าเสาโทรคมนาคม และ FOC และอปุกรณ์ระบบสื�อสญัญาณ และจะบวกด้วยอตัราร้อย
ละหนึ�งตอ่เดือน สําหรับกรณีการใช้สิทธิซื ,อภายหลงัช่วงระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม การที� กสท. 
โทรคมนาคม เป็นรัฐวิสาหกิจทําให้การใช้สิทธิซื ,อดงักล่าวอาจต้องได้รับการพิจารณาและความเห็นชอบจาก
หนว่ยงานอิสระ หนว่ยงานของรัฐ รวมทั ,งคณะรัฐมนตรีก่อน 

หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สทิธิในการซื ,อเพื�อซื ,อเสาโทรคมนาคมและ FOC และอปุกรณ์สื�อสญัญาณ
ซึ�งเป็นกรรมสทิธิkของและใช้ดําเนินงานอยูโ่ดย BFKT หลงัจากปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุในครั ,งนี ,แล้ว BFKT มี
หน้าที�ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ในการจัดหาทรัพย์สินอื�นมาทดแทนก่อนที�สญัญาเช่า
เครื�องและอปุกรณ์ HSPA จะหมดอายลุง หาก BFKT ไม่สามารถจดัหาทรัพย์สินอื�นทดแทนได้ BFKT จะชําระ
มูลค่าสุดท้าย (terminal value) ให้แก่กองทุน ซึ�งอาจจะไม่ใช่มูลค่าสะท้อนถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
(economic value) ของทรัพย์สินดงักลา่วในกรณีที�กองทนุมีกรรมสิทธิkในทรัพย์สินตลอดอายกุารใช้งาน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.3.2 “นิติบคุคลในกลุม่ทรูที�มีธุรกรรมกบักองทนุ – (ค) บริษัท บีเอฟเคที 
(ประเทศไทย) จํากดั” และหวัข้อ 2.2.1 “การลงทนุในทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุครั ,งแรก” 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กทค. ได้มีมติเกี�ยวกับการตรวจสอบข้อกล่าวหาการฝ่าฝืน พ.ร.บ. 
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ในทางที�เป็นคณุแก่ BFKT และ กสท. โทรคมนาคม โดย กทค. มีมติที�จะไมร้่องทกุข์
กล่าวโทษเพื�อดําเนินคดีอาญาต่อ BFKT และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มี
ความเห็นทางกฎหมายวา่สญัญา HSPA นั ,นไมอ่ยูภ่ายใต้การบงัคบัของ พ.ร.บ. ร่วมทนุฯ 2535 อย่างไรก็ดี หาก
การตรวจสอบอื�นที�ดําเนินการโดยหน่วยงานอิสระแห่งอื�นมีคําตดัสินอนัเป็นที�สดุในทางที�ไม่เป็นคณุ หรือหากมี
คําพิพากษาอนัเป็นที�สดุโดยศาลไทยยืนตามคําตดัสนิเหลา่นั ,นวา่ สญัญา HSPA ตกอยูภ่ายใต้บงัคบัของ พ.ร.บ. 
ร่วมทุนฯ 2535 หรือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม หรือกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องอื�น ๆ ก็อาจมีมาตรการกํากับดูแล และ/หรือ การ
ดําเนินการทางกฎหมายตอ่ กสท. โทรคมนาคม BFKT และ/หรือ เรียลมฟู ซึ�งรวมถึงการให้แก้ไขเพิ�มเติมสญัญา 
HSPA เป็นต้น 

หากการบริการให้เช่าอปุกรณ์โทรคมนาคมและการบริการดําเนินงานและบํารุงรักษาของ BFKT แก่ 
กสท. โทรคมนาคม ถูกพิจารณาว่าเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม อนัเนื�องจากเป็นการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือเป็นการใช้คลื�นความถี�โทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาตที�
กําหนด  BFKT อาจถกูดําเนินคดีอาญา และหากพบว่า BFKT มีความผิดจริง อปุกรณ์โครงข่ายของ BFKT อาจ
ถกูยึด การเปลี�ยนแปลงในเชิงลบอย่างมีนยัสําคญัในสญัญา HSPA หรือการยึดอปุกรณ์โครงข่ายของ BFKT 



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 281 

ย่อมมีผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ
กองทนุ 

6.3.3. การยกเลิกสัญญาร่วมการงานฯ หรือการสิ 
นสุดของสัญญาร่วมการงานฯ หรือสัญญาให้
ดําเนินการฯ หรือการเปลี7ยนแปลงของสัญญาร่วมการงานฯ หรือสัญญาให้ดําเนินการฯ ที7 มี
ต่อใบอนุญาตอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาํคัญต่อการดาํเนินงานของกลุ่มทรู 

สญัญาร่วมการงานฯ ของกลุม่ทรูอาจถกูยกเลกิได้ด้วยเหตผุลหลายประการ ซึ�งรวมถึงกรณีที�กลุม่ทรูไม่
สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดของสญัญาร่วมการงานฯ ได้ นอกจากนี , ข้อพิพาทที�มีอยู่กบัทีโอทีที�เกี�ยวข้องกับ
สญัญาร่วมการงานฯ ยงัอาจทําให้ทีโอที พยายามเลกิสญัญาร่วมการงานฯ ดงักลา่วอีกด้วย หากสญัญาดงักลา่ว
ของกลุม่ทรูถกูเลกิไปไมว่า่ด้วยเหตผุลใด การเลกิสญัญานั ,นยอ่มนา่จะมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่
โอกาสทางธุรกิจ การดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ ถึงแม้ว่าสญัญาร่วมการงานฯ จะ
ให้สทิธิกลุม่ทรูในการได้รับคา่ชดเชยสาํหรับมลูคา่ของทรัพย์สนิโครงขา่ยที�กลุม่ทรูได้สร้างขึ ,นและโอนให้กบัทีโอที
ในกรณีที�มีการเลกิสญัญา หากแตก่ลุม่ทรูก็ไมส่ามารถรับรองใด ๆ เกี�ยวกบักําหนดเวลาที�จะได้รับค่าชดเชยหรือ
จํานวนเงินคา่ชดเชยนั ,นได้ นอกจากนี , ถึงแม้วา่กลุม่ทรูจะได้รับค่าชดเชยก็ตาม กลุม่ทรูก็ไม่อาจคาดหมายได้ว่า
คา่ชดเชยนี ,จะสามารถชดเชยความเสยีหายตอ่ธุรกิจที�เกิดจากการเลกิสญัญาได้ ถ้ามีการเลกิสญัญาร่วมการงาน
ฯ กลุ่มทรูไม่สามารถรับรองได้ว่ากลุ่มทรูจะสามารถขอรับใบอนุญาตอันจําเป็นจาก กสทช. เพื�อให้กลุ่มทรู
สามารถดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจภายใต้สญัญาที�ถูกเลิกต่อไปได้ หรือแม้จะมีการออกใบอนุญาตให้ 
ข้อกําหนดของใบอนญุาตดงักลา่วอาจจะไมเ่อื ,อประโยชน์ได้มากเทา่กบัข้อกําหนดของสญัญาร่วมการงานฯ และ
สญัญาให้ดําเนินการฯ ของกลุม่ทรู หรือข้อกําหนดของใบอนญุาตที�ใช้บงัคบักบัคูแ่ขง่ของกลุม่ทรู 

สญัญาให้ดําเนินการฯ ได้หมดอายลุงในวนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 และกลุม่ทรูคาดว่า กสทช. จะ
ให้ความสําคญักบัการจดัให้มีการประมลูเพื�อจดัสรรคลื�นความถี�ในย่านความถี� 1800 MHz เพื�อให้เกิดความ
มั�นใจแก่ลกูค้าปัจจุบนัว่าการให้บริการกับลกูค้าจะไม่หยดุชะงกั  ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 กสทช. ได้ออก
ประกาศมาตรการคุ้ มครองผู้ ใช้บริการในกรณีสิ ,นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที�นบัจากวนัที�สญัญาให้ดําเนินการฯ หมดอายุลง จนกระทั�ง กสทช. จะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้
ชนะการประมลู ตามประกาศดงักลา่ว กําหนดให้ กสท. โทรคมนาคม และทรูมฟูมีหน้าที�ให้บริการกบัผู้ ใช้บริการ
ต่อไปในระหว่างสญัญาให้ดําเนินการฯ สิ ,นสดุจนถึงวนัที� กสทช. ได้จดัสรรคลื�นความถี�ให้กบัผู้ รับใบอนญุาตที�
ชนะการประมูลแล้วเสร็จ โดยระยะเวลาดงักล่าวต้องไม่เกินหนึ�งปีนบัจากวันที�สิ ,นสุดสญัญาให้ดําเนินการฯ 
ประกาศดงักลา่วยงักําหนดให้ กสท. โทรคมนาคม และทรูมฟูเป็นผู้ รับชําระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐ
โดยแยกบญัชีการรับเงินไว้เป็นการเฉพาะ แล้วรายงานจํานวนเงินรายได้และดอกผลที�เกิดขึ ,นซึ�งได้หกัต้นทนุค่า
ใช้โครงขา่ย คา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการ และต้นทนุคา่ใช้จ่ายอื�นที�
จําเป็นในการให้บริการแล้ว สว่นที�เหลือให้นําสง่สํานกังาน กสทช. เพื�อตรวจสอบก่อนนําสง่เป็นรายได้แผ่นดิน
ตอ่ไป ทั ,งนี , ยงัมีความไม่แน่นอนว่า กสทช. จะจดัประมลูคลื�นความถี�และออกใบอนญุาตให้ใช้คลื�นความถี�แก่ผู้
ชนะการประมลูภายในหนึ�งปีได้หรือไม่ หาก กสทช. ไม่สามารถดําเนินการดงักลา่วได้และไม่อนญุาตให้ กสท. 
โทรคมนาคม ใช้คลื�นความถี�ในยา่นความถี� 1800 MHz ตอ่ภายหลงัช่วงระยะเวลาหนึ�งปีนบัจากวนัหมดอายขุอง
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สญัญาให้ดําเนินการฯ หรือทรูมฟูไม่ได้รับสิทธิในการให้บริการแก่กลุม่ลกูค้า 1800 MHz ต่อไป อนัเกี�ยวข้องกบั
การประมลูคลื�นความถี� 1800 MHz อาจสง่ผลให้การบริการแก่กลุม่ลกูค้า 1800 MHz ของทรูมฟูต้องหยดุชะงกั
ลง 

รัฐบาลไทยได้มีการขอให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจํานวนหนึ�งเข้าร่วมการปรึกษาหารือเกี�ยวกบัการแปร
รูปสญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญาให้ดําเนินการฯ เป็นใบอนญุาตหรือความตกลงอื�น ๆ โดยเป็นสว่นหนึ�งของ
การเปิดเสรีตลาดโทรคมนาคม ภายใต้กฎหมายไทย คูส่ญัญาทั ,งสองฝ่ายตามสญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญา
ให้ดําเนินการฯ จะต้องบรรลคุวามตกลงเกี�ยวกบัข้อกําหนดของการแปรรูปเพื�อที�จะทําการแปรรูปสญัญาร่วมการ
งานฯ หรือสญัญาให้ดําเนินการฯ อยา่งไรก็ดี กลุม่ทรูไมอ่าจคาดการณ์ได้วา่ข้อกําหนดของความตกลงแปรรูปจะ
เป็นอยา่งไร อีกทั ,งไมอ่าจรับรองได้วา่การแปรรูปสญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญาให้ดําเนินการฯ ของกลุม่ทรูจะ
เป็นไปตามข้อกําหนดที�เอื ,อประโยชน์ได้เทา่กบัข้อกําหนดที�ใช้กบัคู่แข่งของกลุม่ทรู หรือข้อกําหนดที�กลุม่ทรูมีอยู่
ในขณะนี , หากผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื�นสามารถเจรจาตอ่รองข้อกําหนดสาํหรับการแปรรูปสญัญาร่วมการ
งานฯ หรือสญัญาให้ดําเนินการฯ ได้ดีกวา่กลุม่ทรู กลุม่ทรูก็อาจเสยีเปรียบในเชิงการแข่งขนั หากข้อกําหนดใหม่
ไมเ่อื ,อประโยชน์เทา่กบัข้อกําหนดที�กลุม่ทรูได้รับในปัจจุบนั ก็อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มทรู อีกทั ,งธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทรูอาจได้รับ
ผลกระทบในทางลบด้วย 

6.3.4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่และค่าธรรมเนียม USO และค่าธรรมเนียมที7 อาจเกิดขึ 
น
เกี7ยวข้องกับการครบกาํหนดของอายุสัญญาให้ดาํเนินการฯ อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที7ให้ระบบ
ดาํเนินการต่อไปได้ของกลุ่มทรูเพิ7มสูงขึ 
น 

เมื�อวนัที� 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกาศ กสทช. เรื�อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เริ�มมีผลบงัคบัใช้แทนประกาศ กทช. ฉบบัเดิม เรื�อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ�งแต่เดิมนั ,น ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตราย
ปีสาํหรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�หนึ�งและแบบที�สองอยู่ที� 20,000 บาท ถึง 250,000 บาท 
ขึ ,นอยู่กับประเภทของใบอนญุาต แต่ภายใต้ประกาศฉบบัใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมทุกแบบจะมีอัตราสูงสุดที�ร้อยละ 1.5 ของรายได้รวมจากการให้บริการโทรคมนาคม 
นอกจากนี , กสทช. ได้ออกประกาศวิธีการจัดเก็บรายได้เพื�อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO เมื�อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ภายใต้ประกาศวิธีการจัดเก็บรายได้เพื�อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO ผู้ ถือ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทกุแบบจะต้องจดัสรรรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมในอตัราร้อย
ละ 3.75 ของรายได้สทุธิภายหลงัหกัคา่ใช้จ่ายให้แก่กองทนุวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพื�อประโยชน์สาธารณะ ซึ�งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่และค่าธรรมเนียม USO 
ดงักลา่วนี , อาจสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายด้านการกํากับดูแลสงูขึ ,นสําหรับผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัและสมาชิกใน
กลุม่ทรูซึ�งถือใบอนญุาตแบบที�หนึ�งหรือแบบที�สอง  

ด้วยเหตุที�สญัญาให้ดําเนินการฯ ได้หมดอายุลงในวนัที� 15 กันยายน พ.ศ. 2556 โปรดพิจารณา
รายละเอียดในหวัข้อ 6.3.3 “การยกเลิกสญัญาร่วมการงานฯ หรือการสิ ,นสดุของสญัญาร่วมการงานฯ หรือ
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สญัญาให้ดําเนินการฯ หรือการเปลี�ยนแปลงของสญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญาให้ดําเนินการฯ ที�มีต่อ
ใบอนุญาตอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงานของกลุ่มทรู” และหวัข้อ 3.3.2 “นิติ
บคุคลในกลุม่ทรูที�มีธุรกรรมกบักองทนุ” กสทช. ได้อนุญาตให้ทรูมฟูให้บริการแก่ลกูค้าเดิมต่อไปได้จนกระทั�งมี
การจดัประมลูคลื�นความถี�ในย่านความถี� 1800 MHz ทั ,งนี , หากต่อมากลุม่ทรูเป็นผู้ชนะการประมลูและได้เริ�ม
ให้บริการใหมข่องตน กลุม่ทรูอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ�มเติมให้แก่ กสทช. ซึ�งรวมไปถึงค่าธรรมเนียมการใช้
คลื�นความถี�และคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต คา่ธรรมเนียมเพิ�มเติมใด ๆ ที�ทรูมฟูอาจต้องชําระเพื�อการให้บริการบน
คลื�นความถี�ในย่านความถี� 1800 MHz อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ 
ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกลุม่ทรู 

6.4. ความเสี7ยงเกี7ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

6.4.1. ตลาดสําหรับการซื 
อขายหน่วยลงทุนยังไม่เคยมีมาก่อน และไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาด
กองทุนรวมโครงสร้างพื 
นฐานในประเทศไทยจะมีการพัฒนาเป็นตลาดที7 มีสภาพคล่องสูง
สาํหรับการซื 
อขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการยื�นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและซื ,อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ภายหลงัจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน (จํานวนเงินค่าจองซื ,อที�ได้จากการเสนอขายหน่วย
ลงทนุในครั ,งนี ,) เป็นกองทนุต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ซึ�งตามกฎหมายหลกัทรัพย์ การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทนุจะต้องดําเนินการภายใน 15 วนัทําการ นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครั ,งแรก อย่างไรก็ตาม 
เนื�องจากหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ซึ�งในปัจจุบนัยงัไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัท
จดัการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการซื ,อขายหน่วยลงทนุในตลาดรองใด ๆ จะมีสภาพคลอ่งเพียงพอ หรือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจะสามารถขายหน่วยลงทนุได้ อีกทั ,งไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะสามารถขายหน่วย
ลงทนุได้ในราคาที�ต้องการขาย นอกจากนั ,น หน่วยลงทนุอาจมีการซื ,อขายในตลาดรองในราคาที�ตํ�ากว่าราคา
เสนอขายครั ,งนี ,ซึ�งขึ ,นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยในขณะนั ,น 
ผลการดําเนินงานของกองทนุ และสภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที�มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

นอกจากนี , เนื�องจากตลาดกองทุนรวมโครงสร้างพื ,นฐานในประเทศไทยนั ,นเป็นตลาดใหม่ที�ยงัอยู่
ระหว่างการพฒันา ซึ�งอาจทําให้การซื ,อขายหน่วยลงทนุของกองทนุไม่มีสภาพคลอ่งและขาดอปุสงค์โดยทั�วไป
ของผู้ลงทนุ รวมทั ,งอาจสง่ผลให้ราคาซื ,อขายหน่วยลงทนุไม่สะท้อนผลประกอบการที�แท้จริงของกองทนุ และทํา
ให้ไมส่ามารถประเมินผลการดําเนินงานของกองทนุโดยการเปรียบเทียบกบักองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานอื�น ๆ 
ทั ,งในประเทศไทยหรือตา่งประเทศได้ บริษัทจดัการจึงไมส่ามารถรับรองได้วา่ ตลาดกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐาน
ในประเทศไทยจะมีการพฒันาเป็นตลาดที�มีสภาพคลอ่งสงูสาํหรับการซื ,อขายหนว่ยลงทนุ 
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6.4.2. ราคาซื 
อขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมีนัยสําคัญ และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วย
ลงทุนได้ในราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 

ราคาซื ,อขายหน่วยลงทนุหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุในครั ,งนี ,อาจมีการซื ,อขายกนัในราคาที�ตํ�า
กวา่ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครั ,งแรกอยา่งมีนยัสาํคญั ทั ,งนี , ราคาซื ,อขายหนว่ยลงทนุนั ,นขึ ,นอยู่
กบัหลายปัจจยั ซึ�งรวมถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี , 

• มุมมองต่อศักยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุน รวมถึงอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย 

• ความแตกตา่งระหวา่งฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทนุที�เกิดขึ ,นจริงกบัที�มีการ
คาดการณ์โดยผู้ลงทนุและนกัวิเคราะห์ 

• การออกบทวิเคราะห์ใหม่ หรือการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับคําแนะนําหรือประมาณการของ
นกัวิเคราะห์ 

• การเปลี�ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือสภาวะตลาดโดยทั�วไป 

• ราคาตลาดของทรัพย์สนิของกองทนุ 

• ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภททุนอื�น ๆ รวมถึง 
หนว่ยลงทนุอื�นที�ไมอ่ยูใ่นธุรกิจโทรคมนาคม 

• ความสมดลุระหวา่งอปุสงค์และอปุทานของหนว่ยลงทนุ 

• การขายหรือความประสงค์ที�จะขายหนว่ยลงทนุจํานวนมากโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

• ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยหรือกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐานอื�น 

• พฒันาการและการเปลี�ยนแปลงด้านกฎหมายและระเบียบวิธีบงัคบั รวมถึงระบบภาษี ทั ,งใน
กรณีทั�วไปและโดยเฉพาะในกรณีที�เกี�ยวกบักองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานในประเทศไทย และ
การลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ 

• ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

• คดีความและการสอบสวนโดยหนว่ยงานราชการ 

• ความผนัผวนของตลาด ซึ�งรวมถึงความอ่อนแอของตลาดทนุ และอตัราดอกเบี ,ยที�เพิ�มสงูขึ ,น 
และ 
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• การที�กองทนุไมส่ามารถดําเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุและการขยายธุรกิจ 

จากปัจจยัทั ,งหลายข้างต้นประกอบกบัปัจจยัอื�น ๆ อาจทําให้ราคาตลาดและอปุสงค์ของหน่วยลงทนุมี
ความผนัผวนอยา่งมีนยัสาํคญั หรืออาจทําให้มีการซื ,อขายหน่วยลงทนุในตลาดรองในราคาที�สงูกว่าหรือตํ�ากว่า
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยลงทนุ ในกรณีที�กองทนุมีการกนัสาํรองกําไรบางสว่นเป็นเงินทนุเพื�อวตัถปุระสงค์ใน
การลงทนุเพิ�มเติม เพื�อสาํรองเป็นเงินทนุหมนุเวียน หรือเพื�อวตัถปุระสงค์อื�น ๆ ถึงแม้จะทําให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุมีมากกว่ามูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในกรณีที�ไม่มีการกนัเงินกําไรไว้เป็นเงินทนุสํารอง ก็อาจ
ไม่ได้ทําให้ราคาตลาดของหน่วยลงทนุเพิ�มขึ ,นตามไปด้วย การที�กองทุนไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตาม
ความคาดหวงัของตลาดในด้านรายได้ในอนาคตและเงินปันผลอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาด
ของหนว่ยลงทนุ ซึ�งอาจจํากดัหรือทําให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถที�จะขายหนว่ยลงทนุอยา่งทนัทว่งที และอาจ
สง่ผลกระทบในทางลบตอ่สภาพคลอ่งของหน่วยลงทนุของกองทนุ นอกจากนี , ในอดีต เมื�อราคาตลาดของหุ้นมี
ความผนัผวน ผู้ ถือหุ้นได้ดําเนินการฟ้องร้องบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ออกหลกัทรัพย์ในคดีหลกัทรัพย์แบบกลุ่ม 
(Class action) หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดดําเนินการฟ้องร้องกองทนุ อาจทําให้กองทนุต้องมีค่าใช้จ่ายจํานวน
มากในการแก้ตา่งคดี หรือหากกองทนุแพ้คดี กองทนุอาจต้องจ่ายเงินคา่เสยีหายในจํานวนมาก และการฟ้องร้อง
คดีดงักลา่วอาจเบี�ยงเบนเวลาและความสนใจของบริษัทจดัการจากธุรกิจของกองทนุ 

ยิ�งไปกวา่นั ,น การที�หนว่ยลงทนุไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ทางการเงินที�มีการคุ้มครองเงินต้น ทําให้บริษัทจดัการ
ไมส่ามารถรับรองได้วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินลงทนุคืนทั ,งจํานวน และในกรณีที�มีการยกเลิกกองทนุหรือมี
การชําระบัญชีกองทุน ก็มีความเป็นไปได้ที�ผู้ ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรือ
ทั ,งหมด 

นอกจากนี , ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปัจจบุนั กองทนุรวม ซึ�งรวมถึงกองทนุ ไม่มีภาระภาษี
เงินได้นิติบคุคล หากมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงกฎหมายภาษี หรือกฎหมายหรือกฎระเบียบอื�น ๆ ซึ�งทําให้กองทนุ 
และ/หรือ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีภาระภาษีเงินได้ ภาระภาษีดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุ รวมทั ,งการลงทนุในกองทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ และอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับเงินจากกองทนุน้อยลง และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจมีภาระ
ภาษีเพิ�มขึ ,น ซึ�งอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ราคาของหนว่ยลงทนุ 

6.4.3. อาจต้องมีการเลิกกองทุนหากกองทุนไม่สามารถลงทุนได้ภายในระยะเวลาที7กฎหมายกาํหนด 
หรือเมื7อเกิดเหตุการณ์ซึ7 งทําให้ต้องเลิกกองทุนตามที7กฎหมายกําหนด หรือเป็นเหตุให้
สาํนักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัติการจัดตั 
งและจัดการกองทุน 

หลงัจากวนัจดทะเบียนกองทุน หากปรากฎเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งดงัต่อไปนี , อาจทําให้บริษัท
จดัการต้องเลกิกองทนุ 

• กองทนุไม่สามารถลงทนุในทรัพย์สินที�กองทนุลงทนุครั ,งแรกได้ภายในหกเดือนนบัแต่วนัที�จดทะเบียน
กองทนุ โดยคิดเป็นมลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุ ไม่ว่าจะเกิดจาก
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การที�เงื�อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ไม่สําเร็จ หรือกองทนุไม่สามารถ
หาเงินทนุเพื�อซื ,อทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานได้ 

• จํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 ราย เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

• กองทุนจําหน่ายจ่ายโอนไปซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมใด ๆ แต่บริษัทจัดการไม่
สามารถดําเนินการลงทนุใด ๆ  ในทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานเพิ�มตามมลูคา่ลงทนุที�กําหนดไว้รวมกนัไม่
น้อยกวา่ 1,500 ล้านบาท และไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุภายในหนึ�งปี
หลงัจากการจําหนา่ยจ่ายโอนทรัพย์สนินั ,น  

• ทุนของกองทุนมีจํานวนน้อยกว่า 2,000 ล้านบาท (คํานวนจากมูลค่าที�ตราไว้ (par value)) สืบ
เนื�องมาจากการลดทนุโดยใช้รายได้จากการจําหนา่ยทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐาน และ 

• สาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั�งเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั ,งกองทนุ 

เมื�อมีการเลิกกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินจองซื ,อหน่วยลงทุนคืนเต็มจํานวน เนื�องจาก
กองทนุต้องดําเนินการชําระบญัชี ซึ�งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั ,งหลายในการจดัตั ,ง
และจดัการกองทนุจะถกูหกัออกก่อนที�จะชําระคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติม
ในหวัข้อ 7.16 “การเลกิกองทนุ การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 

6.4.4. การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนเพื7อการขายเป็นจํานวนมาก อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อราคาซื 
อขายของหน่วยลงทุน 

ภายหลงัการเสนอขายครั ,งแรก ทรู และ/หรือนิติบคุคลผู้ โอนอื�น และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนักบัทรูหรือ
นิติบุคคลผู้ โอนอื�น จะถือหน่วยลงทุนจํานวนไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 18 แต่ไม่เกินจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที�จําหน่ายได้ทั ,งหมดในการเสนอขายครั ,งแรก ทั ,งนี , ทรูได้ตกลงกบับริษัทจดัการในนามของกองทนุว่า ทรู 
จะถือหนว่ยลงทนุไมน้่อยไปกวา่ร้อยละ 18 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้ทั ,งหมดในการเสนอขายครั ,งแรก
เป็นระยะเวลาห้าปี นบัจากวนัที�จดทะเบียนกองทนุ ทั ,งนี , ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ ภายใต้ข้อตกลงห้าม
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่ว ทรูสามารถที�จะจําหนา่ยหนว่ยลงทนุได้หลงัเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 

การขายหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญัโดยทรู หรือโดยผู้ลงทนุสถาบนัรายเดียวหรือหลายราย หรือความ
เข้าใจที�ว่าอาจมีการขายหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญัเกิดขึ ,น อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อราคาซื ,อขายของ
หนว่ยลงทนุ กองทนุไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรือการมีหน่วยลงทนุเพื�อการ
ขายในอนาคต ที�จะมีตอ่ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง การขายหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนมากใน
ตลาดหลกัทรัพย์ภายหลงัการเสนอขายครั ,งแรก หรือความเข้าใจที�ว่าการขายหน่วยลงทนุในลกัษณะดงักลา่ว
อาจเกิดขึ ,น อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ได้ นอกจากนี , การขาย
หนว่ยลงทนุในลกัษณะดงักลา่วอาจทําให้การเพิ�มทนุของกองทนุโดยการออกหน่วยลงทนุเพิ�มเติม ณ เวลา และ
ในราคาที�กองทนุเห็นสมควร ทําได้ยากขึ ,น 
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6.4.5. หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของเรียลฟิวเจอร์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิได้
เป็นการคํ 
าประกันโดยเรียลฟิวเจอร์ และเรียลฟิวเจอร์ไม่มีหน้าที7ตามกฎหมายที7จะต้องให้
การสนับสนุนแก่ BFKT ตามรายละเอียดที7ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) 
สนับสนุนดังกล่าว  

หนงัสอืสนบัสนนุ (Letter of Support) ที�เรียลฟิวเจอร์จะให้กบั BFKT นั ,นมิได้มีผลผกูพนัตามกฎหมาย
และการให้หนงัสอืสนบัสนนุ (Letter of Support) ดงักลา่วมิได้เป็นการคํ ,าประกนัโดยเรียลฟิวเจอร์ อีกทั ,งมิได้เป็น
การสนบัสนนุด้านเครดิตเพื�อสนบัสนนุภาระผกูพนัของ BFKT ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที6
กองทนุทํากบั BFKT แต่อย่างใด ดงันั ,น กองทนุจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าเรียลฟิวเจอร์จะให้ความสนบัสนนุแก่ 
BFKT ตามรายละเอียดที�ระบใุนหนงัสือสนบัสนนุ (Letter of Support) นอกจากนี D หนงัสือสนบัสนนุ (Letter of 
Support) ไมไ่ด้ก่อให้เกิดหน้าที�แก่เรียลฟิวเจอร์ในการให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่ BFKT ไม่ว่าเพื�อสนบัสนนุ
การชําระหนี ,ของ BFKT โดยทั�วไปหรือเพื�อการชําระหนี ,ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�ทํากบั 
BFKT นอกจากนี , กองทนุ บริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ BFKT ต่างไม่มีสิทธิที�จะดําเนินการใด ๆ เพื�อให้
เรียลฟิวเจอร์ดําเนินการต่าง ๆ ตามที�ระบใุนหนงัสือสนบัสนนุ (Letter of Support) โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่าง
สญัญาเกี�ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (จ) หนงัสือสนบัสนุน 
(Letter of Support) ของเรียลฟิวเจอร์ที�ให้แก่ BFKT”  

6.4.6. เรียลฟิวเจอร์อาจไม่มีเงินทุนเพียงพอต่อการชําระหนี 
ของ BFKT ภายใต้สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที7 เกี7ยวข้อง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียลฟิวเจอร์
ภายใต้หนังสือข้อตกลงกระทาํการ (Letter of Undertaking) 

ภายใต้หนงัสือข้อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) เรียลฟิวเจอร์ตกลงจะชําระเงินหรือ
ดําเนินการให้ BFKT ชําระเงินให้แก่กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ในช่วงระยะเวลาตั ,งแต่
วนัที�กองทุนลงทุนจนถึงวนัที� กสท. โทรคมนาคม เริ�มทําการชําระเงินให้แก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเครื�องและ
อปุกรณ์ HSPA ในจํานวนเท่ากบัรายได้สทุธิที� BFKT ต้องชําระให้แก่กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ที�กองทุนทํากับ BFKT ซึ�งหากช่วงระยะเวลาที� BFKT ไม่ได้รับชําระเงินจาก กสท. โทรคมนาคม 
ภายใต้สญัญาเช่าเครื�องและอปุกรณ์ HSPA ไมว่า่ทั ,งจํานวนหรือเพียงบางสว่นเป็นช่วงเวลาที�ยาวนาน กองทนุไม่
สามารถรับรองได้วา่เรียลฟิวเจอร์หรือบริษัทในเครือจะสามารถจดัหาเงินทนุที�จําเป็นเพื�อชําระหนี ,ของ BFKT แก่
กองทุนภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�เกี�ยวข้องได้ นอกจากนี , ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ฟ้องร้องเรียลฟิวเจอร์หากเรียลฟิวเจอร์ไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดภายใต้หนงัสือข้อตกลงกระทําการ (Letter of 
Undertaking) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 6.4.6 “เรียลฟิวเจอร์อาจไม่มีเงินทนุเพียงพอต่อการ
ชําระหนี ,ของ BFKT ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที�เกี�ยวข้อง และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่มีสิทธิ
ฟ้องร้องเรียลฟิวเจอร์ภายใต้หนงัสอืข้อตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking)”  
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6.4.7. กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในหน่วยลงทุนหรือสามารถรักษาระดับ
การจ่ายเงนิปันผลได้ 

รายได้ที�กองทนุได้รับขึ ,นอยูก่บัหลายปัจจยั ซึ�งรวมถึงรายได้ที�ได้รับและคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานและ
ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกิดขึ ,นจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ในกรณีที�
ทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินอื�น ๆ ที�กองทุนอาจได้มาหรือถือครองเป็นครั ,งคราวไม่
สามารถสร้างรายได้ที�เพียงพอ จะมีผลให้รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถของกองทนุในการจ่ายเงินปัน
ผลได้รับผลกระทบในทางลบ กองทุนจึงไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะมีความสามารถจ่ายเงินปันผลหรือ
รักษาระดบัของอตัราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที�กําหนดไว้ได้ อีกทั ,งไมส่ามารถรับรองได้
ว่าระดบัของเงินปันผลจะเพิ�มขึ ,นในภายหลงัหรือจะคงที� หรือรายได้ของกองทนุจะเพิ�มสงูขึ ,น หรือการลงทนุใน
อนาคต (หากมี) จะทําให้รายได้ของกองทนุซึ�งนํามาจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพิ�มขึ ,น 

6.4.8. ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการได้ 

เนื�องจากกองทนุเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานประเภทไม่รับซื ,อคืนหน่วยลงทนุ (กองทนุปิด) ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจึงไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุของตนให้แก่บริษัทจดัการได้ ดงันั ,น กองทนุจึงไมอ่าจรับรองได้ว่าผู้
ถือหนว่ยลงทนุจะสามารถจําหนา่ยหนว่ยลงทนุของตนได้เทา่กบัราคาที�ได้ซื ,อมา หรือที�ราคาใด ๆ หรือรับรองว่าผู้
ถือหนว่ยลงทนุจะสามารถจําหนา่ยหนว่ยลงทนุของตนได้ ดงันั ,น ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจทําได้เพียงการขายหน่วย
ลงทนุของตนผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ หรือการทํารายการนอกตลาดหลกัทรัพย์ 

6.4.9. จาํนวนเงนิที7ได้รับจากการเลิกกองทุนอาจน้อยกว่าจํานวนที7 ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในการ
เสนอขายครั
งแรก 

หากมีการเลิกกองทุน ซึ�งขึ ,นอยู่กับเหตุการณ์ที�ทําให้ต้องเลิกกองทุน และข้อกําหนดเกี�ยวกับการ
จําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุ กองทนุไมส่ามารถรับรองได้วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินที�ลงทนุไปทั ,งหมดหรือ
บางสว่นคืน 

6.4.10. บริษัทจัดการอาจถกูถอดถอนได้ด้วยมติของที7ประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ7า
กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที7จําหน่ายได้แล้วทั 
งหมด หรือโดยสํานักงาน ก.ล.ต. 
และกองทุนอาจไม่สามารถแต่งตั 
งบริษัทจัดการใหม่ได้โดยเร็วหรือภายใต้เงื7อนไขเดิม 

ตามข้อกําหนดของเอกสารโครงการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการอาจถกูถอดถอนด้วยมติของที�ประชุม
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด ทั ,งนี , ผู้
ถือหน่วยลงทนุทกุรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริษัทจดัการได้ อย่างไรก็ตาม การที�ทรูซึ�งเป็นผู้
ถือหน่วยลงทนุ เป็นจํานวนรวมประมาณร้อยละ 18 ของหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้ทั ,งหมดในการเสนอขายครั ,ง
แรก สง่ผลให้กลุม่ทรูมีอิทธิพลอย่างมากในการลงมติถอดถอนบริษัทจดัการ นอกจากนี , สํานกังาน ก.ล.ต. อาจ
ถอดถอนบริษัทจดัการได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี , (1) (ก) บริษัทจดัการไมจ่ดัการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ 
(ข) สาํนกังาน ก.ล.ต. เห็นว่าการกระทําดงักลา่วอาจทําให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
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ลงทนุ และ (ค) บริษัทจดัการไมด่ําเนินการแก้ไขให้ถกูต้องตามคําสั�งของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือ (2) บริษัทจดัการ
ขาดคณุสมบตัิการเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวม 

6.4.11. ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที7ออกใหม่ตํ7ากว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ7มเติม 

ภายหลงัการเสนอขายครั ,งแรก กองทนุอาจออกหนว่ยลงทนุเพิ�มเติม โดยมีราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุที�
ออกใหมที่�ตํ�ากวา่ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุก่อนการเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ�มเติม ซึ�งราคาเสนอขายที�ตํ�าลงนั ,น
อาจสง่ผลให้ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุลดลง 

6.4.12. การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนอาจไม่ประสบความสาํเร็จ 

ในกรณีที�มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ�ง หรือหลายเหตุการณ์ดงัต่อไปนี ,เกิดขึ ,น อาจทําให้การจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุไมป่ระสบความสาํเร็จ 

• ผู้ซื ,อหน่วยลงทนุเบื ,องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรือผู้จดัการการจดัจําหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศใช้สิทธิของตนตามสัญญาซื ,อขายหน่วยลงทุน (Purchase 
Agreement) และสญัญาแต่งตั ,งผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน (Underwriting 
Agreement) ซึ�งเกี�ยวข้องกบัการเสนอขายที�ต่างประเทศและการเสนอขายในประเทศ เพื�อ
ยกเลกิภาระหน้าที�ทั ,งหลายของตนภายใต้สญัญาดงักลา่ว หรือ 

• การจําหน่ายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั ,งนี ,ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการ
จดัสรรหนว่ยลงทนุ หรือการกระจายการถือหน่วยลงทนุโดยผู้ลงทนุรายย่อยตามหลกัเกณฑ์
และระเบียบที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ 

เมื�อมีกรณีดงักลา่วเกิดขึ ,น บริษัทจดัการอาจไม่สามารถดําเนินการจดทะเบียนจดัตั ,งกองทนุได้ และ
ต้องดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุทั ,งจํานวน และผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ ,นจากเงินค่าจองซื ,อหน่วย
ลงทนุ 

6.4.13. ความเสี7ยงเกี7ยวกับการจดทะเบียนและซื 
อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

เมื�อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการจด
ทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั ทั ,งนี , ตลาดหลกัทรัพย์จะต้อง
พิจารณาคําขอจดทะเบียนดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไมเ่กินเจ็ดวนัหลงัจากบริษัทจดัการยื�นคําขอจด
ทะเบียนอยา่งถกูต้องครบถ้วนให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว ภายหลงัจากที�ตลาดหลกัทรัพย์สั�งรับหน่วยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว จะสามารถทําการซื ,อขายหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายในสองวนัทําการนบั
แตว่นัที�สั�งรับหนว่ยลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่ผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ทั ,งนี , เว้นแต่หน่วย
ลงทนุของกองทนุจะถกูรับให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หนว่ยลงทนุที�เสนอขายในครั ,งนี ,จะยงัไม่สามารถซื ,อ
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ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยการทํารายการนอกตลาด
หลกัทรัพย์เทา่นั ,น 

6.4.14. ผู้ถอืหน่วยลงทุนที7เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับเงินปันผลที7
ได้จากกองทุนเมื7อได้มีการยื7นเสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที7กําหนดและ
ผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที� 544) ลงวนัที� 9 
ตลุาคม พ.ศ. 2555 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวนัที� 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 กําหนดให้บริษัทจดัการและ
กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขบางประการ อีกทั ,งจะต้องแจ้ง
ข้อมลูสว่นบคุคลบางอยา่งตอ่กรมสรรพากรเพื�อให้บคุคลธรรมดาที�เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดาสาํหรับเงินปันผลที�ได้จากกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานเป็นระยะเวลา 10 ปีภาษีนบัแต่ปีภาษีที�มี
การจดทะเบียนจดัตั ,งกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานดงักลา่ว กองทนุและบริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวข้างต้นเท่าที�กองทุนและบริษัทจัดการจะสามารถทําได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เป็นบุคคล
ธรรมดาจะต้องให้ข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเองตามที�กลา่วถึงข้างต้นเพื�อที�กองทนุและบริษัท
จดัการจะปฏิบตัิตามตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ทั ,งนี , ถึงแม้ตามกฎหมายจะไมไ่ด้กําหนดให้มีการหกัภาษี ณ ที�จ่าย
สําหรับการจ่ายเงินปันผลในลกัษณะดงักลา่ว หากกองทนุหรือบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงักลา่วข้างต้นได้หรือไม่ได้รับข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว แต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เป็นบุคคล
ธรรมดาอาจต้องเสียภาษีเงินได้เต็มจํานวนสําหรับเงินปันผลที�ได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทนุเมื�อมีการยื�น
เสยีภาษีเงินได้ ซึ�งในกรณีดงักลา่ว หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�เป็นบคุคลธรรมดาไม่ได้ยื�นเสียภาษีเงินได้ ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายนั ,นอาจมีความรับผิดทั ,งทางแพง่และทางอาญา 
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7. การบริหารและจัดการกองทุน 

7.1. นโยบายการกู้ยมืเงนิ 

7.1.1. ภาพรวม 

กองทนุจะพิจารณาทําการก่อหนี ,ในอนาคตในจํานวนที�เหมาะสมเมื�อเห็นวา่ข้อกําหนดของเงินกู้ ที�ได้รับ
เป็นประโยชน์ต่อกองทนุ ในขณะเดียวกนั กองทนุเองก็มีนโยบายที�จะจดัโครงสร้างทนุของกองทนุและบริหาร
ต้นทนุเงินทนุให้เหมาะสมและให้อยู่ภายใต้อตัราส่วนหนี ,สินต่อทนุตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด ในการนี , 
กองทนุจึงอาจพิจารณาจดัหาเงินทนุทั ,งในรูปแบบหนี ,สินและทนุ เพื�อการลงทนุของกองทนุในอนาคต ซึ�งรวมถึง
การเพิ�มประสิทธิภาพ ทําการซ่อมแซม หรือการปรับปรุงทั ,งทรัพย์สินที�กองทุนลงทุนครั ,งแรก และทรัพย์สินที�
กองทนุลงทนุเพิ�มเติมที�กองทนุอาจเข้าลงทนุในอนาคต  

7.1.2. การหักค่าใช้จ่ายและการกันสาํรองเพื7อชาํระหนี 
ตามสัญญาสินเชื7อ 

ในกรณีที�กองทนุเข้าทําสญัญาสนิเชื�อใด ๆ ในอนาคต กองทนุจะทําการหกัค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัสินเชื�อ
นั ,น ๆ ที�ได้จ่ายในปีการเงินที�เกี�ยวข้องออกจากรายได้ของกองทนุในการคํานวณกําไรสทุธิเพื�อวตัถปุระสงค์ในการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผล นอกจากนี , กองทนุจะทําการกนัสาํรองตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในสญัญาสินเชื�อ (หากมี) 
และกนัสาํรองเงินในจํานวนที�เพียงพอสาํหรับการชําระหนี ,ที�จะถึงกําหนดชําระตามสญัญาสินเชื�อก่อนที�จะมีการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

7.1.3. หลักเกณฑ์การกู้ยมืเงนิ 

กองทุนจะรักษาอตัราส่วนหนี ,สินต่อทุนตามอัตราที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด ซึ�ง ณ ปัจจุบัน 
อตัราสว่นหนี ,สนิตอ่ทนุของกองทนุจะต้องไมเ่กินกวา่สามตอ่หนึ�ง (3:1) เว้นแตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิด
จากการกู้ยืมเงินเพิ�มเติม หรือออกหน่วยลงทนุคล้ายหนี ,เพิ�มเติม ทั ,งนี , ในกรณีที�กองทนุลงทนุในหุ้นของบริษัท
ย่อย (หากมี) การคํานวณอตัราส่วนหนี ,สินต่อทนุของกองทนุ ให้คํานวณสว่นของหนี ,สินและส่วนของทนุของ
บริษัทย่อยตามหลกัการจดัทํางบการเงินรวม (consolidated basis) โดยคําว่า “บริษัทย่อย” ให้มีความหมาย
ตามที�ระบุไว้ในประกาศเกี�ยวกับการกู้ ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของ
กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐาน 

บริษัทจดัการอาจจดัหาเงินทนุโดยวิธีการกู้ยืมเงิน (โดยจะไมจ่ดัหาเงินทนุด้วยการออกตราสารหนี , เว้น
แต ่ก.ล.ต. อนญุาตเป็นอยา่งอื�น) เฉพาะเพื�อการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ,เทา่นั ,น 

(ก) การได้มาซึ�งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน 

(ข) การก่อสร้าง ตอ่เติม หรือพฒันาทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�เป็นโครงการไม่แล้วเสร็จ
ให้เป็นโครงการแล้วเสร็จ 
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(ค) การปรับปรุงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทุนลงทุนให้มีความเหมาะสมต่อการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 

(ง) การชําระหนี ,กู้ยืมเงินหรือภาระผกูพนัที�กองทนุ หรือหนี ,ที�กิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทุน
ลงทนุ ได้ก่อไว้เพื�อใช้ในการดําเนินการ (ก) (ข) หรือ (ค) ข้างต้น (กลา่วคือ การกู้ยืมเงินใหม่
เพื�อชําระหนี , (refinance)) และ 

(จ) กรณีอื�นใดซึ�งได้รับอนญุาตตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นครั ,งคราว 

ในการเข้าทําธุรกรรมจัดหาเงินทนุ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื�อให้มีการจํากัดความรับผิดของ
กองทนุตามสญัญากู้ยืมเงินทกุฉบบัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี , 

(ก) สญัญากู้ ยืมเงินทกุฉบบัจะต้องมีข้อตกลงที�แสดงว่า กองทนุมีความรับผิดตามสญัญากู้ยืม
เงินไมเ่กินกวา่มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(ข) ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการต้องไมม่ีข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี , 

(1) ข้อกําหนดที�กําหนดให้กองทนุมีสทิธิเรียกให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุคืนเงินทนุหรือผลประโยชน์
ตอบแทนที�ได้รับไว้แล้วโดยชอบคืนให้แก่กองทนุ ไมว่า่ด้วยเหตใุด หรือ 

(2) ข้อกําหนดที�กําหนดให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องรับผิดในความเสยีหายใด ๆ ที�เกิดขึ ,นภายใต้
สญัญาที�ทําขึ ,นระหวา่งกองทนุกบับคุคลภายนอก 

บริษัทจดัการอาจนําทรัพย์สินของกองทนุไปเป็นหลกัประกนัการชําระหนี ,ของกองทนุตามสญัญากู้ยืม
เงินหรือเอกสารการจดัหาเงินทนุได้ 

ผู้ให้กู้ยืมตามการจดัหาเงินทนุใด ๆ ต้องไมใ่ช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

7.2. นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลและการคืนเงนิลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

การจ่ายเงินแบง่ปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถกระทําได้เป็นครั ,งคราวในรูปของเงินปันผลและเงินคืน
เงินลงทนุจากการลดทนุตามที�ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และตามที�กระทําได้ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

7.2.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

กองทนุมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละสองครั ,งในกรณีที�กองทนุมี
กําไรเพียงพอ 

เพื�อปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ ในกรณีที�กองทนุมีกําไรสทุธิในปีนั ,น ๆ 
และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุนจะจ่ายเงินปันผลเมื�อรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (หรืออัตราอื�นตามที�
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กฎหมายหลกัทรัพย์อนญุาตเป็นครั ,งคราว) ของกําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วของปีนั ,น ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการจะคํานวณกําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้ว โดยหกัรายการดงัตอ่ไปนี ,ออกจากกําไรสทุธิของกองทนุ 

(ก) กําไรที�ยงัไม่เกิดขึ ,น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐานของกองทุน รวมทั ,งการปรับปรุงด้วยรายการอื�นตามแนวทางที�สํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด เพื�อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุ 

(ข) เงินสาํรองที�กนัไว้ในจํานวนที�เพียงพอเพื�อซ่อมแซมบํารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐานของกองทนุ ซึ�งรวมถึงทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ตามแผนที�กําหนดไว้
อย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุและหนงัสือชี ,ชวน หรือที�บริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า หรือตามที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติอนมุตัิ 

(ค) เงินสาํรองที�กนัไว้เพื�อการจ่ายชําระหนี ,เงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทนุตามนโยบายการ
กู้ยืมเงินที�กําหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนงัสือชี ,ชวน หรือที�บริษัท
จดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

ในกรณีที�กองทนุมีค่าใช้จ่ายที�ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตดัจ่ายหรือผลขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขึ ,น 
(unrealized loss) เป็นต้น กองทนุจะกนัสาํรองตามรายการตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้นได้ในจํานวนไม่เกินกว่า
ผลลพัธ์ของจํานวนเงินที�มีภาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หกัด้วยค่าใช้จ่ายที�
ไมใ่ช่เงินสด 

ในกรณีที�กองทุนมีกําไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิที�ปรับปรุงข้างต้น หรือจาก
กําไรสะสมในกรณีที�กองทนุยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ 

กองทนุจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิ ,นรอบระยะเวลาบญัชีที�มี
การจ่ายเงินปันผลนั ,น เว้นแต่มีเหตจํุาเป็นที�ทําให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยในกรณีดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและสาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตจํุาเป็นดงักลา่ว 

ในกรณีที�เงินปันผลระหวา่งกาลที�จะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยลงทนุมีมลูคา่น้อยกวา่หรือเทา่กบั 0.10 บาท 
กองทนุสงวนสิทธิkที�จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั ,งนั ,นและให้ยกไปจ่ายเป็นเงินปันผลพร้อมกนัในการจ่ายเงินปันผล
ประจําปี ตามเงื�อนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลที�ระบไุว้ 

ในกรณีที�มีการแก้ไข เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�ง อนญุาต และ/หรือผ่อนผนั ซึ�งวิธีการจ่ายเงินปันผล 
โดยสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื�นใดตามกฎหมายไทย บริษัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามนั ,น ใน
กรณีดงักลา่ว ถือว่าบริษัทจัดการดําเนินการโดยได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุ 
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7.2.2. วิธีการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกุลบาท ภายใน 90 วนันบัแต่สิ ,นรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เกี�ยวข้องหรือรอบการจ่ายเงินปันผลที�เกี�ยวข้อง หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิ ,นรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายเงินปันผลนั ,น หากในกรณีที�บริษัทจดัการไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื�อการจ่ายเงินปันผล 
และอตัราเงินปันผลที�จะจ่ายด้วยวิธีการดงันี , 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ�งฉบบั 

(ข) ปิดประกาศไว้ ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ 

(ค) สง่หนงัสอืแจ้ง (1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีรายชื�อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียน (2) ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ (3) ตลาดหลกัทรัพย์  

เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีชื�อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเทา่นั ,น
ที�มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั�งจ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามชื�อและที�อยูที่�ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามตามที�กฎหมาย
กําหนด บริษัทจดัการจะไมนํ่าเงินปันผลจํานวนดงักลา่วไปใช้เพื�อการอื�นใดนอกจากเพื�อประโยชน์ของกองทนุ 

บริษัทจดัการไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในรูปของหนว่ยลงทนุได้ 

7.2.3. ข้อจาํกัดสิทธิในการได้รับเงนิปันผลของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ภายใต้บงัคบัของข้อกําหนดเรื�องข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด หรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใด หรือผู้ลงทนุต่างด้าวใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที�กําหนดใน
หวัข้อ 7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ” บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยลงทนุนั ,นหรือผู้ลงทนุต่างด้าวนั ,น เฉพาะหน่วยลงทนุในสว่นที�เกินกว่าอตัราสว่นที�
กําหนด เว้นแตเ่ป็นกรณีที�ได้รับยกเว้นตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือผู้ลงทนุต่างด้าวซึ�งถือหน่วยลงทุน
เกินกว่าอตัราที�กลา่วถึงในวรรคก่อนหน้า จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในสว่นของหน่วยลงทนุที�ถือเกินกว่าอตัราที�
กําหนดนั ,น ทั ,งนี , จะยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทั ,งปวงรับทราบ
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และยินยอมให้ดําเนินการแล้ว ในระหว่างที�บริษัทจัดการยงัมิได้ดําเนินการยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็น
รายได้ของแผน่ดิน เงินปันผลสว่นดงักลา่วจะถกูแยกออกจากทรัพย์สินอื�นของกองทนุ และไม่นํามารวมคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ เว้นแตห่รือจนกวา่จะมีการเลกิกองทนุ 

ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกนั หรือผู้ลงทนุต่างด้าวที�ถือ
หน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนของหน่วยลงทุนที�ถือไม่เกินกว่าอัตราที�
กําหนดนั ,นให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนันั ,นตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของแตล่ะราย 

กรุณาพิจารณาข้อจํากดัเกี�ยวกบัสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการได้รับเงินปันผลตามที�ได้กําหนดไว้ใน
หวัข้อ 7.4.8 “ผลของกรณีอตัราการถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามที�กําหนด - 2. ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ” 
ในกรณีที�มีการถือหนว่ยลงทนุในจํานวนที�เกินกวา่อตัราที�กําหนดไว้ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�ระบไุว้ข้างต้น เว้นแต่ กรณีที� ก.ล.ต.
สาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือหน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้องได้แก้ไข เปลี�ยนแปลง ประกาศ 
สั�งการ หรือเห็นชอบเป็นอย่างอื�น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั ,นโดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้
ความเห็นชอบการดําเนินการดงักลา่วของบริษัทจดัการแล้ว 

7.2.4. การคืนเงนิลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะมีสทิธิได้รับเงินจากการลดทนุเป็นการเพิ�มเติมจากเงินปันผลที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะมี
สิทธิได้รับตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที�กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินและกองทุนลดทุนจด
ทะเบียน  

การลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิตามวิธีการซึ�งกําหนดไว้ในหวัข้อ 7.6 “การลดเงินทนุจด
ทะเบียน”  

7.3. การออกหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

7.3.1. การออกหน่วยลงทุน 

หนว่ยลงทนุของกองทนุจะอยูใ่นรูปแบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ ในกรณีที�มีความจําเป็น ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจ
ร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุให้ได้ โดยยื�นคําขอออกใบหน่วยลงทนุตาม 
แบบที�นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจดัการกําหนด และตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและวิธีการที�นายทะเบียนและ/
หรือบริษัทจดัการกําหนด ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอดงักลา่ว นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการต้อง
จดัการให้มีการออกใบหนว่ยลงทนุที�เป็นปัจจบุนัและมีข้อมลูที�จําเป็นและเพียงพอเพื�อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุใช้เป็น
หลกัฐานแสดงสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการและบคุคลอื�นได้ 
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บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบนัทึกรายชื�อผู้จองซื ,อแต่ละรายที�ได้รับการจดัสรรหน่วย
ลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามข้อมลูที�ผู้จองซื ,อระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีและจอง
ซื ,อหนว่ยลงทนุ เมื�อผู้จองซื ,อได้ชําระเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว 

นายทะเบียนจะดําเนินการฝากหนว่ยลงทนุไว้ในบญัชีซื ,อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื ,อ (ซึ�งได้เปิดไว้ก่อน
แล้วกบันายหน้าซื ,อขายหลกัทรัพย์) หรือบญัชีทรัพย์สินของผู้จองซื ,อ (ซึ�งได้เปิดไว้ก่อนแล้วกบัผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
(custodian)) หรือฝากไว้กบันายทะเบียน (โดยฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์) ตามที�ระบไุว้ในใบคําขอเปิด
บญัชีและจองซื ,อหนว่ยลงทนุ 

7.3.2. ข้อกาํหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื�อมีการจดัตั ,งกองทุน (กล่าวคือ วนัจดทะเบียนกองทนุ) บริษัทจัดการจะต้องยื�นคําขอต่อตลาด
หลกัทรัพย์ เพื�อขอจดทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุ
ดงักลา่ว เมื�อหน่วยลงทนุได้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว ผู้ลงทนุอาจซื ,อขาย
หน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ตามหลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบั และวิธีการที�ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 
หลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบั และวิธีการเช่นวา่นี ,ปรับใช้กบักรณีการเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ ซึ�งบริษัทจดัการ
จะต้องยื�นขอจดทะเบียนเพิ�มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตอ่ตลาดหลกัทรัพย์เพื�อให้ตลาดหลกัทรัพย์สั�ง
รับหน่วยลงทุนในสว่นที�เพิ�มเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดการจองซื ,อและชําระเงินค่า
หนว่ยลงทนุเพิ�มทนุนั ,น 

หนว่ยลงทนุและกองทนุที�จะขอจดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี , 

(ก) ชําระเต็มมลูคา่แล้วทั ,งหมด 

(ข) ระบชืุ�อผู้ ถือ 

(ค) ไม่มีข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ (ยกเว้นข้อจํากัดที�เป็นไปตามกฎหมาย ทั ,งนี ,ต้องระบุ
ข้อจํากดันั ,นไว้ในโครงการจดัการกองทนุ) 

(ง) เป็นกองทนุรวมที�ได้รับอนมุตัิโครงการจดัการกองทนุรวมจากสาํนกังาน ก.ล.ต. แล้ว 

(จ) มีผู้จดัการกองทนุที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ฉ) มีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายย่อยถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุทั ,งหมดที�จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ 

“ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายยอ่ย” ในข้อนี ,หมายถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ�งมิใช่บคุคลตอ่ไปนี , 

(ก) ผู้มีอํานาจควบคมุ 
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(ข) บริษัทจัดการ ผู้ จัดการกองทุน นิติบุคคลผู้ โอนที�ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ ซึ�ง
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐานให้ปฏิบตัิตามคําสั�งของตนในการกําหนดนโยบาย การจดัการ หรือการดําเนินงาน
ของกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน ซึ�งรวมถึงบคุคลตามข้อ (ค)  

(ค) กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี�รายแรกนบัต่อจากผู้จดัการลงมา ผู้ซึ�ง
ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายที�สี�ทกุรายของบคุคลตามข้อ (ข) 
รวมถึงผู้ ที�เกี�ยวข้องและบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลดงักลา่วข้างต้น ซึ�งได้แก่ บิดา มารดา คูส่มรส บตุร หรือญาติ
สนิทอื�นของบคุคลดงักลา่ว และ 

(ง) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ร้อยละห้าของเงินทนุจดทะเบียน ยกเว้นผู้ ถือหน่วย
ลงทุนนั ,นเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัภยั กองทุนรวม กองทุน
สํารองเลี ,ยงชีพ กองทุนประกนัสงัคม กองทุนบําเหน็จบํานาญ หรือโครงการลงทนุที�ได้รับ
อนมุตัิตามกฎหมาย 

“ผู้มีอํานาจควบคมุ” ในข้อนี ,หมายถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี , 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือบคุคลอื�นซึ�งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบาย การจดัการ หรือการ
ดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทนุเข้าลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ไม่ว่าอิทธิพลดงักลา่วจะ
สืบเนื�องจากการถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับมอบอํานาจตามสญัญาหรือการอื�นใดก็ตาม โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งคือบคุคลที�เข้าลกัษณะข้อใดข้อหนึ�งดงันี , 

(ก) บุคคลที�มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวน 
หนว่ยลงทนุทั ,งหมดของกองทนุ 

(ข) บุคคลที�ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั ,งหรือถอดถอนกรรมการของกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐานที�กองทนุเข้าลงทนุได้ 

(ค) บคุคลที�ตามพฤติการณ์สามารถควบคมุผู้ซึ�งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ผู้บริหารการ
จดัการหรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทุนเข้าลงทุน ให้ปฏิบตัิตาม
คําสั�งของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐานที�กองทนุเข้าลงทนุ หรือ 

(ง) บุคคลที�ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานใน หรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
กิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทุนเข้าลงทุนเยี�ยงผู้บริหาร รวมทั ,งบุคคลที�มีตําแหน่งซึ�งมี
อํานาจหน้าที�เช่นเดียวกบับคุคลดงักลา่วของกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทนุเข้าลงทนุ 
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บริษัทจดัการมีแผนที�จะยื�นคําขอจดทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ทนัทีหลงัจากวนัจดทะเบียนกองทนุ อนึ�ง แม้วา่บริษัทจดัการคาดวา่ตลาดหลกัทรัพย์จะสั�งรับหนว่ยลงทนุที�ยื�นขอ
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในระยะเวลาไมน่านหลงัจากมีการชําระคา่หนว่ยลงทนุ
ครบถ้วนแล้ว แต่ตลาดหลกัทรัพย์มีสิทธิพิจารณาคําขอจดทะเบียนให้เสร็จภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที�ตลาด
หลกัทรัพย์ได้รับเอกสารหลกัฐานที�ถกูต้องครบถ้วนจากบริษัทจดัการแล้ว โดยหน่วยลงทนุสามารถเริ�มทําการซื ,อ
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายในสองวนัทําการนบัแตว่นัที�ตลาดหลกัทรัพย์สั�งรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ดงันั ,น จนกว่าตลาดหลกัทรัพย์จะสั�งรับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน หน่วยลงทนุที�จําหน่าย
แล้วจะยงัไม่สามารถซื ,อขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื ,อและผู้ขายอาจตกลงซื ,อขายหน่วยลงทนุ
นอกตลาดได้ ทั ,งนี , บนสมมตุิฐานว่าตลาดหลกัทรัพย์จะสั�งรับหน่วยลงทนุที�ยื�นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยในการเสนอขายจะทําการซื ,อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ โดย
การโอนหนว่ยลงทนุจะต้องกระทําตามข้อกําหนดในหวัข้อ 7.4.5 “วิธีการโอนหนว่ยลงทนุ” 

7.4. การจัดสรร การโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุน 

7.4.1. ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน 

หนว่ยลงทนุของกองทนุจะมีเพียงชนิดเดียว ซึ�งจะเสนอขายหนว่ยลงทนุทั ,งหมดตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทั�วไป
ไมว่า่จะเป็นผู้จองซื ,อทั�วไปหรือผู้จองซื ,อพิเศษ 

ผู้จองซื ,อทั�วไป หมายถึง ผู้ลงทนุที�จองซื ,อหน่วยลงทนุที�ไม่ใช่ผู้จองซื ,อพิเศษ หรือผู้จองซื ,อพิเศษที�ไม่ได้
รับการจดัสรรแบบผู้จองซื ,อพิเศษ 

ผู้จองซื ,อพิเศษ หมายถึง ผู้ลงทุนที�มีลกัษณะดงัต่อไปนี , และ/หรือลกัษณะอื�นใดตามที�จะได้มีการ
ประกาศ หรือแก้ไขเพิ�มเติมโดย ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ แล้วแตก่รณี 

(ก) ผู้ลงทนุสถาบนัตามประกาศ ก.ล.ต. ที� กจ. 9/2555 เรื�อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั
และผู้ลงทนุรายใหญ่ ลงวนัที� 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บางประเภท ดงัตอ่ไปนี , 

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 

(3) ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั ,งขึ ,น 

(4) บริษัทเงินทนุ 

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษัทหลกัทรัพย์ 
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(7) บริษัทประกนัวินาศภยั 

(8) บริษัทประกนัชีวิต 

(9) กองทนุรวม 

(10) กองทนุสาํรองเลี ,ยงชีพ 

(11) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(12) กองทนุประกนัสงัคม 

(13) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(14) กองทนุเพื�อการฟื,นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(15) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื ,อขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซื ,อขายลว่งหน้า 

(16) ผู้ประกอบธุรกิจการซื ,อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื ,อขายสินค้าเกษตร
ลว่งหน้า 

(17) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

(18) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ 

(19) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 

(ข) กองทนุสว่นบคุคลซึ�งบริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (ก) หรือ (ค) ถึง (ญ) 

(ค) สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื�นที�มี
กฎหมายเฉพาะจดัตั ,งขึ ,น 

(ง) สภากาชาดไทย หรือมลูนิธิเพื�อสาธารณะประโยชน์ 

(จ) สหกรณ์ออมทรัพย์หรือชมุนมุสหกรณ์ 

(ฉ) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(ช) โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที�จัดตั ,งขึ ,นตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ และเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทั�วไป 

(ซ) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึ�งมีลกัษณะเดียวกนักบัผู้ลงทนุดงัตอ่ไปนี , 
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(1) ผู้ลงทนุสถาบนัตาม (ก) แตไ่มร่วมถึงบริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทนุรวม ผู้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื ,อขายลว่งหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซื ,อขายลว่งหน้า และ
ผู้ประกอบธุรกิจการซื ,อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื ,อขายสินค้าเกษตร
ลว่งหน้า 

(2) ผู้ลงทนุตาม (ค) หรือ 

(3) กองทนุสว่นบคุคลที�เป็นการรับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (1) หรือ (2) 

(ฌ) นิติบคุคลซึ�งมีผู้ลงทนุตาม (ก) ถึง (ซ) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิ
ออกเสยีงทั ,งหมด และ 

(ญ) ผู้ลงทนุอื�นใดตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต.กําหนด 

7.4.2. การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะต้องเริ�มเสนอขายหน่วยลงทุนภายในหนึ�งปีนับแต่วันที�ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ให้จดัตั ,งกองทนุ มิเช่นนั ,นการอนมุตัิให้จดัตั ,งกองทนุเป็นอนัสิ ,นสดุลง 

บริษัทจัดการและผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะดําเนินการเสนอขายครั ,งแรก 
(Combined Offering) ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�ระบไุว้ในหนงัสือชี ,ชวน ทั ,งนี , ในกรณีที�สํานกังาน ก.ล.ต. 
และ/หรือ หน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น และ/หรือ ในกรณีที�บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศเห็นวา่การเสนอขายครั ,งแรก (Combined Offering) อาจมีปัญหาอปุสรรค หรือข้อจํากดัในการ
ดําเนินการ หรือในกรณีที�บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศเห็นสมควร บริษัท
จดัการและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศขอสงวนสทิธิkในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดการจอง
ซื ,อและการจัดสรรหน่วยลงทนุ รวมถึงสดัสว่นหรือจํานวนการจัดสรรตามที�ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ,ตามความ
เหมาะสม ทั ,งนี , เพื�อให้การเสนอขายครั ,งแรก (Combined Offering) ประสบความสาํเร็จ 

สาํหรับการเสนอขายหน่วยลงทนุครั ,งอื�น ๆ ของกองทนุ (หากมี) บริษัทจดัการจะต้องทําการเสนอขาย 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และวิธีการเสนอขายที�บริษัทจดัการจะได้กําหนด
สาํหรับการเสนอขายครั ,งนั ,น ๆ 

ตารางกําหนดการของการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาในการขอหนงัสือชี ,ชวน และใบคํา
ขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทุนสําหรับ 
ผู้จองซื ,อทั�วไป 

ภายในวนัที� 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างวนัและเวลาทําการ
ของบริษัทจัดการ ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ จนถึง 12.00 น. 
ของวนัที� 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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ระยะเวลาในการขอหนงัสือชี ,ชวน และใบคํา
ขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทุนสําหรับ 
ผู้จองซื ,อพิเศษและผู้สนบัสนนุ 

ภายในวนัที� 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างวนัและเวลาทําการ
ของบริษัทจดัการ หรือผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุใน
ประเทศ จนถึง 12.00 น. ของวนัที� 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาการจองซื ,อสาํหรับผู้จองซื ,อทั�วไป ตั ,งแตว่นัที� 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ระหวา่งวนัและเวลาทําการ
ของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ จนถึง 12.00 น. ของวนัที� 19 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาจองซื ,อสาํหรับผู้จองซื ,อพิเศษ  ตั ,งแตว่นัที� 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัที� 19 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 ระหว่างวนัและเวลาทําการของสํานกังานของผู้จดัการ
การจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ 

ระยะเวลาจองซื ,อสําหรับผู้ ซื ,อหน่วยลงทุน
เบื ,องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) 
และผู้สนบัสนนุ 

ตั ,งแตว่นัที� 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัที� 19 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 ระหว่างวนัและเวลาทําการของสํานักงานของบริษัท
จดัการ  

วนัสิ ,นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั ,งแรก  วนัที� 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

วนัประกาศผลการจดัสรรหนว่ยลงทนุสําหรับ 
ผู้จองซื ,อทั�วไป 

ภายในวนัที� 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

วันที�คาดว่าหน่วยลงทุนจะเข้าจดทะเบียน 
ซื ,อขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

ภายในวนัที� 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

วนัและเวลาตามที�ได้ระบไุว้ข้างต้น เป็นเพียงการคาดการณ์เทา่นั ,น ดงันั ,นวนัและเวลาดงักลา่วจึงอาจมี
การเปลี�ยนแปลงได้ โดยบริษัทจดัการร่วมกบัผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ และผู้สนบัสนนุการ
ขายหน่วยลงทนุ จะดําเนินการประกาศให้ทราบโดยเร็วหากมีการเปลี�ยนแปลงวนัหรือเวลาที�ได้ระบไุว้ข้างต้น 
โดยจะประกาศผา่นสื�อสิ�งพิมพ์ สื�อวิทย ุสื�อโทรทศัน์ สํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศ และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ รวมทั ,งเว็บไซต์ www.true-gif.com และเว็บไซต์ และ Call 
Center ของบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ 
(เทา่ที�จะสามารถดําเนินการได้) ตามรายละเอียดดงันี ,  
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 เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์/ 
Call Center 

บริษัทจดัการ www.scbam.com 02-777-7777 กด 0 กด 6 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) www.scb.co.th 02-777-7777 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) www.bangkokbank.com 1333 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) www.ktb.co.th 1551 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) www.krungsri.com  1572 
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) www.kasikornbank.com  02-888-8888 กด 4 กด 0 
ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) www.uob.co.th  02-285-1555 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั www.scbs.com 02-949-1127 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) www.maybank-ke.co.th 02-658-6300 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) www.asiaplus.co.th 02-680-1471 

 
1. วิธีการขอรับหนังสือชี 
ชวนและใบคาํขอเปิดบัญชีและจองซื 
อหน่วยลงทุน 

สาํหรับผู้จองซื 
อทั7วไป 

ผู้จองซื ,อทั�วไปสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชี ,ชวน ใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุ (ซึ�งคําขอ
เปิดบญัชีและจองซื ,อหนว่ยลงทนุจะอยูใ่นฉบบัเดียวกนั) แบบตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า (KYC) 
(เฉพาะนิติบคุคล) และแบบประเมินความเสี�ยงของผู้ลงทนุ (Risk Profile) ได้ที�บริษัทจดัการ ผู้จดัการ
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้ สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนตามรายชื�อที�ระบุไว้ใน
หนังสือชี ,ชวน (ยกเว้นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ�งไม่เปิดรับจองซื ,อหน่วย
ลงทุน) ตามรายละเอียดที�ระบุในตารางกําหนดการของการเสนอขายหน่วยลงทุนข้างต้นในวนัและ
เวลาทําการของบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หนว่ยลงทนุ จนถึงเวลา 12:00 น. ของวนัสิ ,นสดุระยะเวลาการจองซื ,อสาํหรับผู้จองซื ,อทั�วไป 

นอกจากนี , ผู้จองซื ,อทั�วไปสามารถดาวน์โหลด (download) หนงัสอืชี ,ชวนได้ที�เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.scbam.com และเว็บไซต์ www.true-gif.com ตั ,งแต่วนัแรกของระยะเวลาในการขอหนงัสือชี ,ชวน 
และใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหนว่ยลงทนุสาํหรับผู้จองซื ,อทั�วไป 

สําหรับผู้จองซื 
อประเภทผู้จองซื 
อพิเศษ ผู้ซื 
อหน่วยลงทุนเบี 
องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) และผู้สนับสนุน 

ผู้จองซื ,อประเภทผู้จองซื ,อพิเศษ ผู้ซื ,อหน่วยลงทุนเบื ,องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และ
ผู้สนับสนุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ,ชวน ใบคําขอเปิดบัญชีและจองซื ,อหน่วยลงทุน ได้ที�บริษัท
จดัการและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ ตามรายละเอียดที�ระบใุนตารางกําหนดการ
ของการเสนอขายหน่วยลงทุนข้างต้น ในวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการและผู้ จัดการการจัด
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ จนถึงวนัสิ ,นสดุระยะเวลาจองซื ,อสาํหรับผู้จองซื ,อพิเศษ ผู้ซื ,อหน่วยลงทนุ
เบื ,องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) และผู้สนบัสนนุ 
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2. วันเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน  

สาํหรับผู้จองซื 
อทั7วไป  

ตั ,งแตว่นัแรกของระยะเวลาการจองซื ,อสําหรับผู้จองซื ,อทั�วไป ระหว่างวนัและเวลาทําการของผู้จดัการ
การจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ยกเว้นสาขาไมโครของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ซึ�งไม่เปิดรับจองซื ,อหน่วยลงทนุ จนถึงเวลา 12:00 น. ของวนัสิ ,นสดุ
ระยะเวลาการจองซื ,อสาํหรับผู้จองซื ,อทั�วไป 

สําหรับผู้จองซื 
อประเภทผู้จองซื 
อพิเศษ ผู้ซื 
อหน่วยลงทุนเบี 
องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) และผู้สนับสนุน 

ตั ,งแต่วันแรกจนถึงวันสิ ,นสุดระยะเวลาจองซื ,อสําหรับผู้ จองซื ,อพิเศษ ผู้ ซื ,อหน่วยลงทุนเบื ,องต้นใน
ต่างประเทศ (Initial Purchasers) และผู้สนบัสนนุ ระหว่างวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ และ
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ  

3. การยกเลิกการจัดตั 
งและจัดการกองทุนรวมและ/หรือยุติการเสนอขายครั
งแรกโดยบริษัท
จัดการ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ซื 
อหน่วยลงทุนเบื 
องต้นใน
ต่างประเทศ (Initial Purchasers) 

ในขณะที�ยงัมิได้มีการจดทะเบียนกองทุน หากบริษัทจัดการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือผู้ซื ,อหน่วยลงทุนเบื ,องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ใช้สิทธิยกเลิกการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื�อนไขใด ๆ ตามที�ระบุไว้ในสญัญา
แต่งตั ,งผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน (Underwriting Agreement) และ/หรือสญัญาซื ,อขาย
หนว่ยลงทนุในตา่งประเทศ (International Purchase Agreement) ซึ�งรวมถึง (แตไ่มจํ่ากดัเพียง) กรณี
ที�ทรูไม่ใช้สิทธิจองซื ,อหน่วยลงทุนในจํานวนตามสดัส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนที�ได้ระบุไว้ในหวัข้อ 
7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – 5. สดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดั
จําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และผู้ซื ,อหน่วยลงทุนเบื ,องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) 
อาจจะดําเนินการยกเลิกการจดัตั ,งและจัดการกองทนุรวมและ/หรือยตุิการเสนอขายครั ,งแรก ในกรณี
ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซื ,อให้แก่ผู้จองซื ,อทกุราย ตามรายละเอียดใน
ข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหนว่ยลงทนุ – 9. การคืนเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุ” 

4. ราคาจองซื 
อหน่วยลงทุน 

ผู้จองซื ,อทุกราย (ไม่ว่าจะเป็นผู้จองซื ,อทั�วไป ผู้จองซื ,อพิเศษ ผู้ซื ,อหน่วยลงทนุเบื ,องต้นในต่างประเทศ 
(Initial Purchasers) และผู้สนบัสนนุ) จะต้องชําระคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุที�ราคา 10.00 บาทตอ่หนว่ย  
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5. สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั ,งแรกเป็นการเสนอขายต่อผู้ ลงทุนใน
ประเทศผา่นผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศตามรายชื�อที�ระบไุว้ในหวัข้อ 7.7.7 “บคุคล
อื�นที�เกี�ยวข้อง – 1. ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ (Domestic Bookrunners)” และ
จะเสนอขายต่อผู้ซื ,อหน่วยลงทนุเบื ,องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามรายชื�อที�ระบไุว้ใน
หวัข้อ 7.7.7 “บคุคลอื�นที�เกี�ยวข้อง – 2. ผู้ซื ,อหนว่ยลงทนุเบื ,องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)” 
โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อตามสดัสว่นดงัตอ่ไปนี ,  

- เสนอขายตอ่ผู้จองซื ,อทั�วไป 2,381,280,000 หนว่ย 

- เสนอขายตอ่ผู้จองซื ,อพิเศษ 2,381,280,000 หนว่ย 

- เสนอขายตอ่ทรู และ/หรือนิติบคุคลผู้ โอนอื�นรายใด และ/
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนักบัทรูหรือนิติบคุคลผู้ โอนอื�นราย
ดงักลา่ว 

ไมน้่อยกวา่ 1,045,440,000 
แตไ่มเ่กิน 1,935,806,400 

หนว่ย 
หนว่ย 

ทั ,งนี , บริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และผู้ซื ,อหน่วยลงทนุเบื ,องต้นหลกั
ในตา่งประเทศ (Joint Bookrunners) ขอสงวนสทิธิkในการเปลี�ยนแปลงจํานวนหน่วยลงทนุที�เสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภทตามที�ระบุไว้ข้างต้น รวมทั ,งอาจพิจารณาเพิ�มหรือลดสดัส่วนการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุในประเทศและผู้ซื ,อหน่วยลงทนุเบื ,องต้นในต่างประเทศ (Claw back / Claw 
forward) ได้ หรือเปลี�ยนแปลงวิธีการจัดสรรหน่วยลงทนุตามที�กําหนดไว้ในเอกสารฉบบันี ,ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื ,อหน่วยลงทนุของนกัลงทนุแต่ละ
ประเภท เป็นต้น เพื�อให้การเสนอขายครั ,งแรกประสบความสําเร็จสูงสดุ ทั ,งนี , ตราบเท่าที�ไม่ขัดต่อ
กฏหมายหลกัทรัพย์ อนึ�ง บริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ และผู้ซื ,อหนว่ย
ลงทนุเบื ,องต้นหลกัในต่างประเทศ (Joint Bookrunners) จะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุที�จะเสนอขายต่อผู้
จองซื ,อทั�วไปให้แก่ผู้จองซื ,อพิเศษ ทรู หรือผู้ซื ,อหนว่ยลงทนุเบื ,องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) 
อีก เว้นแตเ่ป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุที�เหลอืจากการจองซื ,อของผู้จองซื ,อทั�วไปให้แก่ผู้จองซื ,อพิเศษ ทรู 
และผู้ซื ,อหนว่ยลงทนุเบื ,องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) 

ทั ,งนี , การเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้นจะอยู่ภายใต้ข้อจํากดัการจดัสรรตามที�ระบุ
ไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

6. วิธีการจองซื 
อหน่วยลงทุน 

สาํหรับผู้จองซื 
อทั7วไป 

(ก) ผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื ,อหน่วยลงทุนได้ที�ผู้ จดัการการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ ได้ตามวนั เวลา ที�ระบไุว้ในข้อ 7.4.2 “การ
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เสนอขายหนว่ยลงทนุ – 2.วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ”  โดยจะต้องจองซื ,อหน่วยลงทนุ
เป็นจํานวนหนว่ยขั ,นตํ�า 5,000 หนว่ย และเพิ�มเป็นจํานวนทวีคณูของ 1,000 หน่วย โดยไม่จํากดั
จํานวนหน่วยลงทุนที�จะจองซื ,อต่อหนึ�งใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุสําหรับผู้จอง
ซื ,อทั�วไป ทั ,งนี , หากผู้จองซื ,อทําการจองซื ,อมากกวา่หนึ�งรายการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิkนํามา
รวมและทําการจัดสรรให้เพียงรายการเดียว รวมถึงไม่สามารถใช้ชื�อร่วมในการจองซื ,อหน่วย
ลงทนุได้ 

(ข) ผู้จองซื ,อจะต้องชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุครั ,งเดียวเต็มตามจํานวนที�จองซื ,อในวนัจองซื ,อ
ให้แก่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ โดย
จะต้องชําระที�ราคาจองซื ,อหน่วยลงทนุ โดยจะหกักลบลบหนี ,กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุไม่ได้ พร้อมทั ,งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
ใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหนว่ยลงทนุสาํหรับผู้จองซื ,อทั�วไปให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน 

(ค) ผู้จองซื ,อจะต้องปฏิบตัิตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า (KYC/CDD) และ
ได้รับการประเมินระดับความเสี�ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการที�ผู้ จัดการการจัด
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศหรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละรายที�ผู้จองซื ,อทําการ
จองซื ,อด้วยกําหนดโดยความเห็นชอบของบริษัทจดัการ 

(ง) เนื�องจากจะมีการนําหนว่ยลงทนุของกองทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันั ,น ในขณะที�
จองซื ,อ ผู้จองซื ,อจะต้องระบุในใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุสําหรับผู้จองซื ,อทั�วไป 
แจ้งความประสงค์ว่าจะให้นําหน่วยลงทนุที�ได้รับการจดัสรรจากการจองซื ,อหน่วยลงทนุฝากไว้ 
ณ ที�ใด โดยผู้จองซื ,อสามารถเลอืกที�จะ: 

- ฝากไว้ที�บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที�ตนมีบัญชีซื ,อขายหลักทรัพย์หรือที�ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สินที�ตนมีบญัชีทรัพย์สิน ซึ�งบริษัทจัดการจะดําเนินการนําหน่วยลงทุนที�ได้รับการ
จดัสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อเข้าบญัชีซื ,อ
ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีทรัพย์สินของผู้จองซื ,อนั ,น ๆ ตามที�ได้ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชี
และจองซื ,อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ,อทั�วไป (เข้าพอร์ตที�ผู้ จองซื ,อมีกับบริษัทหลกัทรัพย์
หรือผู้ฝากทรัพย์สนิ) หรือ 

- ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ (เข้าบญัชี 600) ที�บริษัทจัดการเปิดบัญชีรับฝาก
หลกัทรัพย์ไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ 

- ออกใบหน่วยลงทุนในชื�อของผู้จองซื ,อ และจดัส่งให้ผู้จองซื ,อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตามชื�อและที�อยู่ที�ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ,อ
ทั�วไป โดยผู้จองซื ,อยินดีมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ เพื�อจัดการทําใบ
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หนว่ยลงทนุและสง่มอบใบหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการ นบัแต่วนัสิ ,นสดุระยะเวลา
การเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ทั ,งนี , ผู้จองซื ,อจะต้องระบใุนใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุสําหรับผู้จองซื ,อทั�วไป
อยา่งชดัเจน กรณีที�ผู้จองซื ,อระบขุ้อมลูไมส่มัพนัธ์กนัหรือไมช่ดัเจน หรือไม่ได้ระบรุหสัสมาชิก
บริษัทหลกัทรัพย์ ชื�อบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซื ,อขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่าง
หนึ�ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิkที�จะดําเนินการนําหน่วยลงทุนที�ได้รับการจดัสรรฝากเข้าไว้
กบับญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (เข้าบญัชี 600) 

สาํหรับผู้จองซื 
อประเภทผู้จองซื 
อพิเศษ 

ให้ผู้จองซื ,อประเภทผู้จองซื ,อพิเศษ จองซื ,อหน่วยลงทุนผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ โดยต้องนําสง่ใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหนว่ยลงทนุที�ผู้จองซื ,อประเภทผู้จองซื ,อพิเศษได้ลง
ลายมือชื�อเพื�อแสดงความประสงค์ที�จะจองซื ,อหน่วยลงทนุและเอกสารประกอบในการขอเปิดบญัชี
และจองซื ,อหน่วยลงทนุ (ตามที�ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะกําหนดหรือแจ้งให้
ทราบ) ให้แก่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศเพื�อเป็นเอกสารประกอบการจองซื ,อ โดย
ผู้จองซื ,อประเภทผู้จองซื ,อพิเศษจะต้องชําระเงินค่าจองซื ,อที�ราคาจองซื ,อหน่วยลงทุน หากผู้จองซื ,อ
ประเภทผู้จองซื ,อพิเศษจองซื ,อมากกว่าหนึ�งรายการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิkนํามารวมและทําการ
จดัสรรให้เพียงรายการเดียว 

สําหรับผู้จองซื 
อประเภทผู้ซื 
อหน่วยลงทุนเบื 
องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และ
ผู้สนับสนุน 

ให้ผู้ซื ,อประเภทผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุเบื ,องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) และผู้สนบัสนนุ จอง
ซื ,อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ โดยต้องนําสง่ใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุที�ผู้ จองซื ,อ
ประเภทผู้ซื ,อหน่วยลงทนุเบื ,องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และผู้สนบัสนนุ (แล้วแต่กรณี) 
ได้ลงลายมือชื�อเพื�อแสดงความประสงค์ที�จะจองซื ,อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบในการขอเปิด
บญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุและเอกสารประกอบในการขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุ (ตามที�
บริษัทจดัการจะกําหนดหรือแจ้งให้ทราบ) เพื�อเป็นเอกสารประกอบการจองซื ,อ โดยผู้จองซื ,อประเภทผู้
ซื ,อหนว่ยลงทนุเบื ,องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) และผู้สนบัสนนุ จะต้องชําระเงินคา่จองซื ,อ
ที�ราคาจองซื ,อหนว่ยลงทนุ  

ทั ,งนี , สําหรับผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุที�มีถิ�นที�อยู่ต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื�องของข้อกําหนด 
กฎระเบียบ และภาษีตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง (หากมี) 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิkที�จะปฏิเสธการจองซื ,อหนว่ยลงทนุของผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุไม่
วา่ทั ,งหมดหรือบางสว่น ในกรณีที�บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การจองซื ,อหนว่ยลงทนุดงักลา่วมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทนุของกองทนุหรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื�อเสียง หรือต่อความ
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รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื ,อหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้า 

7. การรับชาํระเงนิค่าจองซื 
อและการเก็บรักษาเงนิค่าจองซื 
อหน่วยลงทุน 

ในการชําระเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุ ผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุเต็ม
ตามจํานวนเงินที�จองซื ,อในวนัที�จองซื ,อ โดยจะหกักลบลบหนี ,กบับริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่าย
หนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั ,งแรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

สาํหรับผู้จองซื 
อทั7วไป 

(ก) ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุจะต้องชําระคา่จองซื ,อครั ,งเดียวเต็มจํานวนในราคาจองซื ,อหน่วยลงทนุตาม
จํานวนที�จองซื ,อในวนัที�จองซื ,อ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค หรือเงินโอนจาก
เงินฝากบญัชีธนาคารของผู้จัดการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการ
ขายหนว่ยลงทนุผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุนที�รับจองรายนั ,นเท่านั ,นหรือวิธีอื�นใดที�ผู้ จดัการการจดัจําหน่าย
หน่วยลงทนุในประเทศและ/หรือบริษัทจดัการเห็นชอบ โดยสามารถทําการจองซื ,อหน่วยลงทุน
และชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนได้ที�ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) 

กรณีการชําระค่าจองซื ,อด้วยเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผู้จองซื ,อจะต้องลงวนัที�ไม่เกินวนัที�
บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วย
ลงทุนจะประกาศกําหนด และขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่าย เพื�อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที�
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละราย
เปิดไว้เพื�อการรับชําระเงินซื ,อหนว่ยลงทนุในชื�อ “บญัชีจองซื ,อหน่วยลงทนุ กองทนุรวมโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท” หรือตามที�ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรายที�ผู้จองซื ,อทําการจองซื ,อด้วยกําหนด 

วนัและช่วงเวลาสาํหรับการรับชําระเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุในแตล่ะประเภท 

‒ ตั ,งแต่วนัแรกของระยะเวลาการจองซื ,อสําหรับผู้จองซื ,อทั�วไป ในวนัและเวลาทําการ
ของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วย
ลงทุน จนถึงเวลา 12:00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศ หรือผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนในวันทําการก่อนวันสิ ,นสุด
ระยะเวลาการจองซื ,อสําหรับผู้จองซื ,อทั�วไป โดยผู้จองซื ,อจะต้องชําระเงินค่าจองซื ,อ
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หน่วยลงทุนด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค หรือเงินโอนจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุที�รับจองรายนั ,นเทา่นั ,น 

‒ กรณีจองซื ,อภายในเวลา 12:00 น. ของวันสิ ,นสุดระยะเวลาการจองซื ,อหน่วยลงทุน 
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุน 
ผู้จองซื ,อจะต้องชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนเฉพาะเงินสด เงินโอนจากบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของผู้จดัการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุที�รับจองรายนั ,นเทา่นั ,น 

ทั ,งนี , การชําระเงินค่าจองซื ,อเป็นเช็ค ให้ระบชืุ�อ ที�อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซื ,อลงบน
ด้านหลงัของเช็คเพื�อความสะดวกในการติดตอ่และเพื�อผลประโยชน์ของผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุ 

รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที�ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหน่วยลงทนุแต่ละรายกําหนด อาจมีความแตกต่างกนับ้าง ขอให้ผู้จองซื ,อทั�วไปปฎิบตัิ
ตามเงื�อนไขที�ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วย
ลงทนุแตล่ะรายจะกําหนด 

ผู้จองซื ,อต้องยื�นใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหนว่ยลงทนุสาํหรับผู้จองซื ,อทั�วไปที�กรอกครบถ้วน
และเอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื ,อหน่วยลงทุน พร้อมกับเช็ค ดราฟต์ หรือ
แคชเชียร์เช็ค หรือหลกัฐานใบนําฝากเงิน ณ สถานที�ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุใน
ประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ ภายในวนัเวลาที�ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุ – 2. วนัเวลาทําการเสนอขายหนว่ยลงทนุ” 

(ข) หลงัจากที�ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ 
ได้รับใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ,อทั�วไป พร้อมทั ,งเงินค่าจองซื ,อ
หน่วยลงทุนและเอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื ,อหน่วยลงทุนจากผู้ จองซื ,อ
ครบถ้วนตามที�ได้กําหนดไว้ในส่วนนี ,แล้ว ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ จะออกสาํเนาใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุสําหรับ
ผู้จองซื ,อทั�วไปให้แก่ผู้จองซื ,อไว้เป็นหลกัฐาน 

(ค) ในกรณีที�ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุชําระเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค 
ซึ�งไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที�จองซื ,อไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม ผู้จดัการการจดัจําหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทนุ จะถือว่าผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนทํา
การจองซื ,อหนว่ยลงทนุในวนัทําการที�สามารถเรียกเก็บเงินได้ 
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ในกรณีที�วนัทําการที�สามารถเรียกเก็บเงินได้นั ,นเป็นวนัและ/หรือเวลาที�ลว่งเลยจากเวลา 12.00 
น. หรือเวลาเรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ของสํานกังานของผู้จดัการการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทนุ ของวนัสิ ,นสดุระยะเวลา
การจองซื ,อหน่วยลงทนุไปแล้ว ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหนว่ยลงทนุ ขอสงวนสทิธิkที�จะปฏิเสธและ/หรือระงบัการขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อ
หนว่ยลงทนุรายนั ,น 

ในกรณีที�เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื ,อ 
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ขอ
สงวนสทิธิkที�จะปฏิเสธและ/หรือระงบัการขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อรายนั ,น 

(ง) ผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุที�ได้ทําการจองซื ,อหน่วยลงทนุและได้ชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุเต็ม
ตามจํานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื ,อหน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน
ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(จ) บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วย
ลงทนุ จะนําเงินที�ได้รับจากการจองซื ,อหน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที�บริษัทจดัการ 
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ เปิดไว้เพื�อ
การรับชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุ ทั ,งนี , จะต้องแยกเงินที�ได้รับจากการจองซื ,อหน่วยลงทุน
ออกจากทรัพย์สินอื�นๆ เพื�อส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการต่อไปเท่านั ,น และจะหกักลบลบหนี ,หรือ
นําไปใช้ในการอื�นใดมิได้ 

สาํหรับผู้จองซื 
อประเภทผู้จองซื 
อพิเศษ 

ผู้จองซื ,อประเภทผู้จองซื ,อพิเศษจะต้องจองซื ,อหนว่ยลงทนุผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุใน
ประเทศ โดยยื�นใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหนว่ยลงทนุที�กรอกครบถ้วนและเอกสารประกอบในการ
ขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหนว่ยลงทนุ (ตามที�ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะกําหนด
หรือแจ้งให้ทราบ) ณ สถานที�ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศภายในวนัเวลาที�ระบุ
ไว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – 2. วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ” และชําระค่า
จองซื ,อในราคาจองซื ,อหนว่ยลงทนุตามจํานวน วิธีการและระยะเวลาที�กําหนดหรือแจ้งโดยผู้จดัการการ
จดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ 

สําหรับผู้จองซื 
อประเภทผู้ซื 
อหน่วยลงทุนเบื 
องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และ/
หรือผู้สนับสนุน 

ผู้จองซื ,อประเภทผู้ซื ,อหนว่ยลงทนุเบื ,องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) และผู้สนบัสนนุ จะต้อง
จองซื ,อหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ โดยยื�นใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหนว่ยลงทนุสาํหรับผู้จองซื ,อ
พิเศษและผู้สนบัสนนุ ที�กรอกครบถ้วนและเอกสารประกอบในการขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุ 
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(ตามที�บริษัทจดัการจะกําหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ณ สถานที�ของบริษัทจดัการ ภายในวนัเวลาที�ระบไุว้
ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหนว่ยลงทนุ – 2. วนัเวลาทําการเสนอขายหนว่ยลงทนุ” และชําระคา่จอง
ซื ,อในราคาจองซื ,อหนว่ยลงทนุตามจํานวน วิธีการและระยะเวลาที�กําหนดหรือแจ้งโดยบริษัทจดัการ 

8. เงื7อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

(ก) ในระหว่างระยะเวลาก่อนสิ ,นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั ,งแรก หรือเมื�อสิ ,นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครั ,งแรกแต่ยงัมิได้มีการจดทะเบียนกองทนุ หากเกิดเหตกุารณ์ดงัที�ระบุ
ไว้ในย่อหน้าสดุท้ายของหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – 3. การยกเลิกการจดัตั ,งและ
จดัการกองทนุรวมและ/หรือยตุิการเสนอขายครั ,งแรกโดยบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ ซื ,อหน่วยลงทุนเบื ,องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)” 
บริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และผู้ซื ,อหน่วยลงทนุเบื ,องต้นใน
ต่างประเทศ (Initial Purchasers) สามารถยุติการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ และ/หรือ
ยกเลิกการจดัตั ,งและจัดการกองทนุได้ และบริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบ
ถึงการยตุิการเสนอขายหน่วยลงทนุ และ/หรือการยกเลิกการจดัตั ,งและจดัการกองทนุภายใน 7 
วนั นบัตั ,งแตว่นัที�ยตุิการเสนอขายหนว่ยลงทนุหรือมีการยกเลิกการจดัตั ,งและจดัการกองทนุนั ,น 
(แล้วแต่กรณี) และให้การอนุมตัิจัดตั ,งกองทนุนั ,นสิ ,นสดุลงในวนัที�รายงานให้สํานกังาน ก.ล.ต. 
ทราบ  

ทั ,งนี , เมื�อมีการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือการยกเลิกการจัดตั ,งและจดัการกองทุน
ตามความในข้อนี , บริษัทจดัการจะคืนหรือดําเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซื ,อให้แก่ผู้จองซื ,อทกุ
ราย ตามรายละเอียดในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหนว่ยลงทนุ – 9. การคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วย
ลงทนุ” 

(ข) บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วย
ลงทนุ ขอสงวนสทิธิkที�จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการจองซื ,อหนว่ยลงทนุไม่ว่าทั ,งหมดหรือบางสว่น 
ในกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี , 

(1) กรณีที�บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่า 1 
ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด เว้นแตเ่ป็นกรณีที�ได้รับยกเว้นตามที�
สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2) กรณีที�ทรูหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทนุรวมกนั
เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด 

(3) กรณีที�ผู้ลงทุนต่างด้าวประสงค์จะจองซื ,อหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด  
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(4) กรณีที�บคุคลที�จองซื ,อเป็นบคุคลที�มีกฎหมายกําหนดห้ามมิให้มีการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

(5) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที�บริษัทจัดการ ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุได้รับจากผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็น
จริง หรือไมค่รบถ้วน 

(6) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสยัว่าการซื ,อหน่วยลงทุนของผู้จองซื ,อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส 
เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน  เป็นต้น 

(7) กรณีที�บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหนว่ยลงทนุ ใช้ดลุยพินิจปฏิเสธ และ/หรือระงบัการจองซื ,อหนว่ยลงทนุ อนัเนื�องจากผล
การตรวจสอบการมีตวัตนของผู้ลงทนุ และระบบบริหารความเสี�ยงเกี�ยวกบัการเปิดบญัชี
กองทนุของผู้ลงทนุ 

(8) กรณีที�ผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุยงัไม่มีประวตัิการทําและไม่ยินยอมทําแบบตรวจสอบความมี
ตวัตนของลกูค้า (KYC) พร้อมแนบหลกัฐานการระบุตวัตน และ/หรือ แบบประเมินระดบั
ความเสี�ยงของผู้ลงทนุ (Risk Profile) หรือผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุไม่แสดงเจตนารับทราบถึง
ระดบัความเสี�ยงของกองทุนในใบคําขอเปิดบัญชีและจองซื ,อหน่วยลงทุน หรือผู้จองซื ,อ
ปฏิเสธการให้คํารับรองหรือความยินยอมใด ๆ หรือไม่กรอกข้อมูลที�กําหนดไว้ในใบคําขอ
เปิดบัญชีและจองซื ,อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน หรือไม่นําส่งเอกสารประกอบการขอเปิด
บญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุ หรือไม่ดําเนินการตามขั ,นตอนในการจองซื ,อที�บริษัทจัดการ 
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุที�รับ
จองซื ,อหนว่ยลงทนุแตล่ะรายกําหนด 

(9) ในกรณีที�มีเหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้บริษัทจัดการเห็นว่าทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมที�กองทนุจะลงทนุ มีมลูคา่รวมกนัแล้วไมถ่ึงร้อยละ 75 ของมลูค่าเงินที�กองทนุ
ระดมทุนได้หรือมูลค่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�กองทุนจะลงทนุอาจ
ไมเ่ป็นไปตามที�คาดหมายเช่น  การเจรจาในการซื ,อทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม
บางรายการที�กองทุนสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสดุวิสยัหรือเหตุ
อนัไม่คาดหมายกับทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมที�กองทุนคาดว่าจะลงทนุ จน
เป็นเหตใุห้กองทนุไมส่ามารถลงทนุ หรือไม่ประสงค์จะลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมดงักล่าว เป็นต้น บริษัทจดัการสงวนสิทธิkที�จะพิจารณาลดขนาดกองทนุ หรือ
ยกเลิกการจดัตั ,งกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซื ,อบางสว่น  หรือ
ทั ,งหมด และ/หรือระงบัการจดัสรรหนว่ยลงทนุบางสว่นหรือทั ,งหมด แล้วแตก่รณี 

(10) เพื�อประโยชน์สงูสดุของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือการรับลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ
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แต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิkที�จะรับหรือปฏิเสธที�จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ 
โดยบคุคลที�บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที�จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั ,น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ ที�มีถิ�นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ�งปกติมีถิ�นที�อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้ นส่วนซึ�งจัดให้มีขึ ,นและ
ดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(11) บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิkที�จะปฏิเสธการจองซื ,อหน่วยลงทนุในบางกรณีตามที�บริษัท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือกรณีที�การจองซื ,อหน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน
หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั ,งนี ,  เพื�อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และชื�อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการเป็นหลกั 

(ค) ในกรณีที�บริษัทจัดการมีพันธสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศ หรือมีความจําเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที�เกิดขึ ,น
แล้วในขณะนี ,หรือจะเกิดขึ ,นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิkที�จะปฏิบตัิตามและ
ดําเนินการตา่ง ๆ เพื�อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
นั ,น ซึ�งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูตา่ง ๆ ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การหกัภาษี ณ ที�จ่ายจากเงินได้ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื�นใดเท่าที�จําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามพันธ
สญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

9. การคืนเงนิค่าจองซื 
อหน่วยลงทุน 

กรณีที7ต้องมีการคืนเงนิค่าจองซื 
อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และผู้สนบัสนนุ
การขายหน่วยลงทุนแต่ละรายคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื ,อหน่วยลงทุนที�จองซื ,อผ่าน
บริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่
ละราย ในกรณีตา่ง ๆ ภายใต้เงื�อนไขที�กําหนดดงัตอ่ไปนี , 

(ก) ในกรณีที�บริษัทจดัการยกเลกิการจดัตั ,งกองทนุ และ/หรือ ได้ยตุิการขายหนว่ยลงทนุเนื�องจาก
เหตทีุ�ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – 8. เงื�อนไขการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ” โดยบริษัทจดัการจะรายงานให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ และ/หรือ การยกเลกิการจดัตั ,งและจดัการกองทนุ ภายในเจ็ดวนันบัตั ,งแต่วนัที�ยตุิการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุหรือมีการยกเลกิการจดัตั ,งและจดัการกองทนุนั ,น (แล้วแตก่รณี) และให้
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ถือว่าการอนมุตัิให้จดัตั ,งกองทนุสิ ,นสดุลงในวนัที�รายงานให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบ บริษัท
จัดการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะราย (แล้วแตก่รณี) คืนเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้
จองซื ,อหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุตามใบคําขอเปิดบญัชีและจอง
ซื ,อหนว่ยลงทนุแตล่ะใบซึ�งจองซื ,อผ่านบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุใน
ประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรายภายใน 14 วนันบัตั ,งแตว่นัที�การอนมุตัิ
ให้จัดตั ,งกองทุนสิ ,นสดุลง พร้อมด้วยผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ ,นจากเงินที�ได้รับจากการ
จําหนา่ยหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) นบัจากวนัที�มีการฝากเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุแต่
ละประเภทเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ที�เปิดไว้กบัธนาคารผู้ รับฝากเงิน เพื�อรักษาเงินที�ได้รับ
จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที�บริษัทจัดการจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุน โดยในกรณีที�บริษัทจัดการคํานวณผลประโยชน์ที�เกิดขึ ,นจากเงินที�ได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนดงักล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่าสองตําแหน่ง บริษัทจัดการจะ
คํานวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือสองตําแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้ จองซื ,อหน่วย
ลงทนุตามจํานวนที�คํานวณได้ดงักลา่ว 

(ข) กรณีที�ประกาศ ทน. 1/2554 ให้ถือว่าการอนมุตัิจัดตั ,งและจดัการกองทุนสิ ,นสดุลง หาก
ปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัตอ่ไปนี , เมื�อสิ ,นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั ,งแรกแล้ว แต่
ยงัมิได้จดทะเบียนกองทนุ 

(1) มีการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ไมถ่ึง 500 ราย 

(2) มลูค่าหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้มีมลูค่าไม่ถึง 2,000 ล้านบาท โดยการคํานวณมลูค่า
หนว่ยลงทนุที�ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมลูคา่ที�ตราไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ  

(3) มลูค่าหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้เมื�อรวมกับมลูค่าการกู้ยืมเงินจากบคุคลอื�น (ถ้ามี) มี
มลูคา่ไมเ่พียงพอที�จะลงทนุในทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุครั ,งแรก หรือ 

(4) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เป็นไปตามที�
กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

ทั ,งนี , บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบกรณีข้างต้นภายใน 15 วนันบัแต่วนั
สิ ,นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั ,งแรกดงักลา่ว และบริษัทจดัการจะคืน หรือดําเนินการให้
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละ
ราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุตามสดัสว่นของ
เงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุตามใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุแต่ละใบซึ�งจองซื ,อ
ผ่านบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
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หนว่ยลงทนุแตล่ะราย ภายใน 14 วนันบัจากวนัสิ ,นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั ,งแรก พร้อม
ด้วยผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ ,นจากเงินที�ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) นบัจาก
วนัที�มีการฝากเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ที�เปิดไว้กบัธนาคารผู้ รับฝากเงิน เพื�อรักษาเงินที�ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุไว้
ก่อนที�บริษัทจดัการจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุ โดยในกรณีที�บริษัทจดัการ
คํานวณผลประโยชน์ที�เกิดขึ ,นจากเงินที�ได้รับจากการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่วแล้วมีเศษ
ทศนิยมมากกว่าสองตําแหน่ง บริษัทจัดการจะคํานวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือสอง
ตําแหนง่ และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุตามจํานวนที�คํานวณได้ดงักลา่ว 

(ค) ในกรณีที�ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุถกูปฏิเสธการจองซื ,อ หรือไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่า
ทั ,งหมดหรือบางสว่น หรือมีการใช้สทิธิยกเลกิการขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุ
รายใดไม่ว่าทั ,งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุที�ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนนี , โดยบริษัท
จัดการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุ ให้แก่
ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุ ตามสดัสว่นของเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุที�ถกูปฏิเสธหรือไม่ได้รับการ
จดัสรรหรือถกูยกเลิกการขายตามใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุแต่ละใบซึ�งจอง
ซื ,อผ่านบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะราย ภายใน 14 วนันบัแตว่นัสิ ,นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั ,งแรก 

(ง) กรณีที�สาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั�งให้เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั ,งกองทนุเนื�องจากปรากฏกรณี
อยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัตอ่ไปนี , เมื�อได้มีการเสนอขายหน่วยลงทนุแล้วเสร็จ แต่ยงัมิได้มีการจด
ทะเบียนกองทนุ 

(1) มีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับ
บริษัทจดัการ ที�ขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามประกาศ ทน. 1/2554  

(2) มีการดําเนินการเมื�อได้รับอนมุตัิให้จดัตั ,งกองทนุไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ใน หมวด 2 
ของภาค 1 ของประกาศ ทน. 1/2554  

(3) มีการดําเนินการไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนดเพื�อรองรับการดําเนินการของกองทนุภายหลงั
การจดัตั ,งตามภาค 2 ของประกาศ ทน. 1/2554 

(4) มีการลงทนุหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานไม่เป็นไป
ตามแผนการลงทนุที�ได้กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ ซึ�งเป็นกรณีที�มีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การดําเนินการของกองทนุ 

(5) มีการบริหารจัดการกองทุนโดยฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในภาค 3 ของ
ประกาศ ทน. 1/2554 



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 315 

โดยบริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และ
ผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อ
หน่วยลงทนุตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุตามใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทุน
แตล่ะใบซึ�งจองซื ,อผ่านบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที�มีการเพิกถอนการอนุมตัิให้จัดตั ,งกองทุน 
พร้อมด้วยผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ ,นจากเงินที�ได้รับจากการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) นบัจากวนัที�มี
การฝากเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ที�เปิดไว้กับ
ธนาคารผู้ รับฝากเงิน เพื�อรักษาเงินที�ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุไว้ก่อนที�บริษัทจดัการจะนําไป
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุ โดยในกรณีที�บริษัทจดัการคํานวณผลประโยชน์ที�เกิดขึ ,นจากเงินที�
ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุดงักลา่วแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่าสองตําแหน่ง บริษัทจดัการจะ
คํานวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือสองตําแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุตาม
จํานวนที�คํานวณได้ดงักลา่ว 

ทั ,งนี , ในกรณีที�สํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั�งให้เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั ,งกองทนุ เมื�อมีการจดทะเบียน
กองทนุไปแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการเลิกกองทนุทนัที ซึ�งจะต้องมีการดําเนินการตาม
กระบวนการชําระบญัชีของกองทนุตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.16.6 “การชําระบญัชีกองทนุ” ซึ�งจะมี
การหกัคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัตั ,งและจดัการกองทนุก่อนคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

วิธีการคืนเงนิค่าจองซื 
อหน่วยลงทุน 

เมื�อเกิดกรณีที�ต้องมีการคืนเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ “กรณีที�ต้องมีการคืนเงินค่า
จองซื ,อหน่วยลงทนุ” ข้างต้น บริษัทจดัการจะคืน หรือดําเนินการให้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศ และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะราย (ตามแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื ,อหน่วย
ลงทนุ (พร้อมด้วยผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ ,นจากเงินที�ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ใน
กรณีที�ต้องมีการคืนเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุตามกรณีที�กําหนดไว้ในหวัข้อ “กรณีที�ต้องมีการคนืเงินคา่
จองซื ,อหนว่ยลงทนุ” วรรคหนึ�ง (ก) (ข) และ (ง)) ข้างต้น ให้แก่ผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุที�จองซื ,อผ่านบริษัท
จดัการ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละราย 
(แล้วแต่กรณี) ตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ “กรณีที�ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุ” ข้างต้น โดย
การโอนเงินเข้าบญัชีในชื�อของผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุ หรือชําระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สั�งจ่ายในนามผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุ ทั ,งนี , ตามแต่วิธีการที�ผู้ จองซื ,อหน่วย
ลงทนุจะได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาตามที�
ระบไุว้ในแตล่ะกรณีตามหวัข้อ “กรณีที�ต้องมีการคืนเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุ” ข้างต้น 

หากบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ
รายใด (แล้วแตก่รณี) ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซื ,อ ภายในกําหนดเวลาดงักลา่วให้แก่ผู้จองซื ,อที�จองซื ,อ
หน่วยลงทนุผ่านตนได้เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ�งที�บริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละรายเอง ต้องรับผิดชอบ บริษัทจดัการจะ
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ชําระ หรือดําเนินการให้ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วย
ลงทนุแตล่ะราย (แล้วแตก่รณี) ชําระดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแต่วนัที�ครบกําหนดเวลานั ,น 
จนถึงวนัที�ชําระเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุดงักลา่วจนครบถ้วน 

10. เอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื 
อหน่วยลงทุน 

เอกสารประกอบในการขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี , เว้นแต่บริษัท
จดัการจะยินยอมผอ่นผนัให้เป็นกรณี ๆ ไป โดยบริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ
ในประเทศขอสงวนสิทธิkในการพิจารณาเปลี�ยนแปลงหรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื�น ๆ เพิ�มเติมตามที�
เห็นสมควร 

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว 

(ก) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง/บตัร
ประจําตัวบุคคลต่างด้าว (กรณีบุคคลที�ไม่มีสัญชาติไทย) ที�ยังไม่หมดอายุ หรือสําเนา
ทะเบียนบ้าน (ในกรณีที�เอกสารแสดงตนข้างต้น ไมไ่ด้ระบหุมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน 
หรือที�อยู่ของผู้จองซื ,อ) ทั ,งนี , กรณีบุคคลสญัชาติต่างด้าวหากมีถิ�นที�อยู่ในประเทศเจ้าของ
สญัชาติ ต้องระบทีุ�อยูใ่นประเทศเจ้าของสญัชาติในใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหนว่ยลงทนุ
ด้วย 

(ข) เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือเงินค่าจองซื ,อหน่วย
ลงทุนส่วนที�ไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบญัชีผู้จองซื ,อจะต้องแนบสําเนาสมุด
บัญชีเ งินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที�ได้เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที�ระบเุลขที�บญัชี และชื�อบญัชีผู้
จองซื ,อโดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม   

ทั ,งนี , ในกรณีคืนเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุสว่นที�ไมไ่ด้รับการจดัสรร หากผู้จองซื ,อมิได้ให้สาํเนาหน้าแรก
ของสมดุบญัชีดงักลา่วไว้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิkดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุ 

ให้ใช้เอกสารข้อ (ก) - (ข) จํานวน 1 ชดุ  และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสาํเนาถกูต้อง ทั ,งนี , สําเนา 
statement ต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชี (ห้ามใช้กระดาษ reused) 

กรณีคณะบุคคล 

(ก) สาํเนาเอกสารการจดัตั ,งคณะบคุคล 
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(ข) สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีคณะบคุคล (ต้องระบเุลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรในใบคํา
ขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหนว่ยลงทนุ ในกรณีที�ประสงค์จะจองซื ,อแยกตา่งหากจากการจองซื ,อ
ในชื�อของบคุคลธรรมดา) 

(ค) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม ที�ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 

(ง) หนงัสือมอบอํานาจ หรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  พร้อมสําเนา
บตัรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจที�ยงัไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง อนึ�ง หากหนงัสือมอบอํานาจกระทําการเป็นฉบบัสําเนา เอกสารฉบบัสําเนา
ดงักลา่วต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบอํานาจด้วย 

(จ) เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือเงินค่าจองซื ,อหน่วย
ลงทุนส่วนที�ไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบญัชีผู้จองซื ,อจะต้องแนบสําเนาสมุด
บัญชีเ งินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที�ได้เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที�ระบเุลขที�บญัชี และชื�อบญัชีผู้
จองซื ,อโดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม  

ให้ใช้เอกสารข้อ (ก) - (จ) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสําเนาถูกต้อง 
ทั ,งนี , สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชี (ห้ามใช้กระดาษ 
reused) 

กองทนุสว่นบคุคลและ/หรือคณะบคุคลที�จองซื ,อโดยใช้หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชนโดย
ไม่ได้ระบุเลขประจําตัวผู้ เสียภาษีอากรจะถือเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที�ใช้
หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชนเดียวกนั และบริษัทจดัการจะรวมจํานวนจองซื ,อในใบจอง
ซื ,อทกุใบเป็นหนึ�งรายการเพื�อใช้ในการจดัสรร 

กรณีนิติบุคคลที7จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) สําเนาหนังสือรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์และสําเนาหนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบงัคบัของบริษัทอายไุมเ่กินสามเดือนนบัจากวนัที�ออกเอกสาร  

(ข) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที�ระบุในลกัษณะให้ลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท หรือลงทนุในหลกัทรัพย์นี ,ได้   

(ค) หนงัสอืมอบอํานาจหรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  

(ง) สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง/บตัรประจําตวั
บคุคลต่างด้าว (กรณีบุคคลที�ไม่มีสญัชาติไทย) ที�ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มีอํานาจลง
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นามแทนนิติบุคคลและผู้ รับมอบอํานาจ อนึ�ง หากหนงัสือมอบอํานาจกระทําการเป็นฉบบั
สาํเนา เอกสารฉบบัสาํเนาดงักลา่วต้องลงนามรับรองความถกูต้องโดยผู้มอบอํานาจด้วย 

(จ) เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือเงินค่าจองซื ,อหน่วย
ลงทุนส่วนที�ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบญัชี  ผู้จองซื ,อจะต้องแนบสําเนาสมุด
บัญชีเ งินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
(Statement) ที�ได้เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที�ระบเุลขที�บญัชี และชื�อบญัชีผู้
จองซื ,อโดยจะต้องไมเ่ป็นบญัชีร่วม 

ทั ,งนี , ในกรณีคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนส่วนที�ไม่ได้รับการจัดสรร หากผู้ จองซื ,อมิได้ให้
สําเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีดงักล่าวไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิkดําเนินการให้มีการคืน
เงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื ,อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั�งจ่ายในนามผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุ 

ให้ใช้เอกสารข้อ (ก) - (จ) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อม
ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ทั ,งนี , สําเนา statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชี 
(ห้ามใช้กระดาษ reused) 

กรณีนิติบุคคลที7 เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั 
งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์   

(ก) สําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ�งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลนั ,น
ตั ,งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที�ของนิติบุคคลนั ,นก็ได้  และหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าว
ต้องออกมาไม่เกินหนึ�งปี โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี�ยวกับชื�อนิติบุคคล  ผู้มีอํานาจลงลายมือ
ชื�อผกูพนันิติบคุคล และเงื�อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื�อ  ที�ตั ,งสาํนกังานใหญ่ 

(ข) หนงัสอืมอบอํานาจที�นิติบคุคลตา่งประเทศนั ,น  มอบอํานาจให้ custodian หรือสาํเนา  

(ค) หนงัสอืมอบอํานาจของ custodian หรือสาํเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท  

(ง) สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง/บัตรประจําตัว
บคุคลตา่งด้าว (กรณีบคุคลที�ไมม่ีสญัชาติไทย) ที�ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบอํานาจ  

(จ) เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทนุ หรือเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุ
สว่นที�ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบญัชี  ผู้จองซื ,อจะต้องแนบสําเนาสมุดบญัชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั หรือสาํเนารายการเดินบญัชีดงักลา่ว (Statement) ที�ได้เปิดไว้
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที�ระบุเลขที�บญัชี และชื�อบญัชีผู้จองซื ,อโดยจะต้องไม่เป็น
บญัชีร่วม  
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ทั ,งนี , ในกรณีคืนเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุสว่นที�ไมไ่ด้รับการจดัสรร หากผู้จองซื ,อมิได้ให้สาํเนาหน้าแรก
ของสมดุบญัชีดงักลา่วไว้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิkดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุ 

ให้ใช้เอกสารข้อ (ก) - (จ) จํานวน 1 ชดุ และเอกสารประกอบทกุฉบบัรับรองสําเนาถกูต้อง ทั ,งนี , สําเนา 
statement ต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยเจ้าของบญัชีหรือ custodian ที�ได้รับมอบอํานาจ (ห้าม
ใช้กระดาษ reused)  โดยเอกสารตามข้อ (ก) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื�อโดยเจ้าหน้าที� Notary 
Public และรับรองโดยสถานกงสลุของไทย ณ ประเทศที�ได้จดัทําเอกสาร อายไุมเ่กินหนึ�งปี 

หมายเหต ุ

• กรณีเป็นเอกสารที�มาจากตา่งประเทศ จะต้องมีการรับรองสาํเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท 

• ผู้ลงทนุทกุรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที�จะผกูพนัตามข้อตกลงและข้อกําหนดต่าง ๆ 
ตามที�ได้ระบุไว้ในโครงการนี , และ/หรือตามประกาศ คําสั�ง ระเบียบต่าง ๆ ที� ก.ล.ต. และ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ได้ประกาศกําหนด ทั ,งที�ได้มีอยูใ่นปัจจบุนัและที�จะได้แก้ไขเพิ�มเติมในภายหน้า 

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิkในการพิจารณาความสมบรูณ์ของเอกสารหรือขอเอกสารเพิ�มเติม
หรือทดแทน ซึ �งเป็นข้อปฏิบตัิตามกฎหมายกําหนด หรือระเบียบของบริษัทจดัการ ทั ,งนี ,
เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

7.4.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะดําเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุใน
การเสนอขายครั ,งแรก ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�ระบไุว้ในหนงัสือชี ,ชวนนี , ทั ,งนี , ในกรณีที�สํานกังาน ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื�น และ/หรือในกรณีที�บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ
ในประเทศเห็นวา่การเสนอขายครั ,งแรกอาจมีปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดัในการดําเนินการ หรือกรณีที�บริษัท
จดัการและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศเห็นสมควร บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหนา่ย
หนว่ยลงทนุในประเทศขอสงวนสทิธิkในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดการจองซื ,อและการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามที�
ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ หรือหนงัสอืชี ,ชวนตามความเหมาะสม เพื�อให้การเสนอขายหนว่ยลงทนุในครั ,งนี ,
ประสบความสาํเร็จ 

1. วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุแก่ผู้จองซื ,อทั�วไป 

บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อ
ทั�วไปภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี , 
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(ก) ในกรณีที�จํานวนหน่วยลงทุนที�ผู้จองซื ,อทั�วไปทุกรายจองซื ,อรวมกันมีจํานวนไม่เกินจํานวน
หน่วยลงทุนตามสดัส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ,อทั�วไปตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ 
7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – 5. สดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการและ
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อทั�วไปทกุ
รายตามจํานวนที�จองซื ,อ 

(ข) ในกรณีที�จํานวนหนว่ยลงทนุที�ผู้จองซื ,อทั�วไปทกุรายจองซื ,อรวมกนัมีจํานวนเกินจํานวนหน่วย
ลงทนุตามสดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ,อทั�วไปตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 
“การเสนอขายหน่วยลงทนุ – 5. สดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการและผู้จดัการ
การจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อทั�วไป ดงันี , 

(1) บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะจดัสรรหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้จองซื ,อทั�วไปทกุรายในรอบแรกตามจํานวนจองซื ,อขั ,นตํ�า (5,000 หนว่ย) โดยหาก
ผู้จองซื ,อทําการจองซื ,อมากกว่าหนึ�งใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศขอสงวนสิทธิkที�จะนําจํานวน
หนว่ยลงทนุที�จองซื ,อตามใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุทกุใบมารวมกนัเพื�อ
ทําการจดัสรรตามวิธีการที�กําหนดในข้อนี , และเมื�อได้รับผลการจดัสรรของผู้จองซื ,อราย
นั ,นแล้ว บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะดําเนินการ
แจ้งผลการจัดสรรให้แก่ผู้ จองซื ,อแยกเป็นแต่ละใบคําขอเปิดบัญชีและจองซื ,อหน่วย
ลงทนุตามสดัสว่นของการจองซื ,อที�ปรากฏในใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อหน่วยลงทนุ
แตล่ะฉบบั 

(2) ในรอบต่อ ๆ ไป บริษัทจดัการและผู้จดัการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุที�เหลอืจากการจดัสรรตามข้อ (1) ข้างต้นให้แก่ผู้จองซื ,อทั�วไปทกุราย
อยา่งเทา่เทียมกนัรอบละ 1,000 หน่วย วนเป็นรอบไปเรื�อย ๆ จนกว่าจะครบจํานวนหน่วย
ลงทุนตามสดัส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซื ,อทั�วไปตามที�ระบุไว้ในหวัข้อ 
7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – 5. สดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทนุ” ทั ,งนี , ในกรณีที�
จํานวนหน่วยลงทุนที�ผู้จองซื ,อรายใดจองซื ,อและยงัไม่ได้รับการจดัสรร เหลือน้อยกว่า 
1,000 หนว่ยในการจดัสรรรอบใด ผู้จองซื ,อรายนั ,นจะถกูตดัสิทธิในการได้รับการจดัสรร
ในรอบนั ,นและรอบตอ่ ๆ ไป 

(3) ในกรณีที�มีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรรให้กบัผู้จองซื ,อในข้อ (1) หรือ ข้อ (2) ทกุ
รายได้ในรอบใด บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหน่วยลงทนุในประเทศจะใช้
วิธีสุ่มคัดเลือกรายชื�อผู้ จองซื ,อทั�วไปที�มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Random) ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เพื�อทําการจดัสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื ,อที�ยงัไม่ได้รับการจัดสรรเต็ม
ตามจํานวนที�จองซื ,อตามที�สุม่คดัเลอืกได้นั ,น 
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(4) บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศขอสงวนสิทธิkไม่จดัสรร
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อเต็มตามจํานวนที�จองซื ,อ และคืนเงินค่าจองซื ,อสว่นที�ไม่ได้รับ
การจดัสรรให้กบัผู้ลงทนุรายนั ,นในกรณีที�จํานวนหนว่ยลงทนุที�ผู้จองซื ,อทั�วไปทกุรายจอง
ซื ,อรวมกันมีจํานวนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน
สําหรับผู้จองซื ,อทั�วไปตามที�ระบุไว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 5. 
สดัสว่นการจดัสรรหนว่ยลงทนุ” โดยการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อทกุรายนั ,น จะ
ดําเนินการโดยบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากดั โดยผู้จองซื ,อสามารถตรวจสอบผลการ
จดัสรรได้ที�สาํนกังานของบริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ 
และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ในวนัทําการเทา่นั ,น) หรือทางช่องทางโทรศพัท์และ
เว็บไซต์ตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน” หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ www.settrade.com ทั ,งนี , สําหรับการตรวจสอบที�สํานกังานของ ผู้จดัการการ
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน หรือทาง
ช่องทางโทรศพัท์และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที�กําหนดไว้ใน
หวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ” นั ,น สามารถตรวจสอบได้เฉพาะข้อมูลการ
จดัสรรหน่วยลงทนุที�มีการจองซื ,อผ่านผู้จัดการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุรายนั ,นเทา่นั ,น 

ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�ระบไุว้ในข้อนี , บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ
ในประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื ,อทั�วไปที�จองซื ,อและได้ชําระเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน
เต็มตามจํานวนที�จองซื ,อแล้ว ในกรณีที�จํานวนเงินค่าจองซื ,อที�ระบใุนใบคําขอเปิดบญัชีและจองซื ,อ
หนว่ยลงทนุมากกวา่จํานวนเงินที�ได้รับชําระ บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุใน
ประเทศจะดําเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการจดัสรรสําหรับผู้จองซื ,อทั�วไปตามที�ระบไุว้ข้างต้น 
โดยใช้จํานวนเงินคา่จองซื ,อที�ได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุแก่ผู้สนบัสนนุ  

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สนบัสนนุ ในจํานวนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการจดัสรรหน่วย
ลงทนุสาํหรับผู้สนบัสนนุ ตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – 5. สดัสว่นการจดัสรร
หนว่ยลงทนุ” ซึ�งเป็นจํานวนไมเ่กินหนึ�งในสามของหนว่ยลงทนุทั ,งหมดในการเสนอขายครั ,งแรก 

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ จองซื ,อพิเศษและผู้ ซื ,อหน่วยลงทุนเบื ,องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) 

บริษัทจดัการ (และผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ ในกรณีจดัสรรให้แก่ผู้จองซื ,อพิเศษ) 
จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซื ,อพิเศษและผู้ ซื ,อหน่วยลงทุนเบื ,องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) ตามสดัสว่นการจดัสรรหนว่ยลงทนุที�ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทนุ – 
5. สดัสว่นการจดัสรรหนว่ยลงทนุ” ตามวิธีการที�บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วย
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ลงทนุในประเทศ และ/หรือ ผู้ซื ,อหน่วยลงทนุเบื ,องต้นหลกัในต่างประเทศ (Joint Bookrunners) จะได้
กําหนด 

ในกรณีที�บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื�อ
เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม หรือชื�อเสียงหรือ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 
บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศสงวนสิทธิkที�จะจดัสรรหรือไม่จดัสรร
หนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทั ,งหมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื ,อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ,นหลงัจากการจดทะเบียนกองทนุรวมแล้วเสร็จและนายทะเบียนได้
บนัทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื ,อในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั ,น โดย
บริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนจะออกและจดัสง่หนงัสือแจ้งผลการฝากหลกัทรัพย์ หรือใบหน่วย
ลงทุน (กรณีผู้ จองซื ,อขอออกเป็นใบหน่วยลงทุน) ให้แก่ผู้ จองซื ,อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภายใน 15 วนัทําการ นบัแตว่นัสิ ,นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั ,งแรก  

2. ข้อจาํกัดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

(ก) ข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะเป็นไป
ตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั ,งนี , ในกรณีที�สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ
หนว่ยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศขอสงวนสทิธิkที�จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั ,น และในการเสนอขายครั ,งแรก 
บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ข้อจํากดัดงัที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

(ข) เนื�องจากมีการแบง่แยกจํานวนหนว่ยลงทนุที�จะเสนอขายให้แก่ผู้จองซื ,อพิเศษและผู้สนบัสนนุ
ออกจากหน่วยลงทนุที�จะเสนอขายต่อผู้จองซื ,อทั�วไปไว้แล้วตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.2 
“การเสนอขายหน่วยลงทนุ – 5. สดัสว่นการจดัสรรหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการจะไม่จดัสรร
หนว่ยลงทนุในสว่นที�เสนอขายตอ่ผู้จองซื ,อทั�วไปให้แก่ผู้จองซื ,อพิเศษที�ได้รับการจดัสรรแบบผู้
จองซื ,อพิเศษหรือทรูอีก เว้นแตเ่ป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุที�เหลอืจากการจองซื ,อของผู้จองซื ,อ
ทั�วไปให้แก่ผู้จองซื ,อพิเศษ ทั ,งนี , สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุแต่ละรายรวมทั ,งกลุม่
บคุคลเดียวกนัของผู้ลงทนุรายนั ,นต้องไม่เกินอตัราที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจํากดัการ
ถือหนว่ยลงทนุ – 2. อตัราการถือหนว่ยลงทนุ” 

3. ข้อตกลงเรื7องการห้ามขายหน่วยลงทุนของทรู 

อนึ�ง ภายหลงัวนัจดทะเบียนกองทนุ ทรูจะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในจํานวนไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 18 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหน่ายได้ทั ,งหมดในการเสนอขายครั ,งแรก ทั ,งนี , ทรูได้ตกลงกบับริษัทจดัการใน
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ฐานะผู้กระทําการแทนกองทนุว่าจะไม่ขาย โอน หรือจําหน่ายด้วยประการอื�นใดซึ�งหน่วยลงทนุที�ตน
จองซื ,อจํานวนดงักล่าว เป็นระยะเวลาห้าปีนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนเว้นแต่เป็นกรณีได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุ ทั ,งนี , ภายใต้เงื�อนไขบางประการ 

7.4.4. การจดทะเบียนกองทุน 

เมื�อการเสนอขายเสร็จสิ ,น บริษัทจัดการจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินที�ได้รับจากการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุเป็นกองทนุกบัสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายครั ,งแรก ทั ,งนี , 
กองทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี , 

(ก) มีการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ไมน้่อยกวา่ 500 ราย 

(ข) มีการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเป็นไปตามที�กําหนดในข้อ 
7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ – 2. อตัราการถือหนว่ยลงทนุ”  

(ค) มลูคา่หนว่ยลงทนุที�จําหน่ายได้มีมลูค่าไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท ทั ,งนี , การคํานวณมลูค่า
หน่วยลงทุนที�ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที�ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ 

(ง) มีการทําสญัญาแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(จ) มีการทําข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ และ 

(ฉ) มีการทําสญัญาแตง่ตั ,งนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ หรือมีการแตง่ตั ,งนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที�การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนไม่สามารถดําเนินการได้อนัเนื�องมาจากการขาด
คณุสมบตัิตามข้อ (ก) (ข) หรือ (ค) ข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซื ,อให้แก่ผู้จองซื ,อทกุราย  

7.4.5. วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

การที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซื ,อหรือลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุไม่ว่าในทอดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอ
ขายครั ,งแรกหรือการเสนอขายครั ,งตอ่ ๆ ไป ถือวา่เป็นการที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยอมรับที�จะผกูพนัตามข้อกําหนดใน
ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการซึ�งได้มีการลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที�ได้รับการแต่งตั ,ง
โดยชอบจากบริษัทจดัการ 

หน่วยลงทุนของกองทุนจะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน (scripless) ในกรณีที�มีความจําเป็น  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุให้ได้โดยยื�นคําขอออกใบ
หนว่ยลงทนุตามแบบที�นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการกําหนด ทั ,งนี , ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการซึ�ง
นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการกําหนด ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอดงักลา่ว นายทะเบียน และ/หรือ 



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 324 

บริษัทจดัการต้องจดัการให้มีการออกใบหนว่ยลงทนุที�เป็นปัจจุบนั และมีข้อมลูที�จําเป็นและเพียงพอเพื�อให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุใช้เป็นหลกัฐานแสดงสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการและบคุคลอื�นได้ 

1. วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุในระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที�
กําหนดโดยนายทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทั ,งนี , ผู้ โอนจะต้องเสีย
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และดําเนินการตามขั ,นตอนและวิธีการที�นายทะเบียน และ/
หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ กําหนด 

2. วิธีการโอนหน่วยลงทุนที7มีใบหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ�งถือใบหนว่ยลงทนุและประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องยื�นคําขอโอนหน่วยลงทนุ
ตามแบบที�กําหนดโดยนายทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบคําขอ
โอนหน่วยลงทนุที�ลงนามโดยผู้ โอนและผู้ รับโอน พร้อมทั ,งแนบเอกสารประกอบตามที�นายทะเบียน 
และ/หรือ บริษัทจดัการกําหนด ในกรณีที�ไมม่ีการร้องขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุใหม่ จะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนที�สลกัหลงัโดยผู้ โอนมาแสดงต่อนายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการ ทั ,งนี , ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องดําเนินการตามขั ,นตอนและวิธีการที�นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการกําหนด 

การโอนหน่วยลงทนุให้มีผลบงัคบัและใช้อ้างยนักบับคุคลภายนอกได้ และถือว่าได้รับการรับรองโดย
นายทะเบียนก็ต่อเมื�อนายทะเบียนทําการบนัทึกรายชื�อผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเรียบร้อย
แล้ว ทั ,งนี , ผู้ โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ตามที�นายทะเบียนกําหนด 

ทั ,งนี , นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุที�ไม่เป็นไปตามข้อจํากัดที�
กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” หรือการโอนที�ไม่ได้ปฏิบตัิตามขั ,นตอนและวิธีการที�นาย
ทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด 

7.4.6. ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

กองทนุไม่มีข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้นแต่การโอนนั ,นจะ
ทําให้อตัราการถือหน่วยลงทุนของกองทุนขดัต่อข้อจํากัดที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทนุ” 

ทั ,งนี , ในกรณีที� ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข สั�งการ เห็นชอบ หรือ
ผอ่นผนัเกี�ยวกบัการโอนหนว่ยลงทนุเป็นอยา่งอื�น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิkที�จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั ,น 

7.4.7. ข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการต้องดําเนินการให้การจดัสรรหนว่ยลงทนุในการเสนอขายและการถือหนว่ยลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละราย รวมถึงบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
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กฎระเบียบที� ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในการพิจารณา
ความเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามบทบญัญัติที� ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด (รวมถึงที�แก้ไขเพิ�มเติม) และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

1. กลุ่มบุคคลเดียวกัน 

เพื�อประโยชน์ในการพิจารณาความเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนัตามหวัข้อนี , ให้บคุคลที�มีความสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งหรือหลายลกัษณะดงัตอ่ไปนี ,หรือตามที� ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดแก้ไขเพิ�มเติม เป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

(ข) นิติบุคคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั ,นซึ�งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติ
บคุคลดงักลา่วไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้ว
ทั ,งหมดหรือความเป็นหุ้นสว่นทั ,งหมด 

(ค) กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น แตท่ั ,งนี , มิให้รวมถึงกองทนุสาํรองเลี ,ยงชีพ 

2. อัตราการถอืหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใด ๆ (รวมถึงบคุคลใน
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั ,น) ได้ไม่เกินหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั ,งหมดของกองทนุ และจะดําเนินการให้การถือหนว่ยลงทนุหลงัจากนั ,นของบคุคลใด ๆ (รวมถึงบคุคล
ในกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั ,น) ไม่เกินหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั ,งหมดของกองทนุ ยกเว้นกรณีตอ่ไปนี , 

(ก) การจดัสรรหน่วยลงทนุไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด
ของกองทนุให้แก่บคุคลตอ่ไปนี , 

(1) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  

(2) กองทนุสาํรองเลี ,ยงชีพ 

(3) กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป  

(4) กองทนุประกนัสงัคม หรือ 

(5) นิติบุคคลที�จัดตั ,งขึ ,นตามกฎหมายไทย ซึ�งไม่อยู่ภายใต้บงัคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 
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(ข) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนที�รับหน่วยลงทุนตามข้อผูกพัน
ภายใต้สญัญารับประกนัการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ โดยที�บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุจะ
ถือหน่วยลงทุนในส่วนที�เกินอัตราหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั ,งหมดของกองทนุไว้ไม่เกินหนึ�งปีนบัแต่วนัที�รับหน่วยลงทนุ ทั ,งนี , ในช่วงระยะเวลาหนึ�งปี
ดงักลา่ว บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุจะถกูจํากดัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในสว่นที�
ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่อตัราร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดของ
กองทนุ ทั ,งนี ,บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่วต้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัผู้ ที�จะจําหน่าย
จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทุนรวมจะลงทนุใน
ลกัษณะของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

3. อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว 

การจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้ลงทนุต่างด้าวจะต้องจดัสรรไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�
จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดของกองทุน ทั ,งนี , บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิkในการจดัสรรหน่วยลงทุนหรือ
ควบคมุการถือหนว่ยลงทนุของคนตา่งด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที�กําหนดสดัสว่น
การลงทนุของคนตา่งด้าวไว้สาํหรับกิจการโทรคมนาคม ตามที�อาจมีการแก้ไขเพิ�มเติมใด ๆ  

บริษัทจดัการจะแต่งตั ,งนายทะเบียนเพื�อปฏิบตัิหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทนุและ
ตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื�อควบคุมให้อตัราการถือหน่วยลงทนุเป็นไปตามข้อจํากดัที�เกี�ยวข้อง
ภายใต้หลกัเกณฑ์ที�ใช้บงัคบั 

7.4.8. ผลของกรณีอัตราการถอืหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที7กาํหนด 

1. หน้าที7ของบริษัทจัดการ 

(ก) บริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในห้าวนัทําการนบัแต่วันที�บริษัท
จัดการทราบหรือควรทราบถึงเหตุที�บุคคลใดหรือบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทนุ ณ ขณะใดขณะหนึ�ง ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินกวา่อตัราที�กําหนดไว้ในข้อ 
7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ – 2. อตัราการถือหนว่ยลงทนุ” 

(ข) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายนั ,นหรือบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกนัจําหน่าย
หน่วยลงทุนในส่วนที�ไม่เป็นไปตามอตัราที�กําหนดไว้ในข้อ 7.4.7 “ข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทนุ – 2. อตัราการถือหนว่ยลงทนุ” ออกไป 

(ค) บริษัทจดัการจะต้องแตง่ตั ,งนายทะเบียนเพื�อปฏิบตัิหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ในโครงการจดัการ
กองทนุและตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื�อควบคมุให้อตัราการถือหน่วยลงทนุของคนต่าง
ด้าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�ใช้บงัคบั และนายทะเบียนจะต้องไม่รับโอนหน่วยลงทนุหรือไม่
รับคนต่างด้าวลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุน หากการรับจดทะเบียนโอนหรือการรับ
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ลงทะเบียนดงักลา่วจะเป็นเหตใุห้การถือหน่วยลงทนุของคนต่างด้าวไม่เป็นไปตามสดัสว่นที�
กําหนด 

(ง) บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที�กําหนด
ไว้ในข้อ 7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ – 2. อตัราการถือหน่วยลงทนุ” และข้อ 7.4.7 
“ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ – 3. อตัราสว่นการลงทนุของคนต่างด้าว” ไม่มีสิทธิออกเสียง
หรือรับเงินปันผลในสว่นของหนว่ยลงทนุที�ถือเกินกวา่อตัราที�กําหนด ทั ,งนี , ตามที�กําหนดไว้ใน
ข้อ 7.4.8 “ผลของกรณีอตัราการถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามที�กําหนด – 2. ผลกระทบต่อผู้
ถือหนว่ยลงทนุ” 

(จ) หากปรากฏแก่บริษัทจดัการวา่หลงัพ้นระยะเวลาหนึ�งปีนบัแต่วนัที�รับหน่วยลงทนุแล้ว บริษัท
จดัจําหนา่ยหน่วยลงทนุหรือบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกนัยงัคงถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัรา
หนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั ,งหมดของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการตามที�ระบไุว้ข้างต้นโดยอนโุลม 

2. ผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที�กําหนดไว้ในข้อ 7.4.7 “ข้อจํากัดการถือ
หนว่ยลงทนุ – 2. อตัราการถือหน่วยลงทนุ” และข้อ 7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ – 3. 
อตัราสว่นการลงทนุของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ และไม่มี
สทิธิออกเสยีงในสว่นของหนว่ยลงทนุที�ถือเกินกวา่อตัราที�กําหนดนั ,น 

(ข) ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที�กําหนดไว้ในข้อ 7.4.7 “ข้อจํากัดการถือ
หนว่ยลงทนุ – 2. อตัราการถือหน่วยลงทนุ” และข้อ 7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ – 3. 
อตัราสว่นการลงทนุของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในสว่นของหน่วยลงทนุที�ถือ
เกินกวา่อตัราที�กําหนดนั ,น ทั ,งนี , จะยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่า
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั ,งปวงรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว ในระหว่างที�บริษัทจดัการยงั
มิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินที�ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผล
สว่นดงักล่าวออกจากจากบญัชีและทรัพย์สินของกองทุน โดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(ค) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนัใดที�ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าข้อจํากดั
ที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที�ถือไม่เกินกว่าอตัราที�กําหนดนั ,นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนันั ,น 
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7.5. การเพิ7มเงนิทุนจดทะเบียน 

7.5.1. หลักเกณฑ์และวิธีการ 

การเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ บริษัทจดัการจะกระทําได้ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี , ซึ�งต้อง
ได้รับอนุมตัิจากสํานกังาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการเพิ�มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการเสนอขายหน่วย
ลงทนุที�ออกใหมท่ั ,งหมดต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุและได้รับชําระราคาค่าหน่วยลงทนุ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึ�งกรณีนี ,ไมต้่องได้รับอนมุตัิจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ก) ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 7.5.2 “มติ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” ท้ายนี ,) 

(ข) การเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุไมข่ดัหรือแย้งกบัโครงการจดัการกองทนุ หรือกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ค) ในกรณีที�เป็นการเพิ�มทุนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุบางราย ต้องไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ�งถือหน่วย
ลงทนุรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด คดัค้าน
การเพิ�มทนุดงักลา่ว และ 

(ง) ได้รับอนมุตัิจากสํานกังาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นกรณียกเว้น  เช่น การเสนอขายหน่วยลงทนุที�
ออกใหม่ทั ,งหมดต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุและได้รับชําระราคาค่า
หนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 7.5.3 “ความ
เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.” ท้ายนี ,) 

7.5.2. มติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เสนอขายหน่วยลงทุนที�ออกใหม่ทั ,งหมดต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม
สดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการต้องเริ�มเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วภายในหนึ�งปีนบัแต่วนัที�ได้รับมติ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ มิฉะนั ,นบริษัทจดัการต้องดําเนินการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอีกครั ,งหนึ�ง 

ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เพิ�มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจเพิ�มทุนจด
ทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุบางราย แต่ทั ,งนี , ต้องไม่ปรากฏ
ว่ามีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั ,งหมดคดัค้าน 

วิธีการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื�อเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุจะต้องกระทําตามวิธีการที�กําหนด
ไว้ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายหลกัทรัพย์ ทั ,งนี , ตามที�
ระบไุว้ในหวัข้อ 7.13.2 “สทิธิในการออกเสยีงเพื�อลงมติ” 
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บริษัทจดัการต้องดําเนินการจดัให้มีข้อมลูดงัต่อไปนี ,ระบอุยู่ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเพื�อขอมติ แล้วแตก่รณี 

(ก) ในกรณีปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรือได้มาเพิ�มเติมซึ�งทรัพย์สินของกองทุนตามที�
กําหนดไว้ในข้อ (ข) ข้างท้ายนี ,) 

(1) วตัถปุระสงค์ในการเพิ�มทนุจดทะเบียน 

(2) จํานวนหนว่ยลงทนุเพิ�มทนุ ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(3) เหตุผลที�จะเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนในราคาตํ�ากว่าราคาที�เสนอขายต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ หรือตํ�ากวา่ราคาตลาด (ถ้ามี) และ 

(4) ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนจากการเพิ�มทุนจดทะเบียน และข้อมูล
เกี�ยวกบัผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทนุ (price dilution) ผลกระทบต่อสว่น
แบง่กําไรหรือสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิม (control dilution) และข้อมลูอื�นใด
ที�อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ข) ในกรณีเป็นการเพิ�มทนุเพื�อวตัถปุระสงค์ที�อธิบายไว้ในหวัข้อ 2.2.3 “การลงทนุในทรัพย์สิน
หลกั - ทรัพย์สินที�กองทนุลงทนุเพิ�มเติม” นอกเหนือจากข้อมลูตามที�กําหนดไว้ข้างต้นแล้ว 
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปนี ,ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้
ถือหนว่ยลงทนุเพื�อขอมติ (ตามแตก่รณี) เพิ�มเติม 

(1) ลกัษณะของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�เกี�ยวข้อง 

(2) หลกัเกณฑ์การกําหนดราคาทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานดงักลา่ว 

(3) สรุปรายงานการประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานดงักลา่ว และสมมติฐานที�
สาํคญัในการประเมินคา่ 

(4) ความเห็นของบริษัทจัดการเกี�ยวกับความสมเหตสุมผลของสมมติฐานในรายงานการ
ประเมินคา่ 

(5) สรุปสาระสําคัญของข้อตกลงเกี�ยวกับการดําเนินการและการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานดงักลา่ว และร่างสญัญาอื�นที�เกี�ยวข้อง 

(6) การกู้ยืมเงินและผลกระทบจากการกู้ ยืมเงินต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูล
เกี�ยวกบัแหลง่ที�มาของเงินทนุ จํานวนเงินที�จะกู้ยืม ทรัพย์สินที�จะนําไปเป็นหลกัประกนั 
และลาํดบัสทิธิของเจ้าหนี ,เงินกู้ยืมเปรียบเทียบกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 
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อยา่งไรก็ดี ในกรณีที�บริษัทจดัการพิจารณาแล้วมีความเชื�อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า การเปิดเผย
ข้อมลูบางรายการตามที�กลา่วข้างต้นก่อนการเข้าทํารายการที�ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะสง่ผลกระทบต่อ
ประโยชน์ที�คาดหมายของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการอาจไม่ระบขุ้อมลูนั ,น โดยจะแสดง
เหตผุลในการไม่ระบขุ้อมลูดงักล่าวไว้ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื�อขอมติ แล้วแต่
กรณี ทั ,งนี , เมื�อความจําเป็นในการไม่เปิดเผยข้อมลูนั ,นหมดไป บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า 

7.5.3. ความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ในการยื�นคําขออนมุตัิเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะต้อง
แสดงได้วา่กองทนุมีลกัษณะตามที�กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ�งเป็นข้อกําหนดเดียวกนักบัที�ต้องปฏิบตัิ
ตามเมื�อมีการจดัตั ,งกองทนุ นอกจากนี , การเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัโครงการ
จดัการกองทุน กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมาย
ดงักลา่วด้วย 

การอนมุตัิของสํานกังาน ก.ล.ต. ให้เพิ�มเงินทุนจดทะเบียนของกองทนุเป็นอนัสิ ,นสดุลงเมื�อเกิดกรณี
ตอ่ไปนี , 

(ก) บริษัทจดัการมิได้เริ�มเสนอขายหนว่ยลงทนุเพื�อการเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุภายใน
หนึ�งปีนบัแตว่นัที�ได้รับอนมุตัิ 

(ข) มลูค่าหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้ เมื�อรวมกบัมลูค่าการกู้ยืมเงินจากบคุคลอื�น (ถ้ามี) มีมลูค่าไม่
เพียงพอที�จะลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานตามที�ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ในกรณีเช่นนี , บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ ,นจาก
เงินที�ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุภายใน 14 วนันบัแต่วนั
สิ ,นสดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุนั ,นตามสดัสว่นของเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุ และ
แจ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิ ,นสดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่ว ทั ,งนี , หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั ,นได้
เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ�งที�บริษัทจดัการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจดัการชําระดอกเบี ,ย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที�ครบกําหนดเวลานั ,นจนถึงวนัที�บริษัทจดัการคืนเงินค่า
จองซื ,อครบถ้วน 

เมื�อการเสนอขายหนว่ยลงทนุเสร็จสิ ,น บริษัทจดัการจะยื�นคําขอแก้ไขเพิ�มเติมจํานวนเงินทนุจดทะเบียน
ของกองทนุต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ�มเติมเพื�อเพิ�ม
เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

หน่วยลงทุนที�ออกใหม่เนื�องจากการเพิ�มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จะต้องดําเนินการตาม
ข้อกําหนดเกี�ยวกบัการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุตามหวัข้อ 7.14 “การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการ
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กองทนุ” และข้อกําหนดเกี�ยวกบัการจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตามหวัข้อ 7.3.2 “ข้อ
กําหนดการจดทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 

7.6. การลดเงนิทุนจดทะเบียน 

7.6.1. ข้อกาํหนดเกี7ยวกับการลดเงนิทุนจดทะเบียน 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ บริษัทจดัการอาจกระทําได้เฉพาะเมื�อเข้ากรณีดงัตอ่ไปนี , 

(ก) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามแผนที�ได้มีการกําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุอย่างชดั
แจ้ง 

(ข) กองทุนมีสภาพคลอ่งสว่นเกินที�เหลืออยู่ภายหลงัจากการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน
และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั ,งนี , ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยวา่กองทนุไมม่ีกําไรสะสม
เหลอือยูแ่ล้ว 

(ค) กองทนุมีรายการค่าใช้จ่ายที�ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตตุ้องนําไปใช้ในการคํานวณกําไรสทุธิที�ปรับปรุง
แล้วของกองทนุ 

(ง) กรณีอื�นใดที�มีมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุที�เป็นกรณีตามข้อ (ข) หรือ (ค) บริษัทจดัการจะกระทําได้ก็ต่อเมื�อได้รับมติ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที�กองทนุมีการเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนเพื�อลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานเพิ�มเติมแล้ว แต่ไม่
สามารถได้มาซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานดงักลา่วได้ บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการลดเงินทนุจดทะเบียนของ
กองทนุโดยไมช่กัช้า 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ บริษัทจดัการอาจกระทําโดยการลดมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือลดจํานวนหนว่ย
ลงทนุ และภายหลงัการลดทนุ บริษัทจดัการจะเฉลี�ยเงินคืนตามสดัสว่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีชื�ออยูใ่นสมดุทะเบียน ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุโดยไมห่กัเงินที�เฉลี�ยคืนดงักลา่วจากกําไรสะสมของกองทนุ 

การขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื�อลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามวิธีการที�
กําหนดไว้ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ทั ,งนี , ตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ 
7.13.2 “สทิธิในการออกเสยีงเพื�อลงมติ – 2. หลกัเกณฑ์และวิธีการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

นอกจากนี , การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุจะต้องอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดเกี�ยวกบัการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ
จดัการกองทนุตามหวัข้อ 7.14 “การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุ”  

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปนี ,ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื�อ
ขอมติ (ตามแตก่รณี) 
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(ก) เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

(ข) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุที�ลดลงในแตล่ะครั ,ง 

(ค) ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือกองทนุจากการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

ทั ,งนี , ตามประกาศ ทน. 1/2554 บริษัทจดัการจะต้องยื�นคําขอแก้ไขเพิ�มเติมจดทะเบียนของกองทนุต่อสํานกังาน 
ก.ล.ต. ภายในห้าวนัทําการนบัแตว่นัที�เฉลี�ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และจะต้องเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการลดเงินทนุจด
ทะเบียนทกุครั ,งของกองทนุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และในรายงานประจําปีของกองทนุด้วย 

7.6.2. แผนการลดเงนิทุนจดทะเบียนที7กาํหนดไว้ล่วงหน้า 

ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที�กองทุนเข้าทํากับทรู ทรูตกลงขาย และกองทุนตกลงซื ,อ
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มตั ,งแต่วนัที�กองทุนลงทุน โดยทรูมีหน้าที�ส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�ม 
จํานวน 3,000 เสา ภายในปี พ.ศ.  2557 และอีกจํานวน 3,000 เสา ภายในปี พ.ศ. 2558 ในขณะเดียวกนั ณ วนัที�กองทนุ
ลงทุน เรียลฟิวเจอร์ตกลงเข้าทําสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการพื ,นที� (slots) บางส่วนบนทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ�มนั ,นจากกองทุนตามสัญญาเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการหลกั โดยกําหนดระยะเวลาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการจะเริ�มต้นเมื�อกองทนุได้รับการสง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มตามกําหนดการสง่
มอบแตล่ะคราวให้แก่กองทนุและกองทนุนําพื ,นที� (slots) บนเสาออกให้เรียลฟิวเจอร์เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการได้ 
จนถึงวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 โดยกําหนดการสง่มอบ ช่วงเวลาการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ และ ช่วงเวลา
การจ่ายคา่เช่า สามารถสรุปได้ดงันี ,  

จาํนวนเสา กาํหนดการส่งมอบ 
ช่วงเวลาการเช่า  

ดาํเนินการและบริหารจัดการ* 
ช่วงเวลาการจ่ายค่าเช่า 

3,000 เสา ภายในปี พ.ศ. 2557 ตั ,งแต ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 

ตั ,งแต ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 

3,000 เสา ภายในปี พ.ศ. 2558 ตั ,งแต ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 

ตั ,งแต ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

* บนสมมติฐานวา่ ทรูทําการสง่มอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มตรงตามกําหนดเวลาที�ตกลงกนั 

โดยการรับรู้รายได้คา่เช่าทางบญัชีของกองทนุจะรับรู้ตามช่วงเวลาการเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ ในขณะ
ที�เงินสดรับค่าเช่าจะได้รับตามช่วงเวลาการจ่ายค่าเช่า โดยจะเห็นได้ว่าจนกว่ากองทุนจะได้รับมอบทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ�มและกองทนุนําพื ,นที� (slots) บนเสาบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มนั ,นออกให้เช่า ดําเนินการ
และบริหารจดัการแก่เรียลฟิวเจอร์ กองทนุจะได้รับเงินสดค่าเช่าก่อนค่าเช่าทางบญัชีซึ�งถือเป็นรายการรายได้รับลว่งหน้า
ทางบญัชี (Unearned Revenue) ซึ�งกองทนุจะมีค่าเช่าลว่งหน้าหนึ�งปีและสองปี จากการให้เช่า ดําเนินการและบริหาร
จดัการพื ,นที� (slots) บนเสาของทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มที�สง่มอบในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ตามลําดบั 
ตวัอยา่งเช่น ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มที�จะมีกําหนดการสง่มอบในปีพ.ศ. 2557 กองทนุจะได้รับค่าเช่าเงินสดปี
แรกในช่วงวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ�งนบัเป็นค่าเช่าลว่งหน้าทางบญัชี โดยต่อมาหากมี
การส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มดงักล่าวตามกําหนดเวลาการส่งมอบให้แก่กองทุนและกองทุนนําพื ,นที� 
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(slots) บนเสาบนทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มนั ,นออกให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการ แก่เรียลฟิวเจอร์ ค่าเช่า
ดงักลา่วจะถกูรับรู้เป็นรายได้ในทางบญัชีในช่วงวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามที�กองทนุได้
ให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการพื ,นที� (slots) บนเสากบัเรียลฟิวเจอร์  

ตารางด้านล่างเป็นตวัอย่างรายได้รับลว่งหน้าจากเงินสดรับค่าเช่าและการรับรู้รายได้ตามบญัชี รวมถึงสภาพ
คลอ่งสว่นเกินของกองทนุซึ�งอาจจะเกิดจากการที�กองทนุมีเงินสดรับค่าเช่ามากกว่ารายได้ที�รับรู้ได้ตามบญัชีในช่วงสามปี
แรก (พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559) 

   
จาํนวนเงนิค่าเช่า (ล้านบาท) 

   
ในช่วง ม.ค. ถึง ธ.ค. ในแต่ละปี 

   
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

รายได้จากเสาที�สง่มอบในปี 2557  รายได้รับลว่งหน้า 620  400  490  

    รายได้ตามบญัชี   620  400  

รายได้จากเสาที�สง่มอบในปี 2558  รายได้รับลว่งหน้า 620  670  690  
    รายได้ตามบญัชี     620  

รวมรายได้ของเสาทั ,งหมด  รายได้รับลว่งหน้า 1,240  1,070  1,180  

    รายได้ตามบญัชี   620  1,020  

สภาพคล่องส่วนเกินซึ7งเกิดจากรายรับที7เป็นเงินสดมากว่ารายรับทางบัญชี 1,240  450  160  

ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื�อใช้ในการอธิบายวิธีการรับรู้รายได้เท่านั ,น มิได้มีความประสงค์จะถูกใช้เพื�อประมาณการบอกถึง
ผลตอบแทนของการลงทนุของกองทนุ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทนุกบัทรู และ
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัระหวา่งกองทนุกบัเรียลฟิวเจอร์ในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสาํคญัของสญัญาที�ทํา
ให้ได้มาซึ�งทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม – (ข) สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั” 

กองทนุประสงค์ที�จะให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที�กองทนุจะมีสภาพคลอ่งสว่นเกินซึ�ง
เกิดจากการได้รับคา่เช่าลว่งหน้าตามที�กลา่วข้างต้น กองทนุจึงมีแผนที�จะทําการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุและคืน
เงินลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย เพื�อให้สอดคล้องกบักระแส
เงินสดที�กองทนุได้รับจากการดําเนินงาน โดยมีตวัอยา่งของสภาพคลอ่งสว่นเกินและการลดทนุดงันี , 

รอบปีบัญชี 
สภาพคล่องส่วนเกินซึ7งเกิดจากการได้รับค่า

เช่าล่วงหน้า 
จาํนวนเงนิลดทุนโดยประมาณ  

(ล้านบาท) 

2557 1,240 1,240 

2558 450 450 

ตารางข้างต้นเป็นเพียงตวัอย่างเพื�อใช้ในการอธิบายการลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินเท่านั ,น จํานวนเงินลดทนุที�แท้จริงจะถกูกําหนดโดย
ผู้จดัการกองทนุ 
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อย่างไรก็ดี แผนการลดเงินทนุจดทะเบียนข้างต้นขึ ,นอยู่กบัปัจจยัภายนอกและอาจมีการเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม
หรือลดลงไปจาก ตวัอยา่งที�แสดงไว้ข้างต้น อยา่งเช่นในกรณีที�หากการสง่มอบทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มและการ
ให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการพื ,นที� (slots) บนเสาเกิดขึ ,นก่อนหรือลา่ช้ากวา่กําหนด เงินสดรับลว่งหน้าดงักลา่วอาจ
ลดลงหรือเพิ�มขึ ,นจากการประมาณการข้างต้นได้ ซึ�งจะสง่ผลให้แผนการลดเงินทนุจดทะเบียนปรับเปลี�ยนไปตามจํานวน
เงินสดรับล่วงหน้าที�อาจลดลงหรือเพิ�มขึ ,นนั ,น โดยหากมีการส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ�มและการให้เช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการพื ,นที� (slots) บนเสาก่อนกําหนด เงินสดรับลว่งหน้าบางสว่นที�กองทนุได้รับมาจากเรียลฟิวเจอร์
จะสามารถรับรู้เป็นรายได้คา่เช่าของกองทนุซึ�งกองทนุสามารถนํามาพิจารณาจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในรูปของเงิน
ปันผลได้ ในขณะที�หากมีการสง่มอบทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ�มและการให้เช่า ดําเนินการและบริหารจดัการพื ,นที� 
(slots) บนเสาช้ากว่ากําหนด กองทนุจะมีการบนัทึกเงินสดรับลว่งหน้าจํานวนเพิ�มมากขึ ,น ซึ�งในกรณีดงักลา่วนี , กองทุน
อาจมีการลดเงินทนุจดทะเบียนในปีถดัจากปี พ.ศ. 2558 ด้วย 

นอกจากนี , หากกกองทนุมีการจดัหาหรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที�กองทนุลงทนุโดยได้รับผลตอบแทนเป็น
เงินสดรับลว่งหน้าอื�นใด กองทนุอาจพิจารณาลดทนุจดทะเบียนตามจํานวนเงินสดรับลว่งหน้านั ,น และจดัสรรเป็นเงินคืน
การลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุได้ 

การลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิตามหวัข้อ 7.6.1 “ข้อกําหนดเกี�ยวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียน” 

7.7. การแต่งตั 
ง สิทธิ หน้าที7 และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ที7เกี7ยวข้องกับกองทุน 

7.7.1. คณะกรรมการที7ปรึกษาการลงทุน 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการที7ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนจะต้องประกอบด้วยกรรมการซึ�งมีคุณสมบัติตามที�กําหนดไว้ใน
กฎหมายหลกัทรัพย์  

ทั ,งนี , บริษัทจดัการอาจพิจารณาปรับเปลี�ยน หรือแตง่ตั ,งเพิ�มเติมหรือลดจํานวนบคุคลที�จะเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนได้ตามความเหมาะสม โดยแต่งตั ,งบุคคลที�มีคณุสมบตัิตามที�
กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด ทั ,งนี , หากมีการปรับเปลี�ยน หรือแต่งตั ,งเพิ�มเติมหรือลดจํานวนบคุคลที�จะ
เป็นกรรมการดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

2. การถอดถอนและเปลี7ยนตัวกรรมการคณะกรรมการที7ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทจัดการมีอํานาจในการถอดถอนหรือเปลี�ยนตวักรรมการในคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน 
โดยการแตง่ตั ,งกรรมการรายใหมซ่ึ�งมีคณุสมบตัิตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด แตท่ั ,งนี ,กรรมการคน
หนึ�งในคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทนุจะต้องเป็นผู้จดัการกองทนุเสมอ 
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3. สิทธิ หน้าที7 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที7ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทนุมีสทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี , 

(ก) ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี�ยวกับการลงทุนของกองทนุในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐาน รวมถึงการบริหารจดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทนุลงทนุ 
เมื�อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจดัการ 

(ข) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที�กรรมการรายใดมีส่วนได้เสีย (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม) ในเรื�องที�ต้องให้คําปรึกษาหรือคําแนะนํา ทั ,งนี , กรรมการผู้ ที�มีสว่นได้เสียในเรื�องที�
พิจารณา (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมเพื�อพิจารณาในเรื�อง
ดงักลา่ว 

7.7.2. บริษัทจัดการ 

ในการบริหารจดัการกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามโครงการจดัการกองทนุที�ได้รับอนมุตัิจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. ทั ,งนี , สทิธิและภาระผกูพนัของบริษัทจดัการเป็นไปตามที�กําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี , 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการมีอํานาจโดยทั�วไปในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุ โดยมีสทิธิดงัตอ่ไปนี , 

(ก) สทิธิในการบริหารและจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และนโยบายการลงทนุของ
กองทนุ ตลอดจนโครงการจดัการกองทนุ ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
มติผู้ ถือหน่วยลงทนุ หนงัสือชี ,ชวน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ�งกองทนุหรือ
บริษัทจัดการ (เพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุน) หรือทั ,งกองทุนและบริษัท
จดัการเป็นหรือจะเข้าเป็นคูส่ญัญา 

(ข) สิทธิในการปฏิเสธคําขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนั ,นไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือ หากการอนมุตัิการโอนหน่วยลงทนุดงักลา่ว
จะทําให้สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุ หรือ
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ค) สิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุจากกองทนุ และหกัค่าใช้จ่ายจากกองทนุ
ตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุ 

(ง) สิทธิในการขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนในเรื�องที�
เกี�ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน ตลอดจนการบริหาร
จดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทนุลงทนุ 
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(จ) สิทธิในการถอดถอนกรรมการหรือแต่งตั ,งกรรมการคนใหม่ในคณะกรรมการที�ปรึกษาการ
ลงทนุตามที�เห็นวา่เหมาะสมตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุ 

(ฉ) สทิธิและอํานาจในการเข้าทําเอกสารธุรกรรม และใช้สิทธิหรือดําเนินการตามที�กําหนดไว้ใน
เอกสารธุรกรรม รวมทั ,งใช้ดลุยพินิจเพื�อผ่อนผนักรณีผิดนดัที�เกิดขึ ,นภายใต้เอกสารธุรกรรม
ตามที�เห็นสมควร  

(ช) สิทธิและอํานาจในการดําเนินการลงนามในเอกสารใด ๆ และเข้าผกูพนัในธุรกรรมใด ๆ ใน
นามของกองทุน ภายใต้ขอบเขตของโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการ มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์  

(ซ) สิทธิในการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจําหน่ายหน่วยลงทนุของตนในกรณีใด ๆ ที�ต้องมี
การปฏิบตัิการให้เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และ 

(ฌ) สทิธิและอํานาจอื�น ๆ ตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ทั ,งนี , บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิkในการดําเนินการใด ๆ ที�อาจแตกต่างไปจากที�กําหนดไว้ในเอกสาร
ธุรกรรมตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร เพื�อประโยชน์และความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการกองทนุ 
และประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตราบเท่าที�ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของ
เอกสารธุรกรรม 

2. หน้าที7และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

หน้าที�และความรับผิดชอบหลกัของบริษัทจดัการคือจะต้องบริหารและจดัการกองทนุ รวมทั ,งทรัพย์สิน
และหนี ,สินของกองทนุ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์สจุริตเพื�อประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุ ข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ มติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หนงัสอืชี ,ชวน กฎหมายหลกัทรัพย์ 
และข้อตกลงตา่ง ๆ ซึ�งกองทนุหรือบริษัทจดัการ (เพื�อวตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการกองทนุ) หรือทั ,ง
กองทนุและบริษัทจดัการเป็นหรือจะเข้าเป็นคูส่ญัญา  

บริษัทจดัการมีหน้าที�และความรับผิดชอบที�จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี , 

(1) การบริหารและจดัการกองทนุ 

ในการบริหารและจดัการกองทนุ บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี , 

(ก) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุที�ได้รับอนมุตัิจากสํานกังาน ก.ล.ต. ข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ มติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หนงัสือชี ,ชวน กฏหมาย
หลกัทรัพย์ และข้อตกลงตา่ง ๆ ซึ�งกองทนุเข้าเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตัิตาม
บทบญัญตัิในมาตรา 125 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 
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(ข) จดัให้มีข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ สญัญาแต่งตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และหนงัสือชี ,ชวน ที�มีสาระไม่ต่างจากข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ 
สญัญาแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ และหนงัสอืชี ,ชวนฉบบัร่างที�ยื�นตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ค) จดัให้กองทนุมีลกัษณะไมต่า่งไปจากสาระสาํคญัที�แสดงไว้ลา่สดุตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอด
อายุของกองทุน และในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงลกัษณะของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการให้กองทนุมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 

(ง) แก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการตามข้อกําหนด เงื�อนไข และ
หลกัเกณฑ์ที�ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทนุ และดําเนินการให้การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ
จดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบญัญัติในมาตรา 129 แห่ง พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ 

(จ) จดัสง่ แจกจ่าย และเปิดเผยหนงัสอืชี ,ชวน และโครงการจดัการกองทนุ และข้อผกูพนัระหว่าง
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ (ซึ�งถือเป็นสว่นหนึ�งของหนงัสอืชี ,ชวน) ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการดงัตอ่ไปนี , 

(1) บริษัทจดัการจะต้องเปิดเผยร่างหนงัสอืชี ,ชวนที�ยื�นต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทนุ ด้วย
วิธีการที�ผู้ ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ ก่อนวันเริ�มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนังสือ 
ชี ,ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที�ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื�อน 

(2) บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือชี ,ชวนที�มีสาระสําคญัไม่ต่างจากฉบบัร่างให้แก่สํานกังาน 
ก.ล.ต. ไมน้่อยกวา่หนึ�งวนัทําการก่อนการเริ�มจดัสง่หรือแจกจ่ายหนงัสอืชี ,ชวนแก่ผู้ลงทนุ 
และจัดส่งหนังสือชี ,ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี ,ชวนและรายงาน
กองทนุ (Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) และ 

(3) บริษัทจัดการจะจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ,ชวนแก่ผู้ลงทุนที�สนใจจะลงทุนในหน่วย
ลงทนุ โดยให้มีระยะเวลาที�พอสมควรแก่การที�ผู้ลงทนุจะศึกษาข้อมูลในหนงัสือชี ,ชวน
ก่อนการตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทั ,งนี , เมื�อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่าง
หนงัสอืชี ,ชวนตาม (1) ต้องไมน้่อยกวา่ 14 วนั 

(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี�ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลที�
ถกูต้องและไมม่ีลกัษณะที�ทําให้ผู้ลงทนุสาํคญัผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เกี�ยวกบัการโฆษณาเพื�อสนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

(ช) ในกรณีที�บริษัทจดัการประสงค์จะตั ,งบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุเป็นผู้ ทําหน้าที�ในการจดั
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่วต้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัผู้ ที�จะ
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จําหนา่ย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สทิธิในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทนุจะลงทนุ
ในลกัษณะของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

(ซ) ประชาสมัพนัธ์การขายหน่วยลงทนุอย่างกว้างขวางเพื�อให้มีการกระจายข้อมลูเกี�ยวกบัการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนอยา่งแพร่หลาย 

(ฌ) ในการจดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานและในการควบคมุการจดัการดงักลา่ว บริษัท
จดัการต้องดําเนินการและควบคุมดูแลให้การจดัการเป็นไปตามสาระสําคญัที�ได้ระบุไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุ และบริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อกําหนดในเอกสารสญัญาที�เข้าทํา
หรือจะเข้าทําเกี�ยวกบัการจดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน เพื�อให้ผู้ เช่า ผู้ รับสิทธิ 
หรือผู้ รับจ้างที�นําทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานของกองทนุไปจดัหาผลประโยชน์ มีหน้าที�
รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื�อมีเหตุการณ์หรือการ
เปลี�ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน 

(ญ) ได้มาเพิ�มเติมและจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในโครงการจดัการกองทนุและตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน บริษัทจัดการต้องทําให้
มั�นใจได้ว่ากองทนุจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพื ,นฐานเอง แต่จะจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานดงักลา่วโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้ อื�นดําเนินการ
เท่านั ,น และบริษัทจัดการต้องดําเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐานเป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุน และตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ฏ) ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง ในกรณีที�ปรากฏ
ข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการวา่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุ ณ ขณะใด
ขณะหนึ�ง รวมกันเกินหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดของ
กองทนุ  

(ฐ) ดําเนินการที�จําเป็นเพื�อควบคมุดแูลและให้มั�นใจได้วา่การถือหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าว 
ณ ขณะใดขณะหนึ�ง ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุไมเ่กินสดัสว่นที�บงัคบัใช้ 

(ฑ) เพิ�มหรือลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุ
และตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลกัเกณฑ์อื�น ๆ 
ที�ประกาศใช้บงัคบัโดย ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ 
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(ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�
กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
รวมทั ,งเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ณ) จดัให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทนุจะได้มา และการประเมิน
ค่าทรัพย์สินดงักลา่วในครั ,งถดั ๆ มาให้เป็นไปตามสญัญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได้
ระหวา่งกองทนุและนิติบคุคลผู้ โอนหรือบคุคลอื�น ๆ รวมทั ,งการประเมินค่าทรัพย์สินดงักลา่ว
ในครั ,งถัด ๆ มาอนัเกี�ยวเนื�องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานดงักล่าวตามที�กําหนดไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุ และตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์ได้กําหนดไว้ 

(ด) ดําเนินการเลกิกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ต) จดัให้มีและคงไว้ซึ�งระบบงานที�เหมาะสมสําหรับการบริหารและจดัการกองทนุ อย่างน้อยใน
เรื�องดงัตอ่ไปนี , 

(1) การคดัเลือกและแต่งตั ,งบคุลากรที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการของกองทนุ ให้มีความรู้
ความสามารถที�เหมาะสมกบัการบริหารและจดัการกองทนุและดําเนินการให้มั�นใจได้ว่า
บุคลากรที�แต่งตั ,งดงักล่าวมีความรู้ ความสามารถที�เหมาะสมเพื�อบริหารและจัดการ
กองทนุ 

(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ที�สมบูรณ์ของการจัดตั ,งกองทุนรวมทั ,งการ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�จะ
ลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการจัดตั ,งกองทุนและทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐานที�ถกูต้อง และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจลงทนุของผู้ลงทนุ และ 

(3) การกํากบัดแูลบริหารและจดัการความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน 
เพื�อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื�อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

(ถ) บริษัทจดัการจะต้องบริหารจดัการกองทนุด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้บคุคลอื�น
ใด เว้นแตบ่ริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ อื�นบริหารจดัการกองทนุเฉพาะในสว่นที�เกี�ยวกบั
การลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน
และการปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ ทั ,งนี ,การมอบหมายดงักลา่ว (หากมี) ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ท) ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ซึ�งรวมถึงเสา
โทรคมนาคมและโครงสร้างพื ,นฐานและอปุกรณ์ที�เกี�ยวข้องกบัการให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� 
โครงสร้างใยแก้วนําแสง (fiber optic cable) และระบบบรอดแบรนด์ในเขตพื ,นที�ต่างจงัหวดั 
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ที�จะโอนไปให้กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที�จะเข้าทําระหว่างกองทนุ
และนิติบคุคลผู้ โอน รวมทั ,งต้องกําหนดอตัราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนอื�นที�เกี�ยวข้อง 
ตลอดในเงื�อนไขตามสญัญาจัดหาผลประโยชน์ เพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของกองทุนและมี
ลกัษณะเดียวกบัที�วิญ�ชูนจะพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั 

(ธ) ในส่วนของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทุนลงทุนในรูปของสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสทิธิตามสญัญาแบ่งรายได้อนัรวมถึง (แต่ไม่จํากดัเพียง) 
รายได้ในอนาคตที�กองทนุซื ,อจาก BFKT และ AWC  

(1) บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ประกอบกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐานที�เป็นคู่สญัญารายอื�นใด จัดให้มีกลไกให้บริษัทจัดการหรือผู้ ที�บริษัทจัดการ
มอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบหรือสอบยนัของส่วนแบ่งรายได้ที�กองทุนได้รับตาม
ข้อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรือข้อมูลที�เกี�ยวข้องต่อบริษัทจัดการเพื�อใช้ในการ
ติดตามและตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของสว่นแบง่รายได้ดงักลา่ว และ 

(2) บริษัทจดัการต้องดําเนินการติดตามและตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของสว่นแบ่ง
รายได้ที�กองทนุได้รับอย่างสมํ�าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที�อาจ
ทําให้กองทนุไม่ได้รับสว่นแบ่งรายได้ที�ถกูต้องครบถ้วนตามข้อตกลง บริษัทจดัการต้อง
ดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ เชี�ยวชาญดําเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ประกอบ
กิจการโครงสร้างพื ,นฐาน (แล้วแตก่รณี) ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

(ฏ) ดําเนินการอื�น ๆ เพื�อให้เป็นไปตามและบรรลวุตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ เป็น
ต้น แต่ทั ,งนี , การดําเนินการดงักล่าวต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
กฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

(2) การลงทนุ 

(ก) เข้าทําสญัญาเพื�อให้ได้มาซึ�งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานในนามของกองทนุภายในหก
เดือนนบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุ โดยคิดเป็นมลูคา่ไมน้่อยกวา่ 1,500,000,000 บาท และไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ 

(ข) ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานของกองทุน ณ วันสิ ,นรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจําปี โดยให้มีมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม
ของกองทนุ (เว้นแตร่อบระยะเวลาบญัชีสดุท้ายของอายกุองทนุ หรือตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. 
เห็นชอบ 
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(ค) ดํารงมลูค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน โดยมีมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุภายใน
ระยะเวลาหนึ�งปีหลงัจากการจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน 

(ง) ดําเนินการให้กองทนุไมล่งทนุในทรัพย์สนิอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน เว้นแต่
ทรัพย์สินอื�นที� ก.ล.ต. อนญุาตให้กองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และดําเนินการให้การ
ลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินอื�นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดไว้เกี�ยวกับ
อตัราสว่นการลงทนุ 

(3) การเรียกเก็บและชําระเงินในนามของกองทนุ 

ดําเนินการเกี�ยวกับการเรียกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือ เงินตอบ
แทนอื�นใดจากกองทนุให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

(4) การแตง่ตั ,งบคุคลที�เกี�ยวข้องเพื�อการบริหารจดัการกองทนุ 

(ก) จดัให้มีคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศ 
ทน. 1/2554 และแต่งตั ,งบคุคลเข้าแทนที�กรรมการในคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทนุ โดย
แตง่ตั ,งบคุคลที�มีคณุสมบตัิตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และเป็นไปตามข้อเงื�อนไข
ที�กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

(ข) จดัให้มีการแต่งตั ,งบคุลากรที�มีคณุสมบตัิตามที�กําหนดไว้ในประกาศที�เกี�ยวข้องซึ�งออกตาม
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. เป็นผู้จดัการ
กองทนุเพื�อปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎหมายและประกาศเกี�ยวกบัการจดัตั ,งและจดัการกองทนุรวม
โครงสร้างพื ,นฐานที�ใช้บงัคบักบับริษัทจดัการ และปฏิบตัิหน้าที�โดยยดึมั�นในจรรยาบรรณและ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที�ได้รับความเห็นชอบจาก สํานกังาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการ
จะต้องรายงานการแต่งตั ,งและการสิ ,นสุดการแต่งตั ,งผู้ จัดการกองทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 
ตามประกาศที�เกี�ยวข้องซึ�งออกโดยสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทั ,งเปิดเผยรายชื�อผู้จดัการกองทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที�จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุอย่างน้อยปีละหนึ�งครั ,ง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทั ,งนี , ในกรณีที�มี
การเปลี�ยนแปลงข้อมลู ให้บริษัทจดัการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบนัภายใน 14 วนันบัแต่
วนัที�มีการเปลี�ยนแปลง 

(ค) แตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์และเปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์โดยการแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์
รายใหม่ (โดยอํานาจของมติผู้ ถือหน่วยลงทุน) ซึ�งมีคุณสมบตัิตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์
กําหนดและเป็นไปตามข้อเงื�อนไขที�ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ 
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(ง) แต่งตั ,งนายทะเบียน และเปลี�ยนตวันายทะเบียนโดยการแต่งตั ,งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ�งมี
คณุสมบตัิตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด และแจ้งหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องถึงการแตง่ตั ,งนาย
ทะเบียนดงักลา่ว ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที�ของนายทะเบียนให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดเกี�ยวกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกําหนดและเงื�อนไขใน
สญัญาแตง่ตั ,งนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(จ) แต่งตั ,งนิติบุคคลที�มีประสบการณ์และความรู้ความเชี�ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื ,นฐานเป็นผู้ประเมินคา่ซึ�งจะประเมินคา่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน
ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฉ) แต่งตั ,งที�ปรึกษา (หากมี) เพื�อปฏิบตัิหน้าที�เป็นที�ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือของ
กองทุน หรือบุคคลอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องและจําเป็นเพื�อปฏิบตัิหน้าที�เกี�ยวกับกองทุน อาทิ  
ที�ปรึกษาทางการเงิน และที�ปรึกษากฎหมาย 

(ช) แต่งตั ,งผู้สอบบญัชีของกองทนุ ซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีที�อยู่ในบญัชีที�สํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ และเปลี�ยนตวัผู้สอบบญัชีใหมซ่ึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

(ซ) แต่งตั ,งผู้ ชําระบญัชีของกองทนุโดยความเห็นชอบของสํานกังาน ก.ล.ต. เพื�อทําหน้าที�เก็บ
รวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบตัิหน้าที�อื�น ๆ ที�
กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และดําเนินการอย่างอื�นเท่าที�จําเป็นเพื�อให้การชําระบญัชี
เสร็จสิ ,นเมื�อมีการเลกิกองทนุ 

(ฌ) จดัให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทนุซึ�งได้รับความเห็นชอบจาก สํานกังาน ก.ล.ต. เพื�อทําหน้าที�ขาย
หนว่ยลงทนุหรือให้คําแนะนํากบัผู้ลงทนุรายยอ่ย 

(5) หน้าที�ความรับผิดชอบอื�น ๆ 

(ก) จัดให้มีการยื�นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที�ได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทนุ เป็นกองทนุต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัสิ ,นสดุการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ ตามมาตรา 124 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และประกาศที�ออกโดยอาศยัอํานาจ
แหง่กฎหมายดงักลา่ว 

(ข) จดัให้มีการยื�นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์
ภายใน 30 วนันับแต่วนัจดทะเบียนกองทุนหรือนบัแต่วันสิ ,นสดุการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ�มเติมเพื�อการเพิ�มเงินทนุของกองทนุ  

(ค) ดแูลให้ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการและโครงการจดัการกองทนุเป็นไป
ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่ง
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กฎหมายดงักลา่วตลอดเวลา โดยในกรณีที�ข้อกําหนดในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดัการหรือโครงการจดัการกองทนุขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 
และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือ คําสั�งนั ,น ให้บริษัทจดัการดําเนินการเพื�อให้มีการแก้ไขข้อ
ผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทนุโดยไม่
ชกัช้า 

(ง) เรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุและขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ใน
ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการ โครงการจดัการกองทนุ และกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(จ) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื�อประกอบการตดัสินใจ
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ�งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ในเรื�องที�ขอมติ และผลกระทบที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจได้รับจากการลงมติในเรื�อง
ดงักลา่ว เป็นต้น 

(ฉ) ให้ความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องที�บริษัทจดัการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ซึ�งรวมถึง
ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน และในเรื�องที�
จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

(ช) ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุหรือหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการออกใบหน่วยลงทนุหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที�เป็น
ปัจจุบนัโดยมีข้อมลูที�จําเป็นและเพียงพอเพื�อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิ
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื�นได้ ทั ,งนี , เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

(ซ) ดําเนินการกํากับดูแลและทําให้มั�นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ที�ออกตามกฎหมายดงักลา่ว รวมทั ,งจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ฌ) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที�ได้ รับมอบหมายจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ เพื�อให้บคุคลดงักลา่วสามารถปฏิบตัิหน้าที�ของตนในสว่นที�เกี�ยวกบักองทนุได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(ญ) จดัทําบญัชีและเก็บทรัพย์สินของกองทนุโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ 
และนําทรัพย์สนิของกองทนุและผลประโยชน์ที�ได้จากการนําทรัพย์สนิของกองทนุไปลงทนุไป
ฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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(ฎ) จัดทําและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ฏ) จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ฐ) จดัทํารายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ ทั ,งนี , ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฑ) คํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทนุ และเปิดเผยข้อมลู
ดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฒ) จดัทํางบการเงินของกองทนุตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และนําสง่งบ
การเงินดงักลา่วตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ 

(ณ) จดัทํารายงานประจําปีของกองทนุโดยมีข้อมลูตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ทกุรอบ
ระยะเวลาสิ ,นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน และส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน สํานกังาน 
ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ ภายในสี�เดือนนบัแตว่นัสิ ,นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ 

(ด) รายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์โดยไม่ชกัช้าเมื�อปรากฏเหตกุารณ์หรือ
การเปลี�ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�
กองทนุลงทนุหรือมีไว้อยา่งมีนยัสาํคญัตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศที�เกี�ยวข้อง 

(ต) จดัทํา จดัให้มีการทํา จดัสง่ รายงาน และเปิดเผยข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบักองทนุให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ถ) ติดตาม ดําเนินการ และสั�งการตอ่บคุคลตา่ง ๆ ซึ�งมีหน้าที�รับผิดชอบตามสญัญาต่าง ๆ อาทิ 
ผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิ ผู้จดัการกองทนุ ที�ปรึกษา และผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุตามสญัญาแต่งตั ,งที�
เกี�ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที�และความรับผิดชอบของบุคคล
ดงักลา่วภายใต้สญัญาที�เกี�ยวข้องและการปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงดําเนินการ
ตามที�ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตั ,ง และ/หรือ ตามที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ และ 

(ท) ปฏิบตัิหน้าที�อื�น ๆ ตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดวา่เป็นหน้าที�ของบริษัทจดัการ 

3. การถอดถอนและเปลี7ยนแปลงบริษัทจัดการ 

กองทนุอาจเปลี�ยนบริษัทจดัการได้เมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี , และ/หรือ เมื�อได้รับการอนมุตัิ
เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
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(ก) เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ�งถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน
กึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดให้เปลี�ยนบริษัทจดัการ และมีการ
แตง่ตั ,งบริษัทจดัการรายใหมข่ึ ,น ในเวลาใด ๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุ 

(ข) ในกรณีที�บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทนุรวม หรือในกรณีที�บริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�บริษัทจดัการได้ 

(ค) ในกรณีที�สํานกังาน ก.ล.ต. สั�งเพิกถอนบริษัทจัดการจากการบริหารจัดการกองทุนตาม
มาตรา 128 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ 

(ง) ในกรณีที�ที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติเห็นชอบการเปลี�ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการ
ที�กําหนดไว้โครงการจดัการกองทนุ หรือมีการแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
กฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง อนัมีผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับ
ประกาศ คําสั�ง ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักลา่ว หรือเป็นการเปลี�ยนแปลง แก้ไขเพิ�มเติมใน
ลกัษณะที�มีผลให้เป็นการเพิ�มภาระหน้าที�แก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไมป่ระสงค์จะรับ
หน้าที�ต่อไป ทั ,งนี , บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่
ประสงค์ที�จะรับหน้าที�ต่อไป โดยมีเงื�อนไขว่าบริษัทจดัการจะต้องเสนอชื�อบริษัทจดัการราย
ใหม่ที�มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด (เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง) โดยที�ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนจะดําเนินการ
แตง่ตั ,งบริษัทจดัการรายใหมที่�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด เพื�อทํา
หน้าที�จดัการกองทนุตามที�ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุแทนบริษัทจดัการภายใน 90 วนั 
นบัจากวนัที�ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

ในการเปลี�ยนบริษัทจดัการ หากเป็นกรณีที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้การเปลี�ยนแปลงดงักล่าว
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วก่อน บริษัท
จดัการจะต้องปฏิบตัิหน้าที�ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตั ,งบริษัทจดัการรายใหม ่อยา่งไรก็ดี หากเป็นกรณี
ที�บริษัทจัดการได้ทําการแจ้งการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามข้อ (ง) 
ข้างต้นนี ,จนครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เห็นชอบกบัการแต่งตั ,งบริษัทจดัการรายใหม่ที�บริษัท
จดัการเสนอชื�อ หรือกองทนุ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถแต่งตั ,งบริษัทจดัการรายใหม่ได้
ภายใน 90 วนั นบัจากวนัที�ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิkที�จะเลิกกองทนุ และใน
กรณีดงักลา่วจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายได้ให้ความเห็นชอบกบัการเลกิกองทนุแล้ว 

ในการปฏิบตัิหน้าที�ของบริษัทจัดการในเวลาใด ๆ หลงัจากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเปลี�ยนตวับริษัท
จดัการแล้วตามที�กําหนดไว้ในข้อ (ก) หรือภายหลงัจากวนัสิ ,นสดุการปฏิบตัิหน้าที�บริษัทจดัการตามข้อ 
(ง) ข้างต้น บริษัทจดัการจะยงัคงมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที�ระบไุว้ในโครงการ
จดัการกองทนุ โดยคํานวณจํานวนคา่ธรรมเนียมการจดัการตามระยะเวลาที�ปฏิบตัิหน้าที�จริง 
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7.7.3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ก่อนเริ�มการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั ,งแรก บริษัทจัดการจะแต่งตั ,งธนาคารกสิกรไทย 
จํากดั (มหาชน) หรือบคุคลอื�นซึ�งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�กําหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ 
เกี�ยวกบัคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

รายละเอียดติดตอ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นไปดงันี , 

ชื�อ  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ที�อยู ่ เลขที� 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140  

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2470-3201 

หมายเลขโทรสาร 0-2470-1996-7 

1. สิทธิ หน้าที7 และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี , 

(ก) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที�เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอตัราที�กําหนดไว้ในสญัญา
แตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ข) ลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ค) รับรองการได้รับเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุ และให้การสนบัสนนุการจดัตั ,งและการจดทะเบียน
จดัตั ,งกองทนุกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ง) กํากบัดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และโครงการจดัการกองทนุ 
ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครัด  

(จ) จดัทํารายงานโดยละเอียดเสนอตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ในกรณีที�บริษัทจดัการกระทําการ หรือ
งดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ ทั ,งนี , ภายในห้าวนันบัตั ,งแตว่นัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ
ทรัพย์สนิของบคุคลอื�นซึ�งผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ รับฝากไว้ 
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(ช) ควบคมุและดแูลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการสง่มอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื�นใด
ของกองทนุเป็นไปตามที�ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ รวมถึงสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั และสญัญาบริการหลกั 

(ซ) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ 

(ฌ) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที�ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทั ,งนี , เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทั ,ง
ปวง หรือเมื�อได้รับคําสั�งจากสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยคา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีดงักลา่ว 
ให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุได้ 

(ญ) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดย
เคร่งครัด ด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและด้วยความระมดัระวงั โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี�ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทนุรวมและผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 

(ฎ) พิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน
ของกองทนุที�มีมลูคา่มากกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทนุ ณ เวลาที�มีการได้มาหรือจําหนา่ยไปดงักลา่ว โดยให้เป็นไปตามโครงการจดัการ
กองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ ทั ,งนี , โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้ เชี�ยวชาญอิสระ ซึ�งได้รับ
การแตง่ตั ,งโดยคา่ใช้จ่ายของกองทนุ (ถ้ามี) 

(ฏ) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทําสัญญาหรือแก้ไขเพิ�มเติมหรือยกเลิกสัญญาที�
เกี�ยวกบัการบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน
ที�มีมลูค่าของสญัญามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทนุ ณ เวลาที�มีการเข้าทําสญัญาหรือแก้ไขเพิ�มเติมหรือบอกเลกิสญัญาดงักลา่ว โดย
ให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ ทั ,งนี , โดยคํานึงถึงความเห็น
ของผู้ เชี�ยวชาญอิสระ (ซึ�งได้รับการแตง่ตั ,งโดยคา่ใช้จ่ายของกองทนุ) 

(ฐ) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เมื�อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี
เหตกุารณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ ,น อนัมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ
อยา่งมีนยัสาํคญั หรือเมื�อเห็นวา่จําเป็นต้องประเมินคา่ใหมเ่พื�อกองทนุ 

(ฑ) ให้ความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องที�ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึ�งรวมถึงเรื�องที�ต้อง
ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยด้วย 

(ฒ) ดําเนินการให้มีการรับหรือชําระเงินจากบญัชีของกองทนุภายในระยะเวลาที�บริษัทจดัการร้อง
ขออยา่งสมเหตสุมผล ทั ,งนี , โดยต้องเป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือ ข้อกําหนด
ของเอกสารธุรกรรมที�เกี�ยวข้อง (ตามแตก่รณี) 
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(ณ) ไม่กระทําการอนัเป็นการขดักบัประโยชน์ของกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระทํา
นั ,นจะเป็นไปเพื�อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อื�น เว้นแต่เป็นการ
เรียกคา่ตอบแทนในการทําหน้าที�เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หรือเป็นการดําเนินการในลกัษณะที�
เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุที�ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 

(ด) ในกรณีที�การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่ดําเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้ 

(ต) มีสิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบอื�นตามที�กําหนดในโครงการจดัการกองทนุและสญัญา
แตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ และ 

(ถ) ปฏิบัติหน้าที�อื�นตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั ,งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 

2. การถอดถอนและเปลี7ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการอาจเปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื�อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ�งดงัตอ่ไปนี , 

(ก) เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ�งถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน
กวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมดให้เปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และมีการแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมข่ึ ,น ในเวลาใด ๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุ 

(ข) ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์กระทําการใด ๆ ที�ขดัต่อผลประโยชน์ของกองทนุหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในลกัษณะที�มีนยัสาํคญัและไมส่ามารถเยียวยาได้ 

(ค) ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือ
ธุรกิจสถาบนัการเงิน หรือในกรณีที�ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�หรือความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

(ง) ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์กระทําความผิดอาญาเกี�ยวกบัทรัพย์ตามบทบญัญัติในหมวด 1 
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลกัษณะ 12 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 

(จ) ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิหน้าที�หรือความรับผิดชอบตามที�กําหนดไว้ในสญัญา
แตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ฉ) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในโครงการจัดการกองทุนที�สําคญัอนัเนื�องมาจากการ
แก้ไขเปลี�ยนแปลงกฎหมายหลกัทรัพย์ หรือกรณีอื�นใดอนัมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญาแต่งตั ,งผู้ ดูแล
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ผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขดงักล่าว ทั ,งนี , เนื�องจากการ
เปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ�มภาระหน้าที�แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที�ดงักลา่วตอ่ไป ในกรณีดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์
มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั ,งผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(ช) ในกรณีที�ผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ�งตามที�กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จัดการ
แก้ไขคณุสมบตัิให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตั ,งแตว่นัถดัจากวนัที�บริษัทจดัการทราบหรือควร
ได้ทราบการขาดคณุสมบตัิดงักลา่ว หรือวนัถดัจากวนัที�สํานกังาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาด
คณุสมบตัิดงักลา่วและบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคณุสมบตัิดงักลา่วให้สาํนกังาน 
ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัทําการนบัตั ,งแต่วนัถดัจากวนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์แก้ไขการขาด
คณุสมบตัิเสร็จสิ ,น ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขการขาดคณุสมบตัิให้ถกูต้อง
ภายในระยะเวลาที�กําหนดดงักลา่ว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนญุาตเปลี�ยนตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตั ,งแตว่นัถดัจากวนัที�ครบกําหนดเวลาให้
แก้ไข เมื�อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั ,งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั ,งนี , เว้นแต่สํานกังาน ก.ล.ต. จะ
สั�งการเป็นอยา่งอื�น 

(ซ) เมื�อมีผู้ ใดเสนอหรือยื�นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องในส่วนที�เกี�ยวกับ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ (1) เพื�อเลิกกิจการของผู้ดแูลผลประโยชน์หรือเพื�อวตัถปุระสงค์อื�นใดที�
คล้ายคลึงกัน หรือ (2) เพื�อฟื,นฟูกิจการ ประนอมหนี ,หรือผ่อนผนัการชําระหนี , จดัการ
ทรัพย์สนิ ชําระบญัชี หรือร้องขออื�นใดที�คล้ายคลงึกนัภายใต้กฎหมายปัจจุบนัหรือในอนาคต 
หรือภายใต้ข้อบงัคบัตา่ง ๆ หรือ 

(ฌ) เมื�อหนว่ยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่า
มีความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศ
เป็นการทั�วไป 

(ญ) เมื�อมีการบอกเลิกสญัญาแต่งตั ,งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที�กําหนดไว้ข้างต้น 
โดยบริษัทจัดการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายหนึงฝ่ายใดที�ประสงค์จะบอกเลิกสญัญาบอก
กลา่วให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 60 วนั  

เนื�องจากกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ ดูแลผลประโยชน์ ดงันั ,น ในกรณีที�ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์หมดหน้าที�ลงตามเงื�อนไขการเปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์นั ,นต้องทํา
หน้าที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่จะจดัการโอนและสง่มอบทรัพย์สนิและ
เอกสารหลกัฐานทั ,งหมดของกองทนุให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ ,น หรือตามคําสั�งของ
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บริษัทจดัการ หรือสํานกังาน ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื�นใดที�จําเป็น เพื�อให้การโอนและสง่มอบ
ทรัพย์สิน และเอกสารทั ,งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ ,น ทั ,งนี , 
ภายในเวลาอนัสมควรเพื�อให้การปฏิบตัิหน้าที�เป็นไปด้วยความต่อเนื�อง ทั ,งนี , ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัคง
มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนตามอตัราปกติที�คิดคํานวณได้ภายใต้สญัญาแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ จนกวา่
การจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั�งของ
บริษัทจดัการ หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ  

ในกรณีที�สญัญาแต่งตั ,งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ ,นสดุลง ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน 
และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื�นใดที�ถึงกําหนดชําระแตย่งัมิได้ชําระให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั ,ง
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึ�งเกิดขึ ,นก่อนการสิ ,นสดุของสญัญาแต่งตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์แต่ยงัมิได้รับชําระ 
โดยค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื�นใด จะคํานวณถึงวนัที�ครบระยะเวลาบอกกลา่วการบอกเลิก
สญัญาหรือระยะเวลาที�กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

3. สถานที7เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน 

บริษัทจดัการจะต้องเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุหรือเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินของกองทนุซึ�ง
รวมถึงเอกสารการทําธุรกรรมซึ�งเกี�ยวข้องกบัทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุทั ,งหมดไว้ ณ สาํนกังานของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ เว้นแต่ โดยลกัษณะของทรัพย์สินนั ,นไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ณ สํานกังานของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้ หรือในกรณีที�บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงเป็นอยา่งอื�น 

ชื�อ  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ที�อยู ่ เลขที� 400/22 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  

ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจดัการจะจดัเก็บทรัพย์สินและเอกสาร
สาํคญัของกองทนุไว้ที�สาํนกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยพลนัเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงสถานที�เก็บรักษา
ทรัพย์สนิของกองทนุ  

7.7.4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

1. การแต่งตั 
งนายทะเบียน 

บริษัทจัดการจะแต่งตั ,งนิติบุคคลต่อไปนี ,ซึ�งเป็นผู้ ที�ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย์จากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้ทําหน้าที�เป็นนายทะเบียน เพื�อปฏิบตัิหน้าที�เกี�ยวกับการจดัทํา 
บนัทึก และเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เป็นไปตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ว่าด้วย
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หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมถึงประกาศอื�นที�เกี�ยวข้องและข้อกําหนดและ
เงื�อนไขในสญัญาแตง่ตั ,งนายทะเบียน 

ชื�อ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ที�อยู ่ ชั ,น 4-7 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยถนนรัชดาภิเษก 
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2229-2800 

หมายเลขโทรสาร 0-2359-1259 

ทั ,งนี , บริษัทจดัการอาจแต่งตั ,งบคุคลอื�นที�ได้รับใบอนญุาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์
จากสาํนกังาน ก.ล.ต.และได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย์ ให้ทําหน้าที�เป็นนายทะเบียนของ
กองทนุได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ 

2. สิทธิ หน้าที7และความรับผิดชอบของนายทะเบียน 

นายทะเบียนมีสทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี , 

(ก) มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุสาํหรับการปฏิบตัิหน้าที�เป็นนายทะเบียน 

(ข) จดัทําสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ�งอย่างน้อยประกอบด้วยรายการข้อมูล
ตามที�กําหนดไว้ในประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ค) เก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุไว้ที�สาํนกังานของนายทะเบียน 

(ง) จดัทําและบนัทึกสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนัตามความ
เป็นจริง 

(จ) กําหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิในเรื�องเกี�ยวกบัการโอน การจํานํา การอายดั การออกใบหน่วย
ลงทนุหรือหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุหรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และการ
อื�นใดที�จําเป็น และปิดประกาศระเบียบวิธีปฏิบตัิดงักลา่วไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการของนาย
ทะเบียน 

(ฉ) จัดให้มีและคงไว้ซึ�งระบบควบคุมภายในที�สามารถป้องกันการกระทําโดยมิชอบอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และระบบการเก็บรักษา รวบรวม และ
ประมวลผลข้อมลู ตลอดจนระบบสาํรองข้อมลู ทั ,งนี ,ตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 
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(ช) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการตรวจดหูรือขอสําเนาสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ในระหวา่งเวลาทําการของนายทะเบียน ทั ,งนี , ตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ซ) ปฏิเสธคําขอลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนกรณีที�การโอนหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
โครงการจดัการกองทนุ และ/หรือ กฎหมายหลกัทรัพย์ หรือหากการรับลงทะเบียนจะเป็นเหตุ
ให้การถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุ และ/หรือ กฎหมายหลกัทรัพย์ 
หรือเกินอตัราการถือหนว่ยลงทนุที�กําหนด  

(ฌ) ปฏิบตัิหน้าที�อื�น ๆ ตามกฎหมายหลกัทรัพย์เกี�ยวกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และหน้าที�
อื�นที�กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั ,งนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ และ 

(ญ) จ่ายเงินปันผล และเงินลดทนุ 

7.7.5. ผู้ประเมินค่าของกองทุน 

1. การแต่งตั 
งผู้ประเมินค่า 

ในการลงทุนในทรัพย์สินที�กองทุนลงทุนครั ,งแรก บริษัทจัดการได้แต่งตั ,งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ต่อไปนี ,ให้ทําหน้าที�ประเมินค่าทรัพย์สินที�กองทุนลงทุนครั ,งแรกตามที�กําหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทนุ และข้อกําหนดในการประเมินคา่ทรัพย์สนิตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ชื�อ บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี� จํากดั 

ที�อยู ่ เลขที� 253 ชั ,น11 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
กรุงเทพมหานคร 10110 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2260-6969 

หมายเลขโทรสาร 0-2260-6977 

ชื�อ บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี� จํากดั 

ที�อยู ่ เลขที� 2 ห้อง 1901 ชั ,น 19 อาคารสลีมเซ็นเตอร์  
ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2634-3335-8 

หมายเลขโทรสาร 0-2634-3988  
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ในการแตง่ตั ,งผู้ประเมินคา่หลงัจากบริษัทจดัการได้ดําเนินการลงทนุในทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุครั ,งแรก 
บริษัทจดัการจะต้องแตง่ตั ,งบริษัทประเมินคา่ซึ�งมีคณุสมบตัิและความเชี�ยวชาญครบถ้วนในการปฏิบตัิ
หน้าที�ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานของกองทุนหรือ
ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานเพิ�มเติมที�กองทนุจะลงทุนตามที�กําหนดไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุ และข้อกําหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ ทั ,งนี , 
บริษัทจัดการจะไม่แต่งตั ,งผู้ประเมินค่ารายเดียวกันเพื�อประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่า
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานติดตอ่กนัเกินสองครั ,ง 

2. สิทธิ หน้าที7 และความรับผิดชอบของผู้ประเมินค่า 

ผู้ประเมินคา่ มีสทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี , 

(ก) มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุในการปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะผู้ประเมินคา่ 

(ข) ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานซึ�งกองทุนได้
ลงทนุไปแล้ว หรือจะลงทนุตามที�กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ และข้อกําหนดในการ
ประเมินค่าทรัพย์สินตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และที�กําหนดไว้ในสัญญา
ให้บริการประเมินคา่ทรัพย์สนิ และ 

(ค) ปฏิบตัิหน้าที�อื�น ๆ ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาให้บริการประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

7.7.6. ที7ปรึกษากองทุน 

1. ที7ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัทจดัการอาจแต่งตั ,ง เปลี�ยนตวั หรือยกเลิกการแต่งตั ,งบคุคลใด ๆ เป็นที�ปรึกษาทางการเงินของ
กองทนุ อยา่งไรก็ตาม บคุคลดงักลา่วจะต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเกี�ยวกบัการลงทนุของกองทนุ 
หรือการบริหารจดัการกองทนุ บคุคลดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิหน้าที� และมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

(1) สทิธิ หน้าที�และความรับผิดชอบของที�ปรึกษาทางการเงินของกองทนุ 

ที�ปรึกษาทางการเงินที�ได้รับการแต่งตั ,งจะต้องเป็นบุคคลที�อยู่ในบญัชีรายชื�อที�ปรึกษาทางการเงินที�
สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และจะต้องเป็นอิสระจากนิติบคุคลผู้ โอนและกลุม่บคุคลเดียวกนั
ของนิติบุคคลผู้ โอน ที�ปรึกษาทางการเงิน มีสิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบเกี�ยวกับ กองทุน 
ดงัตอ่ไปนี , 

(ก) จดัให้มีการตรวจสอบและสอบทานธุรกิจ (due diligence) โดยที�ปรึกษาตามที�จําเป็น (เช่น 
การตรวจสอบและสอบทานด้านการเงิน การตรวจสอบและสอบทานด้านกฎหมาย การ
ตรวจสอบและสอบทานด้านเทคนิค) เกี�ยวกบักิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทนุจะลงทนุและ
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ร่วมกับบริษัทจัดการจัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐานหรือกิจการโครงสร้างพื ,นฐานและให้ความเห็นเกี�ยวกับกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�
กองทนุจะลงทนุนั ,น ตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ข) จดัเตรียมความเห็นเกี�ยวกบัความสมเหตสุมผลของสมมตุิฐานที�ใช้ในรายงานการประเมินค่า 
ซึ�งความเห็นดงักลา่วต้องเปิดเผยในหนงัสอืชี ,ชวนด้วย 

(ค) ให้ความเห็นเกี�ยวกับประมาณการทางการเงินของกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน รวมถึงการ
วิเคราะห์ซึ�งแสดงการวิเคราะห์ในกรณีพื ,นฐาน (base case) ทั ,งนี , สําหรับการเสนอขายครั ,ง
แรก ที�ปรึกษาทางการเงินมิได้ให้ความเห็นเกี�ยวกับการวิเคราะห์ในกรณีพื ,นฐานและความ
คลาดเคลื�อนหรือความแตกตา่งระหวา่งรายงานการประเมินคา่และประมาณการทางการเงิน
ดงักลา่ว เนื�องจากบริษัทจดัการและทรูมิได้เสนอผลการวิเคราะห์ความไวตอ่การเปลี�ยนแปลง 
(sensitivity analysis)  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 4.3 “การวิเคราะห์ความ
ไวตอ่การเปลี�ยนแปลง (sensitivity analysis)” 

(ง) ให้ความเห็นเกี�ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
เปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหนี ,และบุคคลอื�น ๆ ที�มีสิทธิเหนือรายได้ในอนาคตดังกล่าว 
(เฉพาะในกรณีที�ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทุนจะลงทุนเป็นสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสทิธิตามสญัญาแบง่รายได้ในอนาคตและกองทนุมิได้เป็น
บคุคลเดียวที�มีสทิธิได้รับรายได้ในอนาคตทั ,งจํานวน) 

(จ) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนในการปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะที�ปรึกษาทางการเงินของ
กองทนุตามสญัญาให้บริการที�ปรึกษาทางการเงิน 

(ฉ) ให้คําปรึกษาและคําแนะนํา และให้ความช่วยเหลอืแก่บริษัทจดัการเกี�ยวกบัการจดัตั ,งกองทนุ 
(ซึ�งรวมถึงการรับรองความถกูต้องและสมบรูณ์ของข้อมลูที�แสดงไว้ในเอกสารคําขอที�ยื�นต่อ 
สาํนกังาน ก.ล.ต. เพื�อจดัตั ,งกองทนุ) การระดมทนุ และการวางแผนกลยทุธ์ในการลงทนุ และ 

(ช) ปฏิบตัิหน้าที�อื�น ๆ ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาให้บริการที�ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 

(2) ที�ปรึกษาทางการเงินสาํหรับการเสนอขายครั ,งแรก 

ในการเสนอขายครั ,งแรก บริษัทจดัการได้แต่งตั ,งธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เป็นที�ปรึกษา
ทางการเงิน 

รายละเอียดติดตอ่ของที�ปรึกษาทางการเงินมีดงันี , 
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ชื�อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ที�อยู ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2544-7097 

หมายเลขโทรสาร 0-2544-2185 

2. ที7ปรึกษาอื7น 

บริษัทจดัการอาจแต่งตั ,ง เปลี�ยนตวั หรือยกเลิกการแต่งตั ,งบคุคลใด ๆ เป็นที�ปรึกษาอื�น ๆ ของกองทนุ 
เช่น ที�ปรึกษากฎหมายและที�ปรึกษาพิเศษ เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม บคุคลดงักลา่วจะต้องไมม่ีสว่นร่วมใน
การตดัสนิใจเกี�ยวกบัการลงทนุหรือจําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุ หรือการบริหารจดัการกองทนุ บคุคล
ดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิหน้าที� และมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

ที�ปรึกษาอื�นของกองทนุ มีสทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบเกี�ยวกบักองทนุ ดงัตอ่ไปนี , 

(ก) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนในการปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะที�ปรึกษาของกองทุนตาม
สญัญาให้บริการที�ปรึกษา 

(ข) ให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี�ยวกบัการจดัตั ,งหรือบริหารจดัการกองทนุตาม
ขอบเขตที�ตกลงกนั และ 

(ค) ปฏิบตัิหน้าที�อื�น ๆ ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาให้บริการที�ปรึกษา 

7.7.7. บุคคลอื7นที7เกี7ยวข้อง 

1. ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ (Domestic Bookrunners) 

ในการเสนอขายครั ,งแรกในประเทศ บริษัทจัดการได้แต่งตั ,งธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั และธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้จดัการ
การจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ  

รายละเอียดติดตอ่ของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศมีดงันี , 
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ชื�อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)  

สาํนกังานใหญ่และสาขาทั�วประเทศ 

ที�อยู ่ สาํนกังานใหญ่เลขที� 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900  

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2544-6679 

หมายเลขโทรสาร 0-2544-2185 

ชื�อ บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(เสนอขายเฉพาะตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัเทา่นั ,น) 

ที�อยู ่ 990 ชั ,น 27 อาคารอบัดลุราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2614-6000 

หมายเลขโทรสาร 0-2614-6362 

ชื�อ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่และสาขาทั�วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร (Micro Branch)) 

ที�อยู ่ สาํนกังานใหญ่เลขที� 333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2645-5555 

หมายเลขโทรสาร 0-2236-0501 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั ,งผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศเพิ�มเติมในภายหลงั ซึ�งเป็นนิติ
บคุคลที�ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เพื�อทําหน้าที�
เป็นผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศของกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตั ,งผู้จดัการการ
จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทั ,งประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและทรู หรือผา่นช่องทางอื�นใดตามความเหมาะสม 

2. ผู้ซื 
อหน่วยลงทุนเบื 
องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) 

ในการเสนอขายครั ,งแรก ผู้ซื ,อหน่วยลงทนุเบื ,องต้นในต่างประเทศ ซึ�งได้แก่ ผู้ซื ,อหน่วยลงทนุเบื ,องต้น
หลกัในต่างประเทศ (Joint Bookrunners) และผู้ซื ,อหน่วยลงทุนเบื ,องต้นร่วมในต่างประเทศ (Joint 
Lead Manager) มีดงันี , 
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ผู้ซื 
อหน่วยลงทุนเบื 
องต้นหลักในต่างประเทศ (Joint Bookrunners)  

รายละเอียดติดตอ่ของผู้ซื ,อหนว่ยลงทนุเบื ,องต้นหลกัในตา่งประเทศมีดงันี , 

ชื�อ Credit Suisse (Singapore) Limited 

ที�อยู ่ 1 Raffles Link, #03/#04-01, South Lobby, Singapore 039393 

หมายเลขโทรศพัท์ +65 6212 2000 

หมายเลขโทรสาร +65 6212 3577 

ชื�อ Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd. 

ที�อยู ่ 50 Collyer Quay, #14-01, OUE Bayfront, Singapore 049321 

หมายเลขโทรศพัท์ +65 6678 0000 

หมายเลขโทรสาร +65 6678 0130 

ชื�อ UBS AG, Hong Kong Branch 

ที�อยู ่ 2 International Finance Center, 52/F, 8 Finance Street, Central, Hong Kong 

หมายเลขโทรศพัท์ +852 2971 8888 

หมายเลขโทรสาร +852 2868 1510 

ผู้ซื 
อหน่วยลงทุนเบื 
องต้นร่วมในต่างประเทศ (Joint Lead Manager)  

รายละเอียดติดตอ่ของผู้ซื ,อหนว่ยลงทนุเบื ,องต้นร่วมในตา่งประเทศมีดงันี , 

ชื�อ Standard Chartered Securities (Singapore) Pte. Limited 

ที�อยู ่ 8 Marina Boulevard, #19-01, Marina Bay Financial Center, Tower 1, 
Singapore 01891 

หมายเลขโทรศพัท์ +65 6596 8888 

หมายเลขโทรสาร +65 6634 9534 
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3. ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ชื�อ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  
สาํนกังานใหญ่และสาขาทั�วประเทศ 

ที�อยู ่ สาํนกังานใหญ่เลขที� 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
กรุงเทพมหานคร 10110  

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2255-2222 

หมายเลขโทรสาร 0-2256-8625 

ชื�อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)  
สาํนกังานใหญ่และสาขาทั�วประเทศ 

ที�อยู ่ สาํนกังานใหญ่เลขที� 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2296-4776 

หมายเลขโทรสาร 0-2296-4886 

ชื�อ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

สาํนกังานใหญ่และสาขาทั�วประเทศ 

ที�อยู ่ สาํนกังานใหญ่เลขที� 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2888-8888 

หมายเลขโทรสาร 0-2273-2277 

ชื�อ ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)  
สาํนกังานใหญ่และสาขาทั�วประเทศ 

ที�อยู ่ 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขโทรศพัท์  0-2285-1555 

หมายเลขโทรสาร  0-2343-4993 
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ชื�อ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด  
สาํนกังานใหญ่และสาขาทั�วประเทศ 

ที�อยู ่ 19 อาคาร 3 ชั ,น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั ,น G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

หมายเลขโทรศพัท์  0-2949-1000  

หมายเลขโทรสาร 0-2949-1113 

ชื�อ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่และสาขาทั�วประเทศ 

ที�อยู ่ สาํนกังานใหญ่ อาคารสาํนกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั ,น 20 และ 21 
999/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2658-6300 

หมายเลขโทรสาร 0-2658-6862 

ชื�อ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จาํกัด (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่และสาขาทั�วประเทศ 

ที�อยู ่ อาคารสาธรซิตี ,ทาวเวอร์ ชั ,น 3, 9 และ11  
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120  

หมายเลขโทรศพัท์  0-2680-1111  

หมายเลขโทรสาร  0-2680-1014 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั ,งผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุเพิ�มเติมในภายหลงั ซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาหรือ
นิติบคุคลที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุ และบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตั ,งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทั ,งประกาศให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและทรู หรือผา่นช่องทางอื�นใดตามความเหมาะสม 

4. ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 

บริษัทจัดการได้แต่งตั ,งบริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด เป็นผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมเพื�อทําหน้าที�ให้บริการเกี�ยวกบังานด้านธุรการ การจดัหาผลประโยชน์ และการตลาดใน
สว่นที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม 
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รายละเอียดติดตอ่ของผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมมีดงันี , 

ชื�อ บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากดั 

ที�อยู ่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

หมายเลขโทรศพัท์ 02 699 2530 

หมายเลขโทรสาร 02 699 4321 

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกับสิทธิ หน้าที�  และความรับผิดชอบของผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมเกี�ยวกับกองทุนในหัวข้อ 3.7.1 “สาระสําคัญของสัญญาที�ทําให้ได้มาซึ�งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พื ,นฐานโทรคมนาคม – (ค) สญัญาบริการหลกั”    

7.7.8. ผู้สอบบัญชีกองทุน 

1. การแต่งตั 
งผู้สอบบัญชี 

บริษัทจดัการได้แตง่ตั ,งผู้สอบบญัชีต่อไปนี ,ให้ทําหน้าที�จดัทํา สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบงบการเงิน
ของกองทนุตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ชื�อ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

ที�อยู ่ อาคารบางกอกซติี ,ทาวเวอร์ ชั ,นที� 15  
เลขที� 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2286-9999 และ 0-2344-1000 

หมายเลขโทรสาร 0-2286-5050 

ทั ,งนี , บริษัทจดัการอาจแตง่ตั ,งบคุคลอื�นที�ได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบญัชี ให้ทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของกองทนุได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. 
ทราบตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ 

2. สิทธิ หน้าที7 และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอิสระ 

ผู้สอบบญัชีของกองทนุอิสระ มีสทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี , 
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(ก) มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุในการปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะผู้สอบบญัชี 

(ข) จดัทํา สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบงบการเงินของกองทนุตามตามที�กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และมาตรฐานการจดัทําบญัชีที�ใช้บงัคบั และ 

(ค) ปฏิบตัิหน้าที�อื�น ๆ ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาให้บริการสอบบญัชี 

7.8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื�นใด หรือค่าใช้จ่ายที�สมเหตสุมผลจากผู้จองซื ,อหน่วย
ลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือกองทนุได้เพียงเทา่ที�บริษัทจดัการได้จดัให้มีการกําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ
เทา่นั ,น นอกจากนี , เมื�อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุเสร็จสิ ,นแล้ว บริษัทจดัการสามารถหกัเงินของ
กองทนุเพื�อนําไปชําระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัตั ,งและการบริหารจดัการกองทนุ
ตามที�กําหนดในโครงการจดัการกองทนุได้ 

7.8.1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากผู้จองซื 
อหน่วยลงทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(ก) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าจองซื 
อหน่วยลงทุน 

ตามอตัราที�ธนาคารพาณิชย์กําหนด (หากมี) 

(ข) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

ตามอตัราที�นายทะเบียนกําหนด 

(ค) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ตามอตัราที�นายทะเบียนกําหนด 

(ง) อื7น ๆ 

(1) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจํานําหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนตามอตัราที�บริษัท
จดัการ และ/หรือ นายทะเบียนกําหนด 

(2) ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดําเนินการให้ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที�จ่ายจริง  

ค่าธรรมเนียมดงักลา่วเป็นอตัราที�ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดทํานอง
เดียวกนั 
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7.8.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทุน 

(ก) ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.2 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิที�ปรับปรุงแล้ว  

(ข) ค่าบริการสําหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม 

(1) คา่บริการสาํหรับบริการด้านธุรการ ประกอบด้วย 

(ก) คา่บริการรายปี จํานวน 3 ล้านบาทสาํหรับปีพ.ศ. 2556 และจํานวน 18.3 ล้านบาท 
สาํหรับปี พ.ศ. 2557 ทั ,งนี , นบัแต่ปี พ.ศ.2558 จะมีการปรับอตัราค่าบริการเพิ�มขึ ,น
รายปีในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที�ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ 
ประเทศไทยสาํหรับปีก่อนหน้า ทั ,งนี , อตัราดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ 3.5 และ 

(ข) คา่บริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.15 ของรายได้สทุธิรายเดือนของกองทนุที�เกิด
จากทรัพย์สินที�ให้บริการด้านธุรการ (หลงัหกัค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสิทธิแห่งทาง การ
ประกนัภยั และเงินคา่เช่าตามสญัญาเช่าที�ดินที�เกี�ยวข้อง)  

(2) คา่บริการสาํหรับบริการด้านการตลาดประกอบด้วย 

(ก) ค่าบริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนที�เกี�ยวกับทรัพย์สินที�
ให้บริการด้านการตลาดที�กองทุนได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจัดการรายใด ๆ ที�เช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที�ให้บริการด้านการตลาดนอกเหนือไปจาก
ทรัพย์สนิที�ผู้ เช่าและบริหารจดัการดั ,งเดิมเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหรือตก
ลงว่าจะเช่า ดําเนินการและบริหารจัดการในวนัที�ของสญัญาเช่า ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลกัที�เกี�ยวข้อง โดยมีค่าบริการรายปีเพิ�มในอตัราร้อยละ 3 ของ
จํานวนที�เกินกว่าประมาณการรายได้รายปีที�เกี�ยวกับทรัพย์สินที�ให้บริการด้าน
การตลาดสาํหรับปีดงักลา่ว  

(ข) คา่บริการจํานวน 20 ล้านบาทซึ�งจะชําระทกุวนัที� 1 มกราคม 2558 และ 1 มกราคม 
2559 ที�เกี�ยวกับทรัพย์สินที�ให้บริการด้านการตลาดที�เพิ�มขึ ,นซึ�งเป็นทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ�มที�กองทนุให้ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมทําการตลาดโดย
เริ�มในปีพ.ศ. 2558  และพ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี ทั ,งนี , ในกรณีที�ทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมส่วนเพิ�มไม่สามารถสง่มอบให้แก่กองทนุได้ภายในวนัครบกําหนดส่ง
มอบ (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และวนัที� 31 ธันวาคมคม พ.ศ.2558) เกินกว่า
ร้อยละ 20 ให้ปรับลดอัตราค่าบริการดังกล่าวให้สอดคล้องกับทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมสว่นเพิ�มที�ยงัไมไ่ด้สง่มอบ 

(ค) คา่บริการเพิ�มเติมซึ�งจะชําระ (ก) เมื�อผู้ เช่าและบริหารจดัการที�เป็นบคุคลภายนอก
รายใดต่อสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการที�เกี�ยวกบัทรัพย์สินที�ให้บริการ
ด้านการตลาด (ข) เมื�อมีทรัพย์สินที�ให้บริการด้านการตลาดที�ให้ผู้จดัการทรัพย์สิน
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โทรคมนาคมทําการตลาด เพิ�มเติม ทั ,งนี , อตัราค่าบริการเพิ�มเติมในแต่ละกรณีจะ
เป็นไปตามที�กองทนุและผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะได้ตกลงกนั  

(3) คา่ตอบแทนเพิ�มเติม 

ในกรณีที�รายได้รายปีของกองทนุที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิที�ให้บริการด้านการตลาดในปีใด ๆ 
เกินกว่าจํานวนที�เท่ากับร้อยละ 110 ของประมาณการรายได้รายปีระยะยาวของ
ทรัพย์สินที�ให้บริการด้านการตลาดสําหรับปีดงักลา่ว ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมมี
สทิธิได้รับค่าตอบแทนเพิ�มเติมเป็นจํานวนที�เท่ากบัร้อยละ 10 ของรายได้สว่นเกินที�เกิน
กวา่จํานวนร้อยละ 110 ดงักลา่ว 

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกบัคา่บริการสาํหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของ
ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มา
ซึ�งทรัพย์สินโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกับการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ค) สญัญาบริการหลกั”  

(ค) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.03 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

ทั ,งนี , คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์จะไมต่ํ�ากวา่เดือนละ 350,000 บาท 

ทั ,งนี , ผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ออกไป
ตามที�จําเป็นและสมเหตสุมผลอนัเกี�ยวเนื�องโดยตรงกบัการปฏิบตัิหน้าที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
อาทิ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต (BAHTNET) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื ,นฐานของกองทนุ ค่าเดินทาง ค่าที�ปรึกษารวมถึงการว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญ
ภายนอก ค่าที�ปรึกษากฎหมายภายนอกและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกิดขึ ,นอนัเนื�องจากหน้าที�
ความรับผิดชอบที�กําหนดในโครงการจัดการกองทนุ และสญัญาแต่งตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์
หรือตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. เห็นควรให้เป็นหน้าที�ของผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นต้น ทั ,งนี , ตาม
จํานวนที�จ่ายจริง 

(ง) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.023 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อปี โดยมีอตัราค่าธรรมเนียม
รายปีขั ,นตํ�าจํานวน 3,200,000 บาท 
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(จ) ค่าธรรมเนียมที7ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 
และผู้ซื 
อหน่วยลงทุนเบื 
องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) 

ในการเสนอขายครั ,งแรก ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน ผู้ จัดการการจัดจําหน่าย 
หนว่ยลงทนุในประเทศ และผู้ซื ,อหนว่ยลงทนุเบื ,องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) จะ
อยู่ในอตัราที�ไม่มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที�เสนอขายครั ,งแรก (ไม่รวมถึง
จํานวนที�จัดสรรให้แก่ทรู) โดยกองทุนจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทั ,ง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดขึ ,นตามความเป็นจริงอนัเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติ
หน้าที�ของที�ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ซื ,อ
หน่วยลงทุนเบื ,องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) เช่น ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษา
กฎหมายของที�ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และผู้ซื ,อ
หนว่ยลงทนุเบื ,องต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchasers) เกี�ยวกบัการเสนอขายครั ,งแรกและ
การจดัตั ,งกองทนุ รวมถึงค่าใช้จ่ายของที�ปรึกษากฎหมายดงักลา่ว ค่าใช้จ่ายดําเนินงานการ
นําเสนอข้อมลูต่อนกัลงทนุทั ,งในและต่างประเทศ รวมถึงค่าจดัทํา พิมพ์ และจดัสง่เอกสาร 
คา่สถานที� คา่เดินทาง และคา่ที�พกั คา่ใช้จ่ายดําเนินการเพื�อสอบถามปริมาณความต้องการ
ซื ,อหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการจดัจําหนา่ยและจองซื ,อหน่วยลงทนุ เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ทรูจะเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย
หนว่ยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในทางการตลาด ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าบริการคนกลางผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow agent fee) รวมทั ,งต้นทุนอื�น ๆ อนัเกี�ยวเนื�องกับการ
เสนอขายครั ,งแรก แต่ไม่รวมถึงต้นทนุการจดัตั ,งกองทนุและการยื�นขอให้รับหน่วยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนและซื ,อขายในตลาดหลกัทรัพย์ซึ�งกองทนุจะชําระเอง 

ภายหลงัการเสนอขายครั ,งแรก ตามที�จ่ายจริง 

(ฉ) ค่าธรรมเนียมการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขาย 

ตามจํานวนที�บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด กําหนดโดยกองทุนจะชําระค่าธรรมเนียม
ดงักลา่ว รวมทั ,งคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดขึ ,นตามความเป็นจริงอนัเกี�ยวเนื�องกบั
การปฏิบตัิหน้าที�จดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(ช) ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายครั ,งแรก ค่าธรรมเนียมของผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุจะอยู่ในอตัราซึ�ง
ไม่เกินร้อยละ 3 ของจํานวนเงินทั ,งหมดที�จัดจําหน่าย โดยกองทุนจะชําระค่าธรรมเนียม
ดงักลา่ว รวมทั ,งคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดขึ ,นตามความเป็นจริงอนัเกี�ยวเนื�องกบั
การปฏิบตัิหน้าที�ของผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะราย เช่น คา่ใช้จ่ายดําเนินงานการ
นําเสนอข้อมลูให้แก่นกัลงทนุในประเทศและการแจกจ่ายและจดัสง่เอกสารเกี�ยวกบักองทนุ
และเอกสารเกี�ยวกบัการจองซื ,อหนว่ยลงทนุ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการคืนเงินคา่จอง
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ซื ,อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ�งรวมถึงค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ค่าออกเช็ค และ
คา่ธรรมเนียมการโอนเงินซึ�งผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละรายจะคิดเป็นอตัราไม่เกิน 
100 บาทต่อหนึ�งรายการคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต 
(BAHTNET) จากผู้ดแูลทรัพย์สิน (custodian) มายงัผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม ทรูจะเป็นผู้ ชําระคา่ธรรมเนียมของผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุและ
คา่ใช้จ่ายบางรายการของผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ 

ภายหลงัการเสนอขายครั ,งแรก ตามที�จ่ายจริง 

(ซ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของที7ปรึกษาอื7น 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที�ปรึกษาอื�นสาํหรับกองทนุ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ ,นจริงของที�ปรึกษาสําหรับการจัดตั ,งและบริหารจดัการกองทนุ การจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทุนทั ,งในประเทศและในต่างประเทศ และการซื ,อทรัพย์สินเพื�อเป็นทรัพย์สินของกองทุน 
เช่น คา่ที�ปรึกษาเฉพาะด้าน (รวมถึงที�ปรึกษาที�เชี�ยวชาญในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม และที�
ปรึกษาที�เชี�ยวชาญด้านการประกนัภยั) คา่ที�ปรึกษาการลงทนุ คา่ที�ปรึกษากฎหมายและ/หรือ
ภาษี ค่าทนายความ เป็นต้น ในจํานวนตามที�จ่ายจริง โดยกองทนุจะชําระค่าธรรมเนียม
ดงักลา่ว รวมทั ,งคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดขึ ,นตามความเป็นจริงอนัเกี�ยวเนื�องกบั
การปฏิบตัิหน้าที�ของที�ปรึกษาแตล่ะราย เช่น คา่เดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พิมพ์หรือ
ทําสาํเนาเอกสาร คา่แปลเอกสาร เป็นต้น 

(ฌ) ค่าธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงนิเพื7อรักษาเงนิที7ได้รับจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน
ครั
งแรก 

ตามที�จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการในนามของกองทนุจะชําระค่าธรรมเนียมดงักลา่ว รวมทั ,ง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดขึ ,นตามความเป็นจริงอนัเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติ
หน้าที�ของธนาคาร เช่น คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายของที�
ปรึกษากฎหมายดงักลา่วเป็นต้น 

(ญ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี7ยวกับการโฆษณาและการตลาด 

ในการเสนอขายครั ,งแรก ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการโฆษณาและการตลาดไม่เกิน 150 ล้าน
บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม)  

ภายหลงัการเสนอขายครั ,งแรก 

(1) ตามที�จ่ายจริง ทั ,งนี , จะไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนเงินเพิ�มทนุในการเพิ�มทนุแตล่ะครั ,ง 
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(2) คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ นกัลงทนุสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย รวมถึง
คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และการตลาด เพื�อให้
นกัลงทนุทั�วไปทราบข้อมลูเกี�ยวกบักองทนุ ไมเ่กิน 50 ล้านบาท ตอ่ปีบญัชี 

(ฎ) ค่าธรรมเนียมการยื7นคาํขอต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ 

(1) คา่ธรรมเนียมการยื�นคําขออนมุตัิจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ในการจดัตั ,งและจดัการกองทนุ
ตามจํานวนที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(2) คา่ธรรมเนียมการยื�นคําขอให้ตลาดหลกัทรัพย์รับหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ตามจํานวนที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฏ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตั ,งกองทุน (หรือการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม) ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามจํานวนที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฐ) ค่าธรรมเนียมการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(1) คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 

เมื�อตลาดหลกัทรัพย์รับจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แล้ว กองทนุจะชําระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าในอตัราร้อยละ 0.05 ของเงินทนุจด
ทะเบียน โดยมีอตัราคา่ธรรมเนียมไมน้่อยกวา่ 100,000 บาท และอตัราคา่ธรรมเนียมขั ,น
สงูไมเ่กินกวา่ 3,000,000 บาท 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที�หน่วยลงทุนของกองทุนเริ�มทําการซื ,อขายในตลาดหลกัทรัพย์
ภายในปี พ.ศ.2556 จะเสียค่าธรรมเนียมในอตัรา 100,000 บาท และในกรณีที�หน่วย
ลงทนุของกองทนุเริ�มทําการซื ,อขายในตลาดหลกัทรัพย์ระหว่างปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 
2558 จะเสยีคา่ธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ 

(2) คา่ธรรมเนียมรายปี 

กองทนุต้องชําระคา่ธรรมเนียมรายปีดงัตอ่ไปนี , 

(ก) ร้อยละ 0.035 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นที�ไมเ่กิน 200 ล้านบาท 

(ข) ร้อยละ 0.030 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นที�เกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 
1,000 ล้านบาท 
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(ค) ร้อยละ 0.025 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นที�เกินกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 
5,000 ล้านบาท 

(ง) ร้อยละ 0.020 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นที�เกินกว่า 5,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 
10,000 ล้านบาท 

(จ) ร้อยละ 0.010 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นที�เกินกวา่ 10,000 ล้านบาท 

หรืออตัราอื�น ๆ ซึ�งตลาดหลกัทรัพย์อาจประกาศกําหนดเป็นครั ,งคราว 

ทั ,งนี , อตัราคา่ธรรมเนียมขั ,นตํ�าต้องไมน้่อยกวา่ 50,000 บาท และอตัราค่าธรรมเนียมขั ,น
สงูไมเ่กินกวา่ 3,000,000 บาท  

ในกรณีที�หน่วยลงทุนของกองทุนเริ�มทําการซื ,อขายในตลาดหลกัทรัพย์ภายในปี พ.ศ. 
2556 จะเสียค่าธรรมเนียมในอตัรา 100,000 บาทต่อปีสําหรับแต่ละช่วงสามปีแรก นบั
แตว่นัที�หนว่ยลงทนุเริ�มทําการซื ,อขายในตลาดหลกัทรัพย์ และในกรณีที�หน่วยลงทนุของ
กองทนุเริ�มทําการซื ,อขายในตลาดหลกัทรัพย์ระหวา่งปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 จะ
เสียค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติสําหรับช่วงสามปีแรกนบัแต่วนัที�
หนว่ยลงทนุเริ�มทําการซื ,อขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

(ฑ) ค่าใช้จ่ายที7เกี7ยวเนื7องกับกองทุน 

(1) คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชี รวมทั ,งตรวจระบบงาน ตรวจรายรับ
รายจ่าย และคา่ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที�ปรึกษาของกองทนุ เช่น ค่าที�ปรึกษาเฉพาะ
ด้าน (รวมถึงที�ปรึกษาที�เชี�ยวชาญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการสุ่มตรวจสอบ
สภาพทรัพย์สนิทั ,งตอนสง่มอบและภายหลงัจดัตั ,งกองทนุ และที�ปรึกษาที�เชี�ยวชาญด้าน
การประกนัภยั) คา่ที�ปรึกษาการลงทนุ คา่ที�ปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ เป็นต้น 

(2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื�อการจดัหา ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ ทรัพย์สิน 
หลกัทรัพย์ ของกองทนุ เช่น คา่นายหน้าในการจําหน่ายหรือโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการ
โอน เป็นต้น 

(3) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใด ๆ ที�เกี�ยวกับการซื ,อขายหลกัทรัพย์ตามที�
จ่ายจริง เช่น ค่านายหน้าซื ,อขายหลกัทรัพย์ ซึ�งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื ,อขาย
หลกัทรัพย์เมื�อมีการซื ,อหลกัทรัพย์ และจะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมื�อมีการขาย
หลกัทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการโอนหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

(4) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าและ/หรือ สอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ 
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(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซ่อมแซม ดแูล บํารุงรักษา ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื ,อ
ทรัพย์สนิ คา่ก่อสร้างเพิ�มเติม และคา่ใช้จ่ายเพื�อปรับปรุงและพฒันา 

(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือ เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน เช่น 
คา่ใช้จ่ายในการประกนัวินาศภยั เป็นต้น 

(7) ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัภาษี ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื�นที�เรียกเก็บโดยหน่วยงานกํากบั
ดแูล ค่าธรรมเนียมอื�นที�เกี�ยวข้องตามอตัราที�กฎหมายกําหนด และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�
เกี�ยวข้องกบัหนว่ยงานราชการ (ถ้ามี) 

(8) คา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ ,นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื�อการรับ
ชําระหนี ,ใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล โดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการ เพื�อรักษาสทิธิของผู้ ถือหนว่ย 

(9) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื ,อหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินในกรณีมีการ
ลดทุน และ/หรือจ่ายปันผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์  
คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

(10) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ใบจองซื ,อหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน 
ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากบัภาษี และ แบบฟอร์มอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบักองทนุ และค่าใช้จ่าย
ในการจดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(11) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์หนงัสือชี ,ชวนหน่วยลงทุน รายงานผู้ ถือหน่วยลงทุน รายงาน
ประจําปี ตลอดจน คา่แปลและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

(12) คา่ใช้จ่ายในการจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสอืบอกกลา่ว ประกาศและรายงานตา่ง ๆ 
รวมถึงการลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนั เช่น ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ประกาศ
การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ ประกาศการปิดสมุดทะเบียนเพื�อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 
และ/หรือ ขา่วสารถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(13) คา่ใช้จ่ายในการจดัประชุมคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทนุ และ/หรือ จดัประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าจัดสง่จดหมายเชิญประชุม และ/หรือ เอกสารการ
ประชมุ รายงานการประชมุ เป็นต้น 

(14) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน (สําหรับบุคคลที�ไม่ได้เป็นบุคคลของ
บริษัทจดัการเอง) หรือคณะกรรมการอื�นใด (ถ้ามี) เช่น ค่าจ้าง ค่าเบี ,ยประชุม เป็นต้น 
ตามที�จ่ายจริง ในจํานวนไมเ่กิน 10 ล้านบาทตอ่ปี 
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(15) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล เพิ�มทนุ และ/หรือลดทนุ และคา่ใช้จ่าย
ที�เกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบตัิหน้าที�ของนายทะเบียน เช่น การปิดสมดุทะเบียน ค่าเอกสาร
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

(16) คา่ใช้จ่ายอนัเกี�ยวเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ และ/หรือ ที�เกิดขึ ,น
จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. 
และ/หรือกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุการขอมติผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ การลงโฆษณาหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 

(17) คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ และคา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

(18) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที�เกี�ยวกับการดําเนินงาน และการบริหารทรัพย์สินของกองทุน 
และบริษัทจดัการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน 
คา่ใช้จ่ายในการให้คําปรึกษากฎหมายและ/หรือการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที�
ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที�หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื�อได้รับคําสั�งจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการให้ความเห็นทางกฎหมาย การ
ดําเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่
บคุคลภายนอก คา่จดจํานอง คา่ปลดจํานอง คา่ใช้จ่ายในด้านนิติกรรม คา่ใช้จ่ายในการ
แก้ไขสญัญา ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร สญัญา ตราสาร หนงัสือบอกกล่าว 
หนงัสือแจ้งและเอกสารอื�นใด และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ตามที�บริษทจดัการเห็นสมควร เป็น
ต้น 

(19) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการเลกิกองทนุหรือเปลี�ยนแปลงบริษัทจดัการ 

(20) รายจ่ายหรือคา่ใช้จ่ายที�กองทนุต้องจ่ายตามเอกสารธุรกรรม 

(21) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื�น ๆ อนัเกี�ยวเนื�องกบัการดําเนินงานของกองทนุ  

(22) คา่ตอบแทนของผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมจากการทําหน้าที�เป็นผู้จดัการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมตามจํานวนและ/หรืออัตราที�กําหนดไว้ในสัญญาบริการหลัก โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.1 “สาระสําคญัของสญัญาที�ทําให้ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมและร่างสญัญาเกี�ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม – (ค) สญัญาบริการหลกั” และหวัข้อ 7.8.2 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุ – (ข) ค่าบริการสําหรับงานบริการ
ด้านธุรการและการตลาดของผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม”  
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อตัราค่าธรรมเนียมข้อ 7.8.1 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้จองซื ,อหน่วย
ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน” และข้อ 7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจาก
กองทนุ” เป็นอตัราตามที�จ่ายจริงที�ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใด
ทํานองเดียวกนั  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั ,งหมดของกองทุน หากเป็นค่าใช้จ่ายที�มีภาระต้องเสีย
ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดทํานองเดียวกนั จะถือเป็นภาระของกองทนุ  

บริษัทจดัการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมข้อ 7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจาก
กองทนุ” ข้อ (ก) ข้อ (ข) และข้อ (ง) ทกุเดือน โดยใช้มลูค่าทรัพย์สิน หรือมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
หรือมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิที�ปรับปรุงแล้ว หรือมลูคา่เงินลงทนุสะสมของกองทนุแล้วแต่กรณี ณ 
วนัสดุท้ายของเดือน เป็นฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจาก
บญัชีของกองทนุเป็นรายเดือน  

ทั ,งนี , การตดัจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน จะเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที�กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

7.8.3. การเปลี7ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

(ก) การเปลี7ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใต้อัตราที7ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิkในการเพิ�ม/ ลด/ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายภายใต้
อตัราที�ระบุไว้ในหวัข้อ 7.8.1 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้จองซื ,อหน่วย
ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน” และข้อ 7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจาก
กองทนุ” ข้างต้น ตราบเท่าที�ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที�เปลี�ยนแปลงดงักลา่วไม่เกิน
อตัราที�ระบุไว้ในหัวข้อที�เกี�ยวข้อง อย่างไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพิ�มหรือลด หรือยกเว้น
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นนี , บริษัทจดัการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ที�เปิดเผยของบริษัท
จดัการ 

(ข) การเปลี7ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิkที�จะเพิ�ม/ลดอตัราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายตามหวัข้อ 7.8.1 
“คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ” และ
ข้อ 7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุน” โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี , 
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(1) กรณีเพิ�มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินกวา่อตัราที�ระบใุนโครงการ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการดงักลา่วได้ ในกรณีที�ได้รับอนมุติจากผู้ ถือหน่วยด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด หรือได้รับ
อนมุตัิจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(2) กรณีที�บริษัทจดัการจะเปลี�ยนแปลงลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

บริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการและสถานที�ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ที�ใช้
เป็นสถานที�ในการซื ,อขายหนว่ยลงทนุ  

ทั ,งนี , การเปลี�ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดงักลา่ว 

7.9. มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื 
นฐาน 

การประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี , 

(ก) เป็นการจัดทํารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานอย่างเต็มรูปแบบที�มีการ
ตรวจสอบเอกสารสทิธิและเป็นไปเพื�อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ (“รายงาน
ประเมินคา่”) 

(ข) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานต้องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้อย
หนึ�งราย ในกรณีที�ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทนุจะเข้าลงทนุมีมลูค่าตั ,งแต่ 50 ล้านบาท
ขึ ,นไป 

(ค) กรณีการได้มาซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานเป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวข้อง การ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิจะต้องดําเนินการโดยผู้ประเมินคา่อยา่งน้อยสองราย 

(ง) กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานเป็นหุ้นหรือตราสารแห่งหนี , (ตามข้อ (จ) ของนิยามคําว่า 
“ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน”) ผู้ประเมินค่าต้องเป็นที�ปรึกษาทางการเงินที�เป็นอิสระ ซึ�งจะต้อง
ทําการประเมินค่าหุ้นหรือตราสารแห่งหนี ,ดงักล่าวเพิ�มเติมไปจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน
และการดําเนินงานทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน 

(จ) ผู้ประเมินคา่ต้องเป็นนิติบคุคลที�มีประสบการณ์หรือความรู้ความเชี�ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื ,นฐาน 
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(ฉ) ผู้ประเมินค่าต้องพิจารณาผลประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบ โดย
พิจารณาถึงข้อกําหนดและเงื�อนไขของสญัญาที�เกี�ยวข้อง (ไมว่า่จะเป็นฉบบัร่างที�ใกล้เสร็จสมบรูณ์หรือ
ฉบบัลงนามที�ได้เปิดเผยไว้ในโครงการจดัการกองทนุ) 

(ช) การประเมินคา่ต้องดําเนินการลว่งหน้าก่อนการได้มาซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานเป็นเวลาไม่
เกินหนึ�งปี 

(ซ) การประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน จะกระทําโดยผู้ประเมินคา่รายเดียวกนัติดต่อกนัเกิน
สองครั ,งมิได้ 

(ฌ) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานของกองทุนจะกระทําทุกสามปีนับแต่วันที�มีการ
ประเมินค่าครั ,งล่าสดุ หรือเมื�อปรากฏแก่บริษัทจดัการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชีของ
กองทุนเห็นว่ามีเหตุการณ์ หรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐานอยา่งมีนยัสาํคญั 

7.10. การคาํนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน 

7.10.1. การคาํนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

ในการคํานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลกั บริษัทจัดการจะคํานวณโดยใช้ราคาที�ได้จากการ
ประเมินครั ,งลา่สดุซึ�งปรับปรุงด้วยการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน (ถ้ามี) 
และการตดัจําหนา่ยทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน (ถ้ามี) ที�เกิดขึ ,นภายหลงัการประเมินลา่สดุ ทั ,งนี , 
ในช่วงระยะเวลาสามปีแรกหลงัจากจดทะเบียนจดัตั ,งกองทนุ บริษัทจดัการจะใช้ราคาทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐานที�กองทนุเข้าลงทุน กล่าวคือ ราคาซื ,อขายของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน
ดงักลา่ว เว้นแตจ่ะมีการประเมินมลูคา่ใหมใ่นระยะเวลาดงักลา่วไมว่า่ด้วยสาเหตใุด ๆ สว่นในกรณีการ
ลงทุนในทรัพย์สินรองบริษัทจัดการจะใช้ราคาอื�นที� กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทุน 
(Association of Investment Management Companies - AIMC)   

บริษัทจดัการจะคํานวนมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่ของหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี , 

(ก) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้วิธีการ
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(ข) คํานวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสี�
ตําแหนง่ โดยตดัทศนิยมตําแหนง่ที�ห้าทิ ,ง  

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าของ
หน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที�ระบุไว้ในข้อ 7.10 “การคํานวณและเปิดเผย
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มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ” นี , เว้นแต่กรณีที� ก.ล.ต. สํานกังาน 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข
เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น บริษัทจดัการ
จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั ,นโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

ทั ,งนี , การคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าของหน่วยลงทนุที�บริษัทจัดการ 
ประกาศเป็นการคํานวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั ,ง
ลา่สดุเป็นฐานในการกําหนดมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัของกองทนุ ซึ�งมลูค่าดงักลา่วอาจไม่ใช่มลูค่าที�จะซื ,อ
ขายได้จริงของทรัพย์สนิหลกัดงักลา่ว 

7.10.2. การเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคํานวณและเปิดเผยมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทนุ 
เป็นรายไตรมาสภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิ ,นไตรมาส ทั ,งนี , มลูค่าที�คํานวณได้ดงักลา่วต้องมีผู้ดแูล
ผลประโยชน์เป็นผู้ รับรองวา่การคํานวณดงักลา่วได้กระทําตามกฎหมายหลกัทรัพย์  

บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูข้างต้นในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ�งฉบบัและปิดประกาศไว้ในที�
เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสาํนกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยต้องมีการ
เปิดเผยชื�อ ประเภท และที�ตั ,งทรัพย์สนิของกองทนุ 

7.11. ข้อกาํหนดการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน 

บริษัทจดัการจะต้องจดัเตรียมและเปิดเผยการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ รวมทั ,งงบการเงิน (ทั ,งราย
ไตรมาสและรายปี) รายงานประจําปี เหตกุารณ์สําคญัที�อาจมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน 
หรือผลประกอบการของกองทนุ และเหตกุารณ์อื�นใดตามที� ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ 
(แล้วแตก่รณี) กําหนด 

7.11.1. การเปิดเผยข้อมูลต่อ ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถอืหน่วยลงทุน 

เหตกุารณ์สาํคญัที�ต้องมีการเปิดเผยข้อมลู เช่น 

(ก) ในกรณีที�บริษัทจดัการประสงค์จะยกเลกิการจดัตั ,งกองทนุที�อยูร่ะหวา่งการเสนอขายครั ,งแรก 
ซึ�งเป็นผลให้ต้องยตุิการเสนอขายครั ,งแรก ให้บริษัทจดัการรายงานให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ
ถึงการยตุิหรือการยกเลิกการเสนอขายครั ,งแรกภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที�ยตุิการขายครั ,งแรก 
กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 7.16.1 เรื�อง “การยกเลิกการจดัตั ,งกองทนุโดย
สมคัรใจ” 
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(ข) ให้บริษัทจดัการรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในห้าวนัทําการนบัแต่วนัที�บริษัทจดัการรู้
หรือควรรู้ถึงกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการวา่มีการถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ข้อจํากดั
ที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

(ค) เมื�อสิ ,นสดุการเสนอขายหนว่ยครั ,งแรก หากปรากฏกรณีอนัทําให้การอนมุตัิจดัตั ,งกองทนุของ
สํานกังาน ก.ล.ต. สิ ,นสดุลงและไม่สามารถจัดตั ,งกองทุนได้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิ ,นสดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

(ง) เมื�อเกิดกรณีที�อาจทําให้ต้องเลิกกองทนุ ให้บริษัทจดัการรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และ
ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ชักช้า และในกรณีที�กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ให้บริษัทจดัการรายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

(จ) ให้บริษัทจดัการรายงานพร้อมด้วยเหตผุลต่อสํานกังาน ก.ล.ต.และในกรณีที�กองทนุมีหน่วย
ลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ด้วยโดยไม่ชักช้า 
เมื�อปรากฏเหตกุารณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินของ
กองทนุที�กองทนุลงทนุหรือมีไว้อยา่งมีนยัสาํคญั 

กรุณาพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกับหน้าที�ของบริษัทจัดการในการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ 7.7.2 
“บริษัทจดัการ – 2. หน้าที�และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ” 

7.11.2. การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดสาํหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื�อหน่วยลงทุนได้รับอนุมตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์บริษัทจัดการจะต้อง
รายงานข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ในเรื�องตา่ง ๆ ตามที�กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์ ที�เกี�ยวข้องตามที�
แก้ไขเพิ�มเติม โดย ณ ปัจจบุนั เรื�องที�ต้องมีการเปิดเผยข้อมลู เช่น 

(ก) วนักําหนดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนและวาระการประชุม หรือในกรณีขอความเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื�อขอมติ ให้แจ้งกําหนดวนัสดุท้ายของ
การรับหนงัสอืแจ้งมติด้วย 

(ข) มติกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุหรือวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เพื�อการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือวนัให้สทิธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ค) กองทนุจ่ายหรือไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ง) มติให้เพิ�มเงินทนุจดทะเบียน จดัสรรหนว่ยลงทนุ หรือลดเงินทนุจดทะเบียน 

(จ) การออกหนว่ยลงทนุชนิดใหม ่(tranche) 
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(ฉ) การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
หนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมด 

(ช) การได้มาหรือเสยีไปซึ�งสญัญาทางการค้าที�สาํคญั  

(ซ) การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดตาม
ประกาศ ก.ล.ต. 

(ฌ) มีการทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องตามหลกัเกณฑ์ที�ประกาศกําหนดตามประกาศ ก.ล.ต. 

(ญ) มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที�สําคัญ การพัฒนาที�สําคัญเกี�ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี 
ผลติภณัฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที�สาํคญัเกี�ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ 

(ฎ) การทําธุรกรรมกู้ยืมเงินในนามของกองทนุหรือก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทนุอย่างมี
นยัสาํคญั 

(ฏ) มีข้อพิพาทที�สําคญัที�มีผลกระทบเกี�ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุ เช่น ข้อพิพาทเกี�ยวกบั
แรงงาน ผู้ รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสนิค้าให้กองทนุ 

(ฐ) กองทนุมีข้อพิพาททางกฎหมายที�สาํคญั 

(ฑ) กองทนุมีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

(ฒ) กิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�เกี�ยวข้องเลกิกิจการและมีการชําระบญัชี 

(ณ) การประเมินราคาทรัพย์สินที�สําคญัของกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�เกี�ยวข้องโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระเพื�อเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ลงทนุทั�วไป 

(ด) การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัในโครงการจ่ายลงทนุ 

(ต) การผิดนดัชําระหนี ,หรือไมส่ามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัตามนิติกรรมเกี�ยวกบัการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินของกองทุน ซึ�งมีมูลค่าตั ,งแต่ร้อยละห้าของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนที�ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมลา่สดุ พร้อมทั ,งแนวทางในการแก้ไขเหตุ
ดงักลา่ว 

(ถ) กรณีใด ๆ ที�มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือการตดัสินใจ
ลงทนุในหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ หรือตอ่การเปลี�ยนแปลงของราคาหนว่ยลงทนุ 

(ท) การเปลี�ยนแปลงสาํนกังานใหญ่ของบริษัทจดัการ 

(ธ) การเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทนุ ผู้สอบบญัชี หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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(น) การเปลี�ยนแปลงของนายทะเบียนหรือสาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียน 

(บ) มลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าของหน่วยลงทนุ งบการเงิน และงบการเงินรวม
ของกองทนุ รายงานประจําปีของกองทุน ซึ�งได้มีการจัดเตรียมตามหลกัเกณฑ์ที� ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดทั ,งนี , บริษัทจดัการต้องดําเนินการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วภายในกําหนดเวลา
ที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.11.3 “งบการเงิน” หรือ 7.11.4 “รายงานประจําปี” หรือ 7.11.5 “การ
รายงานมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ” ตามแตก่รณี 

(ป) รายงานสรุปผลการดําเนินงานของกองทนุตามแบบที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(ผ) ข้อมลูอื�นใดตามที� ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

7.11.3. งบการเงนิ 

บริษัทจดัการต้องยื�นงบการเงินดงัตอ่ไปนี ,ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และในกรณีที�กองทนุมีหน่วยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

(ก) งบการเงินรายไตรมาสที�ผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว ทั ,งนี ,ภายใน 45 วนันบัแตว่นัสดุท้ายของ
แตล่ะไตรมาส และ 

(ข) งบการเงินประจํางวดการบัญชีที�ผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ทั ,งนี , 
ภายในสามเดือนนบัแตว่นัสิ ,นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ  

ในกรณีที�บริษัทจดัการได้นําสง่งบการเงินประจํางวดการบญัชีของกองทนุตามข้อ (ข) ให้แก่สํานกังาน 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิ ,นรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ ให้ถือวา่บริษัทจดัการได้สง่งบการเงินรายไตร
มาสที�สี�ตามข้อ (ก) ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. แล้ว 

งบการเงินจะต้องจดัทําตามมาตรฐานการบญัชีที�สภาวิชาชีพบญัชีกําหนดสาํหรับการทําธุรกรรมในแต่
ละลกัษณะ ทั ,งนี , ในกรณีที�มาตรฐานการบญัชีให้ทางเลือกในการบนัทึกบญัชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมหรือ
วิธีการต้นทนุบริษัทจดัการต้องบนัทกึบญัชีด้วยวิธีการมลูคา่ยตุิธรรมเทา่นั ,น 

7.11.4. รายงานประจาํปี 

ให้บริษัทจัดการจัดทําและสง่รายงานประจําปีของกองทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานกังาน ก.ล.ต. 
และในกรณีที�กองทนุมีหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ให้ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย ภายใน
สี�เดือนนบัแตว่นัสิ ,นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ 

หากระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
ข้อมูลเกี�ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนทุกครั ,งไว้ในรายงานประจําปีของกองทุนที�จะจัดส่งให้
สาํนกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ 
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7.11.5. การรายงานความคืบหน้าโครงการที7ไม่แล้วเสร็จ 

ในกรณีที�กองทนุมีการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�เป็นโครงการที�ไม่แล้วเสร็จ บริษัท
จดัการจะจดัทํารายงานความคืบหน้าของโครงการโดยเป็นสว่นหนึ�งของรายงานประจําปีของกองทนุรวม และสง่
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ภายในสี�เดือนนบัแต่วนัสิ ,นสดุรอบระยะเวลา
บญัชีของกองทนุ หรือภายในระยะเวลาอื�นใดตามที�กําหนดภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ 

7.11.6. การรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

บริษัทจดัการจะต้องเปิดเผยมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทนุ เป็นราย
ไตรมาสภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิ ,นไตรมาส กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 7.10.1 “การคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่ของหนว่ยลงทนุ” 

7.11.7. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที7เกี7ยวข้อง 

บริษัทจดัการจะดําเนินการต่าง ๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที�กําหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที� 
ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องได้ทําการแก้ไขเพิ�มเติม ประกาศ กําหนด ออกคําสั�ง หรือ
อนญุาตเป็นประการอื�น ในกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการจะปฏิบตัิไปตามการแก้ไข เพิ�มเติม การประกาศกําหนด 
คําสั�ง หรือคําอนญุาตนั ,นโดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้อนมุตัิการดําเนินการดงักลา่วแล้ว 

7.12. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุน 

วนัที�สิ ,นสดุรอบปีบญัชี คือ วนัที� 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

รอบปีบญัชีครั ,งแรกได้แก่ระยะเวลานบัตั ,งแตว่นัจดทะเบียนกองทนุ และสิ ,นสดุในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

7.13. สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

7.13.1. สิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีชื�อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที�มีการปิดสมดุทะเบียนเพื�อการจ่ายเงิน
ปันผลมีสทิธิที�จะได้รับการจดัสรรผลกําไรในรูปของเงินปันผลจากกองทนุตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�ระบไุว้ใน
โครงการจดัการกองทนุ 

ทั ,งนี , รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ฉบบัลงวนัที� 9 ตลุาคม พ.ศ. 
2555 เพื�อยกเว้นภาษีบางประเภทให้แก่กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานซึ�งอยู่ภายใต้เงื�อนไขของประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรที�จะออกมารองรับ พระราชกฤษฎีกาได้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เป็นบุคคล
ธรรมดา (ไม่รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุที�เป็นห้างหุ้นสว่นสามญั หรือคณะบคุคลซึ�งไม่ใช่นิติบคุคล) สําหรับเงินปัน
ผลที�ได้จากกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐาน ซึ�งรวมถึงกองทนุ เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแตปี่ที�มีการจดทะเบียนจดัตั ,ง
กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐาน ทั ,งนี , เพื�อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลที�ได้รับ กองทนุรวม
โครงสร้างพื ,นฐานจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
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สแตมป์ อีกทั ,งกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานจะต้องให้ข้อมลูแก่กรมสรรพากรตามที�กําหนด เช่น รายชื�อของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุที�ได้รับเงินปันผล และเลขบตัรประจําตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง จํานวนเงินปันผล และวนัที�
จ่ายเงินปันผล และต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุวา่เงินปันผลดงักลา่วเป็นเงินปันผลที�ได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงินได้ 

7.13.2. สิทธิในการออกเสียงเพื7อลงมติ 

โดยปกติในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะต้องจดัหาข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�ง
เพียงพอตอ่การพิจารณาลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ�งต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัทจดัการและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ในเรื�องที�ต้องลงมติดงักลา่ว ตลอดจนผลกระทบที�อาจเกิดขึ ,นกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ�งเป็นผลมาจาก
การลงมติในเรื�องดงักลา่ว 

1. เรื7องที7ต้องอนุมัติโดยมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายมีสทิธิพิจารณาและออกเสยีงในเรื�องการดําเนินการตอ่ไปนี ,ของกองทนุ 

(ก) การถอดถอนหรือแต่งตั ,งบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามวิธีการที�กําหนดไว้
ในหวัข้อ 7.7.2 “บริษัทจดัการ – 3. การถอดถอนหรือเปลี�ยนแปลงบริษัทจดัการ” และหวัข้อ 
7.7.3 “ผู้ดแูลผลประโยชน์ – 2. การถอดถอนหรือเปลี�ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์” 

(ข) การได้มาเพิ�มเติมหรือการจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�มีมลูค่าเกินกว่า 
100 ล้านบาท หรือตั ,งแตร้่อยละ 30 ขึ ,นไปของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลาที�มีการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปดงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีการได้มาเพิ�มเติมหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื ,นฐานตามข้อตกลงหรือสญัญาที�มีกบัสว่นราชการหรือองค์การของรัฐบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตั ,งองค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที�จดัตั ,ง
กิจการนั ,น (รวมถึงหนว่ยงานธุรกิจที�รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ�งไมม่ีฐานะเป็นนิติบคุคลด้วย) ซึ�งได้
ระบไุว้อยา่งเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุ หรือในกรณีการได้มาหรือจําหน่าย
ไปซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�มีมลูค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลาที�มีการได้มาหรือจําหน่ายไปดงักลา่วที�ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั ,งนี , บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
ดงักล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน กรุณาพิจารณา
รายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 2.2.3 “การลงทนุในทรัพย์สินหลกั – ทรัพย์สินที�กองทนุลงทนุ
เพิ�มเติม” และ 2.2.6 “การจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิของกองทนุ” ทั ,งนี , ในกรณีที�มีการกําหนดไว้
อย่างชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่าการได้มาเพิ�มเติมหรือการจําหน่ายไปซึ�ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือความเห็นชอบ
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้บริษัทจดัการมีอํานาจปฏิบตัิตามที�กําหนดไว้นั ,นโดยไม่ต้องขอมติ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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(ค) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�มีมลูคา่ของสญัญาเกินกวา่ 100 ล้านบาท หรือตั ,งแต่
ร้อยละ 30 ขึ ,นไปของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลาที�มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิก
สญัญาดงักล่าว เว้นแต่เป็นการการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาซึ�งได้ระบุไว้อย่าง
เฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุ หรือ เป็นการเข้าทําแก้ไข หรือยกเลกิสญัญาที�มี
มลูคา่ของสญัญาเกินกวา่ 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทนุ ณ เวลาที�มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักลา่ว ที�ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมในหวัข้อ 3.7.2 “การบริหาร
จดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพื ,นฐานในอนาคต” ทั ,งนี , ในกรณีที�มี
การกําหนดไว้อย่างชดัแจ้งในโครงการจดัการกองทุนแล้วว่าการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิก
สญัญาที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้
บริษัทจดัการมีอํานาจปฏิบตัิตามที�กําหนดไว้นั ,นโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือ
ความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ง) การเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวข้องที�เป็นการได้มาเพิ�มเติม หรือการจําหน่ายไปซึ�ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน หรือการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกบับุคคลที�
เกี�ยวข้องเกี�ยวกบัการบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐาน ซึ�งมีมลูคา่ของทรัพย์สินหรือสญัญา (แล้วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่
น้อยกวา่ร้อยละสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ เวลาที�มีการทําธุรกรรมดงักลา่ว 
หรือ ณ เวลาที�มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) แล้วแต่จํานวน
ใดจะสงูกว่า ตามวิธีการที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 5.3 “การดําเนินการที�ต้องได้รับมติของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ” ทั ,งนี , ในกรณีที�มีการกําหนดไว้อย่างชดัแจ้งในโครงการจดัการกองทนุแล้วว่า
การเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวข้องที�เป็นการได้มาเพิ�มเติม หรือการจําหน่ายไปซึ�ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน หรือการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกบับุคคลที�
เกี�ยวข้องเกี�ยวกบัการบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พื ,นฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้
บริษัทจดัการมีอํานาจปฏิบตัิตามที�กําหนดไว้นั ,นโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือ
ความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(จ) การตกลง ยินยอม หรือใช้สทิธิออกเสยีงเพื�อให้บริษัทที�กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความ
วรรค (จ) ของคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน” ทําธุรกรรม ตามข้อ (ง) ข้างต้น กบั
บคุคลที�เกี�ยวข้องตามวิธีการที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 5.3 “การดําเนินการที�ต้องได้รับมติของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ” 
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(ฉ) การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุน ตามวิธีการที�
กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.14 “การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุ” 

(ช) การเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามวิธีการที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.5 “การเพิ�มเงินทนุ
จดทะเบียน” 

(ซ) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามวิธีการที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.6 “การลดเงินทนุจด
ทะเบียน” 

(ฌ) การควบหรือรวมกบักองทนุอื�นตามที� ก.ล.ต. หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ญ) การเลิกกองทนุ ตามวิธีการที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.16 “การเลิกกองทนุ การคืนเงิน และการ
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 

(ฎ) การเพิ�มค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือกองทนุที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 
7.8.3 “การเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย - (ข) การเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือ
คา่ใช้จ่าย” และ 

(ฏ) การแก้ไขเพิ�มเติมข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในเรื�องที�กระทบต่อสิทธิ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั ซึ�งรวมถึงการแก้ไขข้อกําหนดในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการเกี�ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และเรื�องที�ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ�งใน
กรณีดงักลา่วต้องได้รับมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือโดย
การเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุก็ได้ 

บริษัทจัดการจะต้องเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้านบัจากวนัที�มีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งถือ
หนว่ยลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดของกองทนุ 
เข้าชื�อกนัทําหนงัสอืขอให้บริษัทจดัการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

หากบริษัทจดัการไมเ่รียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอภายใน
ระยะเวลาที�กําหนดข้างต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดของกองทนุอาจเรียกประชมุเองก็ได้  

หลกัเกณฑ์และวิธีการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
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3. การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งมีชื�อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจดัการจะต้องแจ้งวนัปิดสมดุทะเบียนต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียน ลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 14 วนั หรือกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที�
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียนกําหนดก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนนั ,น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงวนั
ปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที�เคยแจ้งไว้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพย์ และนายทะเบียนลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั หรือกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที�ตลาด
หลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียนกําหนดก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนตามที�เคยแจ้งไว้นั ,น  

บริษัทจดัการจะต้องจดัสง่หนงัสอืขอมติ หรือหนงัสอืนดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ซึ�งมีชื�อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบนัทกึข้อมลูที�ถกูต้องและเป็นจริง ดงันั ,น การ
จ่ายหรือการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ�งมีชื�อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุดงักลา่ว และสทิธิในการได้รับหรือข้อจํากดัสทิธิใด ๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุผู้ซึ�งมีชื�อปรากฏอยู่ใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว ให้ถือวา่เป็นการที�บริษัทจดัการกระทําไปโดยชอบ 

(ก) การขอมติโดยสง่หนงัสอื 

ในการขอมติโดยการสง่หนงัสอืขอมติ มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็น
การขอมติในเรื�องใด เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไข
วิธีการจดัการ ซึ�งจะต้องกระทําตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ
จดัการกองทนุ” 

(ข) การขอมติโดยเรียกประชมุ 

(1) องค์ประชมุ 

(ก) การขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทั ,งหมด โดยมีหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุ
ที�จําหนา่ยได้แล้วทั ,งหมดของกองทนุ เว้นแตที่�กําหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี , 

(ข) องค์ประชมุที�กําหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้นํามาใช้บงัคบักบัการขอมติเพื�อแก้ไข
เพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ�งจะต้องกระทําตามที�
กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุ” 
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(2) สทิธิออกเสยีง 

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื�อง
ที�จะลงมติใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องที�จะลงมตินั ,น 

(ข) ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจํากัดที�กําหนดไว้ในหัวข้อ 
7.4.7 “ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ” จะต้องงดออกเสียงสําหรับหน่วยลงทนุสว่นที�
ถือเกินอตัรานั ,น 

(3) ข้อกําหนดในการออกเสยีง 

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีคะแนนเสยีงหนึ�งเสยีงตอ่หนึ�งหนว่ยลงทนุที�ตนถือ 

(ข) เว้นแตก่รณีที�กําหนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี , มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือ
ตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(ค) เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี , มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกนัไม่น้อยกว่าสามในสี� (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจํานวนหน่วยลงทุน    
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(1) การได้มาเพิ�มเติมหรือการจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�มี
มลูค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั ,งแต่ร้อยละ 30 ขึ ,นไปของมลูค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทนุ ณ เวลาที�มีการได้มาหรือจําหน่ายไปดงักลา่ว หรือการตกลง 
การยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื�อให้บริษัทที�กองทุนเป็นผู้ ถือหุ้นตามคํา
จํากดัความวรรค (จ) ของคํานิยามคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน” 
ดําเนินการดงักลา่ว 

(2) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกี�ยวกับการบริหารจัดการหรือจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานโดยกองทุนที�มีมลูค่าของ
สญัญาเกินกวา่ 100 ล้านบาท หรือตั ,งแต่ร้อยละ 30 ขึ ,นไปของมลูค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทนุ ณ เวลาที�มีการเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักลา่ว ตาม
หัวข้อ 3.7.2 “การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการ
โครงสร้างพื ,นฐานในอนาคต” หรือการตกลง การยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง
เพื�อให้บริษัทที�กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความวรรค (จ) ของคํานิยาม
คําวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน” ดําเนินการดงักลา่ว 

(3) การเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้อง หรือการตกลงยินยอม หรือใช้สิทธิออก
เสียงเพื�อให้บริษัทที�กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคํา



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 383 

นิยามคําว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน” เข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที�
เกี�ยวข้องในเรื�องที�ต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที�กําหนดในหวัข้อ 5.3 
“การดําเนินการที�ต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

(4) การเพิ�มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหวัข้อ 7.5 “การเพิ�ม 
เงินทนุจดทะเบียน” หรือการตกลง การยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื�อให้
บริษัทที�กองทุนเป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความวรรค (จ) ของคํานิยามคําว่า 
“ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน” ดําเนินการดงักลา่ว 

(5) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ ตามวิธีการในหวัข้อ 7.6 “การลดเงินทนุ
จดทะเบียน” หรือการตกลงยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื�อให้บริษัทที�
กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามคําจํากดัความวรรค (จ) ของคํานิยามคําว่า “ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื ,นฐาน” ดําเนินการดงักลา่ว 

(6) การควบหรือรวมกบักองทนุอื�น 

(ง) มติเกี�ยวกบัการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการกองทนุ 
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในหวัข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุ” 

4. ผลผูกพัน 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีผลผกูพนัตอ่บริษัทจดัการให้ปฏิบตัิตามมตินั ,น เนื�องจากบริษัทจดัการมีภาระ
ผกูพนัทางกฎหมายในการบริหารและจดัการกองทนุด้วยความรับผิดชอบความระมดัระวงั และความ
ซื�อสตัย์สจุริต เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมทั ,งต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที�บงัคบัใช้ 
โครงการจัดการกองทุนข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และมติผู้ ถือหน่วยลงทุน
ด้วย 

ทั ,งนี , ผลผูกพันของมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องเป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการด้วย 

7.13.3. สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื7อเลิกโครงการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที�จะได้รับเงินคืนตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเมื�อเลิกโครงการจดัการกองทนุ 
โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ชําระบญัชีที�สํานกังาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี เพื�อทําการจําหน่าย
ทรัพย์สนิและชําระหนี ,ของกองทนุ และจําหนา่ยเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิอื�นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการ
ถือหนว่ยลงทนุ โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ  
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7.13.4. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ แต่ทั ,งนี ,จะต้องเป็นไปตามและไม่ขดัต่อเงื�อนไข และ
หลกัเกณฑ์ที�ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

7.14. การแก้ไขเพิ7มเติมโครงการจัดการกองทุน 

7.14.1. วิธีแก้ไขเพิ7มเติมโครงการจัดการกองทุน 

การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ สามารถกระทําได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี , 

(ก) โดยมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ�งหนึ�ง (มากกว่าร้อยละ 50) ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั ,งหมด ในกรณีเช่นนี ,ให้บริษัทจดัการแจ้งให้สํานกังาน 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที�ได้มีมติให้แก้ไข 

(ข) บริษัทจดัการอาจแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้วเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี , 

(1) การแก้ไขเพิ�มเติมข้อมูลซึ�งมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทั ,งปวงได้รับประโยชน์เพิ�มขึ ,นโดย
ชดัเจน 

(2) การแก้ไขเพิ�มเติมให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั�ง หรือ
หนังสือเวียนตามที�ได้แก้ไขหรือออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
สาํนกังาน ก.ล.ต. และ 

(3) การแก้ไขชื�อและรายละเอียดอื�นของบคุคลให้ถกูต้อง หรือ 

(ค) เมื�อได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

การแก้ไขเพิ�มเติมไมว่า่ในกรณีใด ๆ ให้บริษัทจดัการแจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือ
วิธีจดัการไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุคน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ�งฉบบัภายใน 15 วนันบั
แต่วนัที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. หรือวนัที�ได้มีมติให้แก้ไขเพิ�มเติม หรือวนัที�ถือว่าได้รับมติ 
แล้วแตก่รณี 

7.14.2. การได้รับความเห็นชอบในกรณีอื7น 

หากการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการ จะกระทบต่อสิทธิและ
ภาระหน้าที�ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทนุ นายทะเบียน ผู้ประเมินค่า 
และที�ปรึกษาใด ๆ ตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.7 “การแต่งตั ,ง สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบคุคลที�
เกี�ยวข้องของกองทนุ” หรือกระทบตอ่คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 
7.8 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ” การแก้ไขในกรณีดงักลา่ว นอกจากจะต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
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แล้ว จะต้องกระทําโดยได้รับความเห็นชอบหรือคํายินยอมจากฝ่ายที�เกี�ยวข้อง แล้วแต่กรณี ด้วย แต่ทั ,งนี ,มติ
ดงักลา่วของผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจดัการกองทนุ 
หรือผลประโยชน์ของกองทนุ 

7.14.3. สิทธิออกเสียงยบัยั 
งของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการมีสทิธิและสงวนสทิธิkที�ใช้สทิธิออกเสยีงยบัยั ,งในการออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ในที�ประชุม
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในเรื�องที�เกี�ยวกบัการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการซึ�งขดัหรือแย้งกบั
กฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจดัการกองทนุ หรือที�อาจทําให้เกิดความเสียหายหรือขดัแย้งกบั
ผลประโยชน์ของกองทนุ หรือที�กระทบตอ่สทิธิและภาระหน้าที�ของบคุคลภายนอกซึ�งเป็นคูส่ญัญาของกองทนุ 

7.15. ช่องทางและวิธีการร้องเรียน 

ผู้ลงทนุสามารถสง่ข้อร้องเรียนได้ที�หนว่ยงานดงัตอ่ไปนี , 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 

ที�อยู ่ เลขที� 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์  0-2949-1500 

โทรสาร  0-2949-1510 

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที�อยู ่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศพัท์ 0-2695-9999 

โทรสาร 0-2256-7755 

หรือ www.sec.or.th  

7.16. การเลิกกองทุน การคืนเงนิ และการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

7.16.1. การยกเลิกการจัดตั 
งกองทุนโดยสมัครใจ 

ในกรณีที�บริษัทจดัการประสงค์จะยกเลิกการจดัตั ,งกองทนุที�อยู่ระหว่างการเสนอขายครั ,งแรก บริษัท
จดัการจะดําเนินการดงันี , 

(ก) ยตุิการเสนอขายครั ,งแรก 
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(ข) รายงานให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุดงักลา่วภายในเจ็ดวนันบั
แตว่นัที�ยตุิการเสนอขายครั ,งแรกนั ,น 

(ค) คืนเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ ,นจากเงินที�ได้รับจากการจําหน่าย
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุภายใน 14 
วนันบัแต่วนัที�การอนมุตัิให้จดัตั ,งกองทนุสิ ,นสดุลง หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ�งที�บริษัทจดัการ
ต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการชําระดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที�ครบ
กําหนดเวลานั ,นจนถึงวนัที�บริษัทจดัการคืนเงินคา่จองซื ,อจนครบถ้วน 

การอนมุตัิให้จดัตั ,งกองทนุจะสิ ,นสดุลงในวนัที�บริษัทจดัการรายงานให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ 

7.16.2. การคืนเงนิค่าจองซื 
อในกรณีเพิ7มเงนิทุนจดทะเบียน 

บริษัทจดัการจะต้องคืนเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ ,นจากเงินที�ได้รับจาก
การจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ในกรณีการเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนซึ�งมีการยกเลิกการเพิ�มเงินทนุในภายหลงัเนื�องจาก
ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานตามที�กําหนดไว้ได้ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ�มเติม
เกี�ยวกบัการเพิ�มเงินทนุในหวัข้อ 7.5 “การเพิ�มเงินทนุจดทะเบียน” 

7.16.3. การสิ 
นสุดการอนุมัติของสาํนักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั 
งกองทุน 

ก่อนวนัจดทะเบียนกองทนุ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ�งดงัต่อไปนี , ให้การอนมุตัิของสํานกังาน 
ก.ล.ต. ให้จดัตั ,งกองทนุเป็นอนัสิ ,นสดุลง 

(ก) มีการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ไมถ่ึง 500 ราย 

(ข) มีการฝ่าฝืนอตัราการถือหน่วยลงทนุที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.8 “ผลของกรณีอตัราการถือ
หนว่ยลงทนุไมเ่ป็นไปตามที�กําหนด - 2. อตัราการถือหนว่ยลงทนุ” ข้างต้น 

(ค) มลูค่าหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้มีมลูค่าไม่ถึง 2,000 ล้านบาท โดยการคํานวณมลูค่าหน่วย
ลงทนุที�ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที�ตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
หรือ 

(ง) มลูค่าหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้ในการเสนอขายครั ,งแรกเมื�อรวมกับมลูค่าการกู้ยืมเงินจาก
บคุคลอื�น (ถ้ามี) มีมลูคา่ไมเ่พียงพอที�จะลงทนุในทรัพย์สนิที�กองทนุลงทนุครั ,งแรก  

ในกรณีดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการคืนเงินคา่จองซื ,อหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ ,นจากเงินที�
ได้รับจากการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื ,อหน่วยลงทนุภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิ ,นสดุระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนนั ,นตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื ,อหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงกรณี
ดงักลา่วภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิ ,นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดงักลา่ว ทั ,งนี , หากบริษัทจดัการไม่
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สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั ,นได้เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ�งที�บริษัทจัดการต้อง
รับผิดชอบ ให้บริษัทจดัการชําระดอกเบี ,ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที�ครบกําหนดเวลานั ,นจนถึงวนัที�
บริษัทจดัการคืนเงินคา่จองซื ,อครบถ้วน 

7.16.4. กรณีเลิกกองทุน 

หลงัจากวนัจดทะเบียนกองทนุเมื�อปรากฏเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ�งในกรณีดงัต่อไปนี , บริษัทจดัการ
จะดําเนินการเลกิกองทนุ 

(ก) เมื�อจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ข) เมื�อมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานของกองทนุและบริษัทจดัการนําเงินไป
ลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ จนทําให้กองทนุมีเงินทนุจดทะเบียนตํ�ากว่า 2,000 ล้าน
บาท (คํานวณจากมลูคา่ที�ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ) 

(ค) เมื�อมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานของกองทุน และบริษัทจัดการไม่
สามารถดําเนินการเพื�อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื ,นฐานที�กองทนุลงทนุมีมลูค่ารวมกัน
ตามที�กําหนด (ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทนุ) ภายในหนึ�งปีนบัแตว่นัที�จําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื ,นฐาน 

(ง) เมื�อสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั�งเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั ,งกองทนุ 

(จ) เมื�อครบกําหนดอายุของกองทุน (หากมี) หรือสาเหตุของการเลิกกองทุนอื�นใดตามที�ได้
กําหนดไว้ลว่งหน้า 

(ฉ) กองทนุไม่สามารถแต่งตั ,งบริษัทจดัการรายใหม่ได้ภายใน 90 วนันบัจากวนัที�ได้รับแจ้งการ
ลาออกจากการปฏิบตัิหน้าที�โดยบริษัทจดัการ 

(ช) เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติให้เลกิกองทนุ 

(ซ) เมื�อสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั�งเลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

ในกรณีของการเลิกกองทุนตามเหตุข้อ (จ) ข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอยา่งน้อยห้าวนัทํา
การ 

7.16.5. อาํนาจของสาํนักงาน ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุน 

สาํนกังาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั ,งหรือจดัการกองทนุได้ หากสํานกังาน ก.ล.ต. เห็นว่า
มีการฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554  
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เมื�อ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั ,งกองทนุ จะต้องมีการดําเนินการตามขั ,นตอนที�กําหนดไว้ใน 
ข้างต้น หากการเพิกถอนการจดัการกองทนุเกิดขึ ,นหลงัจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุแล้ว บริษัท
จดัการจะต้องดําเนินการตามกระบวนการชําระบญัชีของกองทนุตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ 7.16.6 “การชําระ
บญัชีกองทนุ” 

7.16.6. การชาํระบัญชีกองทุน 

เมื�อมีการเลกิกองทนุ บริษัทจดัการหรือผู้ ชําระบญัชี (แล้วแตก่รณี) จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี , 

(ก) บริษัทจัดการอาจทําหน้าที�ชําระบัญชีของกองทุนนั ,นได้ หรือจะแต่งตั ,งบุคคลอื�นตามที�
สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนดเป็นผู้ ชําระบญัชีของกองทนุก็ได้ 

(ข) เมื�อแต่งตั ,งผู้ ชําระบญัชีแล้ว บริษัทจดัการจะสง่มอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของ
กองทนุ รวมทั ,งดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์สง่มอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ของ
กองทนุนั ,นให้แก่ผู้ ชําระบญัชีภายในห้าวนัทําการ 

(ค) บริษัทจดัการจะสง่มอบงบการเงินของกองทนุ ณ วนัเลิกกองทนุ ที�ผ่านการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีและรับรองโดยบริษัทจดัการเองให้แก่ผู้ ชําระบญัชีภายใน 15 
วนัทําการ 

(ง) ผู้ ชําระบญัชีจะจําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุโดยต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ที�กองทนุจะได้รับ
เป็นสําคญั ชําระหนี ,ของกองทนุ เก็บรวบรวม และแบ่งเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแตล่ะรายตามที�บริษัทจดัการกําหนดตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุตามสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนดําเนินการอยา่งอื�นเทา่ที�จําเป็นเพื�อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ ,นตาม
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(จ) เมื�อชําระบญัชีเสร็จสิ ,นแล้ว ให้ผู้ ชําระบญัชียื�นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั ,งจัดส่ง
รายงานผลการชําระบญัชีตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

7.16.7. การเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

หนว่ยลงทนุอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�งตอ่ไปนี , 

(ก) หนว่ยลงทนุหรือกองทนุมีคณุสมบตัิไมค่รบตามข้อกําหนดการรับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ 7.3.2 (ก) ถึง (จ) “ข้อกําหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทนุ
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 

(ข) เมื�อครบกําหนดอายขุองกองทนุ หรือเหตอืุ�นที�ทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า 
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(ค) บริษัทจัดการดําเนินการหรือกระทําการดงัต่อไปนี ,อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ 
ประโยชน์ หรือการตดัสนิใจของผู้ลงทนุ หรือการเปลี�ยนแปลงในราคาของหนว่ยลงทนุ 

(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ข้อตกลง
การจดทะเบียนหลกัทรัพย์กบัตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนหนงัสือเวียนที�ตลาดหลกัทรัพย์ 
กําหนดให้ถือปฏิบตัิ 

(2) เปิดเผยข้อมลูอนัเป็นเท็จในแบบคําขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทนุที�ยื�นตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์ หรือที�เปิดเผยต่อประชาชนทั�วไป หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของกองทุนที�เป็น
สาระสาํคญั หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุที�เป็นสาระสาํคญั 

(3) ดําเนินการใด ๆ หรือมีเหตใุด ๆ ในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างอย่าง
ร้ายแรงต่อสิทธิ ประโยชน์ หรือการตดัสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี�ยนแปลงในราคา
ของหนว่ยลงทนุ 

(ง) ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินของกองทุนไม่
ถกูต้องเป็นเวลาสามปีติดตอ่กนั 

(จ) เมื�อปรากฏกรณีที�สาํนกังาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิจดัตั ,งกองทนุ ตามที�กําหนดตาม
ประกาศ ก.ล.ต. หรือ 

(ฉ) บริษัทจดัการร้องขอให้เพิกถอนหนว่ยลงทนุจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

7.17. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจดัการตกลงที�จะระงบัข้อพิพาทใด ๆ โดยวิธีการทางอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที�บริษัทจดัการไม่ปฏิบตัิ
ตามที�ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที�จะเสนอข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการของ ก.ล.ต. พิจารณา 
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8. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุน 

บริษัทจัดการมีหน้าที�ปฏิบตัิตามโครงการจัดการกองทุนข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายหลกัทรัพย์ ทั ,งนี , ใน
กรณีที�ข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั�ง
ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั�งนั ,น ให้ถือว่าบริษัท
จดัการได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุแล้ว 

ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการใช้บงัคบัความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการจะแต่งตั ,งผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผู้
ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ ทั ,งนี , การลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ที�ได้รับการแตง่ตั ,งโดยชอบให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั ,งปวง 

การที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซื ,อหรือลงทนุในหน่วยลงทนุตามโครงการจดัการกองทนุ ไม่
วา่ในทอดใด ๆ  ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับที�จะผกูพนัตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุและ
ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
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9. ช่องทางที7 ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูล 

ผู้ลงทนุสามารถขอรับข้อมลูรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดัการ ได้ที� 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 

ที�อยู ่ เลขที� 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์  0-2949-1500 

โทรสาร  0-2949-1510 
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10. สรุปสาระสาํคัญเกี7ยวกับกฎหมายที7เกี7ยวข้องกับการกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

10.1. ภาพรวม 

การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยนั ,นเปลี�ยนผ่านจากการที�หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทําหน้าที�ทั ,งในฐานะ
หน่วยงานกํากับดแูลกิจการโทรคมนาคมและในฐานะผู้ ให้บริการโทรคมนาคมไปสู่การเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมและ
แปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัท ทั ,งนี ,เป็นผลจากข้อตกลงที�ประเทศไทยได้ให้ไว้กับองค์กรการค้าโลก (World 
Trade Organization) หรือ WTO เพื�อเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2549 

โครงสร้างการกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมมีความคืบหน้าขึ ,นเป็นลาํดบั โดยเริ�มจากมาตรา 40 ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ที�กําหนดให้มีการจดัตั ,งองค์กรกํากับดแูลอิสระสององค์กรเพื�อทําหน้าที�กํากับ
ดแูลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ต่อมามีการตราพ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�น
ความถี�ฯ 2543 ให้จัดตั ,ง คณะกรรมการ กทช. และ คณะกรรมการ กสช. โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 
คณะกรรมการ กทช. ได้ถกูจดัตั ,งขึ ,นเพื�อเป็นองค์กรอิสระในการกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมซึ�งเดิมเป็นอํานาจ
หน้าที�ขององค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบนัแปลงสภาพเป็นทีโอที) และการสื�อสารแห่งประเทศไทย 
(ปัจจุบนัแปลงสภาพเป็น กสท. โทรคมนาคม) และกรมไปรษณีย์โทรเลข (ปัจจุบนัเปลี�ยนเป็น บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จํากัด)  อย่างไรก็ดี ในช่วงที� พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื�นความถี�ฯ  2543 มีผลใช้บังคับนั ,น การจัดตั ,ง
คณะกรรมการ กสช. ไมเ่ป็นผลสาํเร็จ แม้จะมีความพยายามหลายครั ,งก็ตาม 

คณะกรรมการ กทช. ออกประกาศหลายฉบบัภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การให้
ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม การใช้และเชื�อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม การคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื�อนที� (Mobile Number Portability - MNP) มาตรฐานสญัญา 
การครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว เป็นต้น 

ในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2550 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั โดยตวับทกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ยงัคงมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ดี มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นี , ได้
กําหนดให้มีองค์กรเพียงหนึ�งองค์กรเพื�อทําหน้าที�กํากบัดแูลทั ,งกิจการวิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เมื�อวนัที� 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 พ.ร.บ. โทรทศัน์ มีผลใช้บงัคบั ต่อมาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 
พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 ได้มีผลใช้บงัคบั ซึ�งยกเลิก พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2543 
และจดัตั ,ง กสทช. เพื�อทําหน้าที�แทนคณะกรรมการ กทช. และคณะกรรมการ กสช. อยา่งไรก็ดี ในระหวา่งที�ยงัไม่
มีการแตง่ตั ,ง  กสทช. คณะกรรมการ กทช. ยงัคงปฏิบตัิหน้าที�แทน กสทช. จนกระทั�ง กสทช. ได้รับการคดัเลือก
และแต่งตั ,งในปี พ.ศ. 2554 ตามกระบวนการที�กําหนดใน พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 ดงันั ,น ใน
ปัจจบุนั กสทช. จึงเป็นหนว่ยงานที�มีอํานาจหน้าที�ตามกฎหมายในการกํากบัดแูลกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยกฎหมายได้กําหนดให้ กสทช. แบ่งเป็นคณะกรรมการย่อยสองคณะ เพื�อ
ปฏิบตัิการแทน กสทช. คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เรียกโดยย่อว่า กสท.  เพื�อ
กํากบัดแูลกิจการวิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ และ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม เรียกโดยย่อว่า กทค. 
เพื�อกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม 
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กสท. และ กทค. ออกประกาศหลกัเกณฑ์เพื�อกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทศัน์ และ 
กิจการโทรคมนาคม หลายฉบับ และ กทค. ได้เริ�มปฏิรูปประกาศกฎเกณฑ์ที�มีอยู่ให้สอดคล้องกับความ
เปลี�ยนแปลงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 แต่ทั ,งนี , ยงัจะต้องรอดู
ตอ่ไปวา่คณะกรรมการดงักลา่วซึ�งเป็นองค์กรใหมจ่ะผลกัดนัให้เกิดการเปิดเสรีและการกําหนดกฎระเบียบต่าง ๆ 
เกี�ยวกบักิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสยีงได้อยา่งมีประสทิธิภาพหรือไม ่

10.2. กรอบการกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในอดีต 

กฎหมายของไทยในอดีตกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเดียวที�สามารถจัดตั ,ง คงไว้และประกอบ
กิจการโทรคมนาคมได้ โดยก่อนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 นั ,น กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยกํากบัดแูลโดย
หลายองค์กร ซึ�งรวมถึง (1) คณะรัฐมนตรี (2) กระทรวงคมนาคม ซึ�งอํานาจในการกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม
ปัจจุบันได้โอนไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารซึ� งก่อตั ,ง ในปี พ.ศ. 2545 (3) 
กรมไปรษณีย์โทรเลข ซึ�งแทนที�โดย คณะกรรมการ กทช. ซึ�งตอ่มา คณะกรรมการ กทช. ถกูแทนที�โดย กสทช. (4) 
ทีโอที ซึ�งเป็นผู้ ให้บริการหลกัในการให้บริการโทรศพัท์ประจําที�ประจําท้องถิ�นและทางไกลภายในประเทศ และ 
(5) กสท.โทรคมนาคมซึ�งเป็นผู้ให้บริการหลกัในการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 

ก่อนปี พ.ศ. 2533 รัฐวิสาหกิจเป็นหนว่ยงานประเภทเดียวที�สามารถให้บริการโทรคมนาคมได้ อย่างไรก็ดี ตั ,งแต่
ปี พ.ศ. 2533 บริษัทเอกชนได้รับอนญุาตให้เข้าสูต่ลาดการให้บริการโทรคมนาคมแต่ต้องจดัสรรสว่นแบ่งรายได้
จากการร่วมประกอบกิจการหรือการร่วมการงานกบัรัฐวิสาหกิจ เช่น ทีโอที หรือ กสท.โทรคมนาคม ซึ�งการจดัการ
เช่นนี ,เรียกว่า “สมัปทาน” การทําสญัญาสมัปทานมกัอยู่ในรูปของการสร้าง-โอนกรรมสิทธิk-ดําเนินงาน หรือ 
Build-Transfer-Operate ซึ�งบริษัทเอกชนสร้างโครงขา่ยโทรคมนาคมบางสว่นและจะโอนกรรมสทิธิkของโครงขา่ย
โทรคมนาคมรวมถึงทรัพย์สินที�เกี�ยวข้องให้แก่รัฐวิสาหกิจ ภายใต้สญัญาสมัปทาน ผู้ ได้รับสมัปทานอาจร่วม
ให้บริการกบัรัฐวิสาหกิจ หรือให้บริการโดยการใช้ทรัพย์สนิที�โอนไปแตเ่พียงผู้ เดียวก็ได้ 

ภายใต้ พ.ร.บ. วิทยคุมนาคม กรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นผู้มีอํานาจรักษาการการใช้และจดัสรรคลื�นความถี�และ
ประกาศที�เกี�ยวข้องกับเครื�องวิทยคุมนาคม โดยมีอํานาจรวมถึงการให้ใบอนญุาตสําหรับการทํา มี ใช้ นําเข้า 
สง่ออก หรือค้าซึ�งเครื�องวิทยคุมนาคม ทั ,งนี , ปัจจบุนั กสทช. มีหน้าที�ในการบงัคบัใช้ พ.ร.บ. วิทยคุมนาคม 

10.3. การกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบัน 

10.3.1. กรอบการกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบัน 

การกํากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมของไทยในปัจจบุนันั ,นเป็นไปตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ทั ,งนี , ประเทศไทยได้เริ�มดําเนินการปฏิรูปการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม โดยการตรา
พระราชบญัญัติหลกัสองฉบบั อนัได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 และ พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม 
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10.3.2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  2550 กําหนดให้จดัตั ,งองค์กรของรัฐที�เป็นอิสระเพื�อทํา
หน้าที�ดําเนินการจดัสรรคลื�นความถี�และกํากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของสาธารณะและเพื�อการแขง่ขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม เพื�อให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  2550 จึงได้มีการตรา พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 
2553 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ขึ ,น โดย พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ�งมีผลใช้บงัคบัมาตั ,งแต่
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ก็ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเสมือนช่วงที�รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2540 ยงัมีผลใช้บงัคบั 

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  2550 นั ,นมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที�มีวัตถุประสงค์เพื�อกําหนดกรอบการกํากับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยปกป้องสทิธิของผู้ประกอบการกิจการที�ได้รับสทิธิในการประกอบกิจการโดยการทําสญัญาร่วม
การงานฯ หรือสญัญาให้ดําเนินการฯ ก่อนที�รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  2550 จะมีผลใช้
บงัคบั โดยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 กําหนดห้ามไม่ให้การกํากบัดแูลโดย กสทช. 
กระทบกระเทือนถึงสทิธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมที�มีอยูก่่อนจนกว่าสญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญา
ให้ดําเนินการฯนั ,นจะสิ ,นสุดลง ทั ,งนี , พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมก็มีกําหนดหลักการนี ,ไว้ใน
บทบญัญตัิดงักลา่วเช่นกนั 

10.3.3. พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื7นความถี7ฯ 2553 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 ใช้บงัคบัแทน พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2543 และ
จดัตั ,งองค์กรกํากบัดแูลองค์กรหนึ�งเพื�อกํากบักิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 
โดยได้กําหนดให้มีคณะกรรมการย่อยสองคณะอยู่ภายใต้ กสทช. คือ กสท. และ กทค. เพื�อทําหน้าที�กํากบัดแูล
กิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามลําดบั โดยคณะกรรมการย่อยนี ,มีอํานาจ
หน้าที�ในการปฏิบตัิการแทน กสทช. ตามอํานาจหน้าที�ที�กําหนดใน พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553  

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 ให้อํานาจหน้าที�แก่ กสทช. ดงัเช่น 

• กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ และแผนแม่บทการบริหารคลื�นความถี� ที�ใช้ในกิจการโทรคมนาคม และ
กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ 

• กําหนดโครงสร้างอตัราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราค่าบริการที�ผู้ ใช้บริการต้องจ่าย
ให้แก่ผู้ ให้บริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  และ
โครงสร้างการคํานวณการใช้และเชื�อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม 
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• พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช้คลื�นความถี�ในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

• พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย และกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกบัการอนญุาต 
เงื�อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดงักล่าว รวมถึงการกํากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

• กําหนดมาตรฐานและลกัษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการกระจาย
เสยีง กิจการโทรทศัน์ กิจการโทรคมนาคม รวมถึงกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกบัการ
ใช้และเชื�อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม 

• กําหนดแผนเลขหมายโทรคมนาคม พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช้เลขหมาย
โทรคมนาคม และกําหนดหลัก เกณฑ์และวิ ธีการเ กี� ยวกับการคงสิท ธิ เลขหมาย
โทรศพัท์เคลื�อนที� 

• สง่เสริมให้เกิดการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรมในกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม 

• กําหนดมาตรการเพื�อป้องกนัมิให้มีการกระทําอนัเป็นการผกูขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการแขง่ขนัในกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

• จดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื ,นฐานโดยทั�วถึงและบริการเพื�อสงัคมซึ�งรวมถึงการให้บริการใน
พื ,นที�หา่งไกล และ  

• กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการในกิจการกระจาย
เสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

นอกจากอํานาจของ กสทช. ที�ระบุใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 แล้ว พ.ร.บ. องค์กร
จดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 ยงักําหนดให้บรรดาอํานาจหน้าที�ของรัฐมนตรี อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข และเจ้า
พนกังานผู้ออกใบอนญุาต ตามกฎหมายวา่ด้วยวิทยคุมนาคม นั ,น ตกเป็นของ กสทช. ด้วย 

10.3.4. พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมกําหนดหลกัเกณฑ์การให้ใบอนญุาตแก่นิติบคุคลใดที�ประสงค์
จะให้บริการกิจการโทรคมนาคม ซึ�ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื�นความถี�ฯ 2543 และ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื�น
ความถี�ฯ 2553 กําหนดนิยามคําว่า “กิจการโทรคมนาคม” ไว้อย่างกว้าง ๆ โดยหมายความว่า กิจการซึ�ง
ให้บริการการสง่ การแพร่ หรือการรับเครื�องหมาย สญัญาณ ตวัหนงัสือ ตวัเลข ภาพ เสียง รหสั หรือสิ�งอื�นใด ซึ�ง
สามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื�นความถี� ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื�น 
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ระบบใดระบบหนึ�งหรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึงกิจการซึ�งให้บริการดาวเทียมสื�อสาร หรือกิจการอื�นที� 
กสทช. กําหนดให้เป็นกิจการโทรคมนาคม แต่ไม่รวมถึงกิจการที�เป็นกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการวิทยคุมนาคม  

ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการ กทช. มีหน้าที�ออกใบอนุญาตให้แก่
รัฐวิสาหกิจในการประกอบกิจการที�ดําเนินการอยู่ก่อนวนัที� พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมมีผลใช้
บงัคบัจนถึงวนัที�สญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญาให้ดําเนินการฯ จะสิ ,นผล โดยอาจกําหนดเงื�อนไขที�เหมาะสม
เพิ�มเติมได้ ด้วยเหตุนี , เมื�อวนัที� 4 สิงหาคม พ.ศ. 2548 คณะกรรมการ กทช. จึงออกใบอนุญาตการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมให้แก่ ทีโอที และ กสท.โทรคมนาคม ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั ,งนี , 
บริษัทเอกชนที�ให้บริการตามสญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญาให้ดําเนินการฯ ที�ได้รับจากทีโอทีและ กสท.
โทรคมนาคม นั ,น มีสิทธิให้บริการต่อไปได้ตามสญัญาดงักลา่วที�มีอยู่เดิมจนกว่าสญัญาจะสิ ,นผล อย่างไรก็ดี ผู้
ได้รับสญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญาให้ดําเนินการฯ จะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ใน 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และต้องปฏิบตัิตามประกาศหลกัเกณฑ์ที�กําหนดโดย คณะกรรมการ 
กทช. หรือ กสทช. บนพื ,นฐานของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยมีสิทธิหน้าที�และความรับผิด
เช่นเดียวกบัผู้ รับใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ผู้ ที�กระทําผิดตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจมีโทษปรับ โทษจําคุก หรือทั ,งจําทั ,ง
ปรับ เช่น การประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนญุาต หากผู้ ใดประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้
รับอนุญาต ผู้ นั ,นอาจถูกริบทรัพย์สิน ต้องโทษปรับหรือโทษจําคุก หรือทั ,งจําทั ,งปรับ สําหรับนิติบุคคลนั ,น 
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ�งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล อาจต้องโทษจากการ
ประกอบกิจการของนิติบคุคลได้ เว้นแตพิ่สจูน์ได้วา่การกระทํานั ,นได้กระทําโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 

กสทช. ยงัมีอํานาจเพิกถอนสิทธิในการประกอบกิจการของผู้ ให้บริการตามสญัญาร่วมการงานฯ หรือ
สญัญาให้ดําเนินการฯ ได้ หากผู้นั ,นกระทําความผิดใดตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

10.3.5. อาํนาจหน้าที7ของ กสทช. 

กสทช. มีอํานาจหน้าที�อย่างกว้างในการกํากบัดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ตามที�บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทศัน์ 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 กสทช. ประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารคลื�นความถี� (ซึ�งรวมถึง ตาราง
กําหนดคลื�นความถี�แหง่ชาติสาํหรับการบริหารคลื�นความถี�) แผนแมบ่ทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม โดยแผนแม่บทเหล่านี ,กําหนดแนวทางการกํากับดูแลเกี�ยวกับ การให้
ใบอนุญาต การจัดสรรเลขหมาย บริการโทรคมนาคมพื ,นฐานโดยทั�วถึงและบริการเพื�อสงัคม การจัดสรรคลื�น
ความถี� การใช้และเชื�อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมและการคุ้มครองผู้บริโภค 
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กสทช.ได้ใช้บงัคบักฎระเบียบที�ออกโดย คณะกรรมการ กทช. เกือบจะทั ,งหมด และยงัได้แก้ไขและออก
กฎระเบียบเพิ�มเติม โดยหลกัเกณฑ์ที�ใช้อยูใ่นปัจจุบนั ได้แก่ (1) ลกัษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที�
ต้องได้รับใบอนญุาต (2) คณุสมบตัิและวิธีการขอใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั ,งสามแบบใน
ประเทศไทย (3) มาตรการการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (5) การครอบงํา
กิจการโดยคนต่างด้าว (6) การคงสิทธิเลขหมาย (7) การป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อให้เกิดความไมเ่ป็นธรรม (8) การใช้และเชื�อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม (9) กระบวนการรับเรื�องร้องเรียนและ
พิจารณาเรื�องร้องเรียนของผู้ ใช้บริการ (10) มาตรฐานสญัญาโทรคมนาคม (11) อตัราขั ,นสงูของค่าบริการและ
การเรียกเก็บเงินค่าบริการลว่งหน้า (12) การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ใช้บริการ (13) การใช้บริการข้าม
โครงขา่ยโทรศพัท์เคลื�อนที�ภายในประเทศ (14) การใช้โครงข่ายพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกนั และ (15) การขาย
สง่บริการและบริการขายตอ่บริการ 

ในเรื�องการจดัสรรคลื�นความถี�นั ,น พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 กําหนดให้ กสทช. จะต้อง
ใช้วิธีการประมูลเพื�อจัดสรรคลื�นความถี�ที�ใช้ในกิจการโทรคมนาคมเท่านั ,น การประมูลคลื�นความถี�ครั ,งแรก
ประสบความสาํเร็จในปี พ.ศ. 2555 โดย บริษัทยอ่ยของทรู เอไอเอส และดีแทค เป็นผู้ชนะการประมลูใบอนญุาต
ใช้คลื�นความถี� IMT ในยา่นความถี� 2100 MHz 

10.3.6. ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม  

ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมทุกรายที�ไม่ใช่ผู้ ประกอบการตามสัญญาร่วมการงานฯ หรือสัญญาให้
ดําเนินการฯ ซึ�งได้ทําก่อนวนัที� พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บังคบั จะต้องขอใบอนุญาต
ประเภทใดประเภทหนึ�งจาก กสทช. ดงัตอ่ไปนี , 

ใบอนุญาตแบบที�หนึ�ง ได้แก่ ใบอนุญาตสําหรับผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมที�ไม่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที�มีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรีในประเทศไทย ทั ,งนี , 
เมื�อผู้ประสงค์จะประกอบกิจการลกัษณะดงักล่าวได้แจ้งให้ กสทช. ทราบแล้ว กสทช. ต้องออกใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการให้แก่ผู้ยื�นคําขอรับใบอนญุาต 

ใบอนญุาตแบบที�สอง ได้แก่ ใบอนญุาตสาํหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที�มีหรือไมม่ีโครงขา่ยเป็น
ของตนเอง ซึ�งเป็นการประกอบกิจการที�มีวตัถปุระสงค์ให้บริการจํากดัเฉพาะกลุม่บคุคลหรือเป็นการประกอบ
กิจการที�ไม่มีผลกระทบโดยนยัสําคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรือต่อประโยชน์สาธารณะและ
ผู้บริโภค ทั ,งนี , กสทช. จะต้องออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ยื�นคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการลกัษณะดงักลา่ว เมื�อ
ได้ปฏิบตัิถกูต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานที�ประกาศกําหนดไว้ลว่งหน้า 

ใบอนุญาตแบบที�สาม ได้แก่ ใบอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที�มีโครงข่ายเป็นของ
ตนเอง ซึ�งเป็นการประกอบกิจการที�มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั�วไปจํานวนมาก หรืออาจมี
ผลกระทบโดยนยัสาํคญัตอ่การแขง่ขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุ
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จําเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ ทั ,งนี , กสทช. มีดุลยพินิจในการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการ
ลกัษณะดงักลา่วให้แก่ผู้ยื�นคําขอรับใบอนญุาต 

คณะกรรมการ กทช. เริ�มให้ใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมตั ,งแต่ปี พ.ศ. 2548 ทั ,งนี , หาก
การให้บริการโทรคมนาคมจะต้องใช้คลื�นความถี� ผู้ ขอรับใบอนุญาตจะต้องขอใบอนุญาตใช้คลื�นความถี�ตาม 
พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 โดยใช้วิธีการประมลูคลื�นความถี�จาก กสทช. เท่านั ,น ตามที�ได้กลา่วไว้
ข้างต้น  

10.3.7. ใบอนุญาตเครื7องวิทยุคมนาคม 

ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ผู้ ใด ทํา มี ใช้ นําเข้า ส่งออก หรือค้าซึ�งเครื�องวิทยุคมนาคม ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจาก กสทช. โดยเงื�อนไขใบอนุญาตเป็นไปตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ซึ�งแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ประเภทใบอนญุาต หากผู้ใดฝ่าฝืน อาจต้องโทษปรับ จําคกุ หรือทั ,งจําทั ,งปรับ และศาลอาจมีคําสั�งให้ริบสิ�งที�ใช้
ในการกระทําความผิดนั ,นได้ 

10.3.8. สิทธิแห่งทาง 

ผู้ รับใบอนญุาตสามารถใช้สทิธิแหง่ทางโดยนิติกรรมสญัญาหรือสทิธิแหง่ทางโดยกฎหมาย สําหรับการ
ขอสิทธิแห่งทางโดยกฎหมายนั ,นเป็นไปตามประกาศ กทช. เรื�อง สิทธิแห่งทาง ซึ�งยงัมีผลใช้บงัคบัอยู่แม้ว่าจะมี
การตั ,ง กสทช. แทน คณะกรรมการ กทช. ตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 แล้วก็ตาม โดยนิยาม
ของ “สาย” หมายความรวมถึง สายนําสญัญาณโทรคมนาคมตวันําทองแดง (Copper) หรือตวันําเส้นใยแก้วนํา
แสง (Optical Fiber) หรือสายอื�นใดที�ใช้ในกิจการโทรคมนาคม สว่น “อปุกรณ์” นั ,นหมายความว่า อุปกรณ์
ประกอบใด ที�ต้องติดตั ,งตามเสา ท่อ ที�ดิน หรือสิ�งก่อสร้างใดหรือในที�ดิน เพื�อใช้ในกิจการโทรคมนาคม ทั ,งนี ,ไม่
รวมถึงอปุกรณ์ของผู้ใช้บริการ (Customer Premises Equipment หรือ CPE) 

ในกรณีที�ผู้ รับใบอนุญาตต้องการขอสิทธิแห่งทางโดยกฎหมาย ผู้ รับใบอนุญาตสามารถร้องขอให้ 
กสทช. พิจารณาอนุญาตแผนผังตําแหน่งการติดตั ,ง ลกัษณะทิศทาง และแนวเขตในการใช้สิทธิแห่งทางโดย
กฎหมาย โดยในการใช้สทิธิแหง่ทางโดยกฎหมายนี , ผู้ รับใบอนญุาตจะต้องตกลงคา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์กบั
เจ้าของพื ,นที� หนว่ยงานด้านสาธารณปูโภค หรือบคุคลอื�นใดที�เกี�ยวข้อง หากผู้ รับใบอนญุาตไม่สามารถตกลงได้ 
ผู้ รับใบอนญุาตสามารถร้องขอให้ กสทช. พิจารณาวินิจฉยัเพื�อบงัคบักบับคุคลดงักลา่วตอ่ไปได้  

กสทช. มีนโยบายสง่เสริมการลงทนุและการใช้งานโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกนั ซึ�งรวมถึง 

• การใช้เสา (towers) สถานที� (sites) สายอากาศ (antenna) แหลง่จ่ายไฟ (power supplies) 
และสิ�งอํานวยความสะดวก (facilities) อื�น ๆ 

• การใช้พื ,นที�ที�เป็นเขตที�มีกฎหมายกําหนดไว้เพื�อสงวนและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม และ  
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• การพฒันาโครงขา่ยโทรคมนาคมพื ,นฐานในพื ,นที�ที�มีประชากรหนาแนน่ 

ผู้ ใดที�เป็นเจ้าของพื ,นที�อาจต้องเข้าทําสญัญากบัผู้ รับใบอนญุาตที�ขอใช้สิทธิแห่งทางโดยกฎหมายบน
พื ,นที�นั ,น ๆ อยา่งไรก็ดี คา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์จะเรียกเก็บได้เท่าที�จําเป็น เจ้าของพื ,นที�หรือที�ดินอาจปฏิเสธ
ได้เฉพาะในกรณีที�พื ,นที�ไมเ่พียงพอ (lack of capacity) มาตรฐานความปลอดภยั ความนา่เชื�อถือของระบบ และ
เหตุผลทางวิศวกรรม หรือกรณีอื�นใดตามที� กสทช. กําหนด ในระหว่างที� กสทช. ยงัไม่ได้กําหนดหลกัเกณฑ์
เกี�ยวกบัค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ของการใช้สิทธิแห่งทางโดยกฎหมาย อตัราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
ดงักลา่วให้เป็นไปตามความตกลงร่วมระหวา่งคูส่ญัญา ซึ�งต้องอยูบ่นพื ,นฐานของความเสมอภาค เป็นธรรม และ
ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 

10.4. การใช้โครงสร้างพื 
นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กสทช. ออกประกาศการใช้โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกนั โดยตามประกาศ
การใช้โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกนัฉบบันี , ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สามซึ�ง
ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� มีหน้าที�ให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื�นร่วมใช้โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมของตนด้วย  
อยา่งไรก็ดี หลกัเกณฑ์เรื�องการใช้โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกนันี ,ไมนํ่ามาใช้ในกรณีที�โครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายดงักลา่วมีอยู่ไม่เพียงพอ หรือการอนญุาตให้ใช้โครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกนัจะทําให้เกิดปัญหาทางเทคนิคที�อาจไปรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือเป็นเหตขุดัขวางการ
โทรคมนาคม ผู้ รับใบอนญุาตที�ให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื�นร่วมใช้โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกนัมีหน้าที�จดัสง่
สาํเนาสญัญาการใช้โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกนัให้ กสทช. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที�ได้มีการลงนาม 

ประกาศการใช้โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกันกําหนดให้ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันจะต้องสมเหตุสมผล เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบตัิระหว่างผู้ รับใบอนุญาตรายอื�นที�ขอใช้
โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกนั  ประกาศฉบบันี ,ยงัมีบทบญัญัติกําหนดหน้าที�ของผู้ รับใบอนญุาตแบบที�
สามและกําหนดเกี�ยวกับข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน การเจรจา รวมถึงกระบวนการ
ระงบัข้อพิพาท โดยผู้ รับใบอนญุาตแบบที�สามมีหน้าที�ต้องจดัเตรียมและนําสง่ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื ,นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกนั (ตามที�ประกาศกําหนด) ให้แก่ กสทช. พิจารณา โดยในกรณีที�เป็นผู้ รับใบอนญุาตอยู่ก่อน
วนัที�ประกาศการใช้โครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคมร่วมกนัมีผลใช้บงัคบั ต้องจดัสง่ภายใน 90 วนั นบัแต่ประกาศ
ดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั สําหรับในกรณีที�เป็นผู้ รับใบอนุญาตภายหลงัจากประกาศดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั ต้อง
จดัสง่ภายใน 90 วนั นบัแตว่นัที�เริ�มให้บริการ 

10.5. การขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการ  

เมื�อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ กทช. ออก ประกาศขายสง่ขายต่อบริการ ซึ�งเกี�ยวกบัการขายสง่
บริการและบริการขายต่อบริการโทรคมนาคม แม้ว่าคณะกรรมการ กทช. จะถกูแทนที�โดย กสทช. ตาม พ.ร.บ. 
องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 ก็ตาม ประกาศฉบบันี ,ยงัคงมีผลใช้บงัคบัตอ่ไป วตัถปุระสงค์หลกัของประกาศ
ฉบบันี ,มีขึ ,นเพื�อกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายสง่บริการและบริการขายต่อบริการ 
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เพื�อสนับสนุนกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมให้มีผู้ ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายใหมเ่ข้าสูต่ลาดอนัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ใช้บริการโทรคมนาคม 

ตามประกาศขายส่งขายต่อบริการนี , การขายส่งบริการโทรคมนาคมรวมถึงการให้เช่าอุปกรณ์หรือสิ�งอํานวย
ความสะดวกของโครงข่ายโทรคมนาคม หรือการขายบริการโทรคมนาคม  บริการขายส่งบริการที�ต้องจดัให้มี
เพื�อให้บริการขายตอ่บริการได้ รวมไปถึง 

• บริการโทรคมนาคมเพื�อสาธารณะ (Public Switched Telecommunication Services) (เช่น บริการ
โทรศพัท์ประจําที� บริการโทรศพัท์สาธารณะ บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� บริการเสริมที�เกี�ยวข้องกบับริการ
โทรศพัท์ประจําที� บริการโทรศพัท์สาธารณะ บริการโทรศัพท์เคลื�อนที� บริการบนโครงข่ายร่วมแบบ
ดิจิตอล) 

• บริการวงจร และช่องสญัญาณเช่า (Leased Circuit /Channel Services)  

• บริการโทรคมนาคมอื�นที� กสทช. อาจประกาศกําหนดเพิ�มเติม 

ประกาศขายสง่ขายตอ่บริการกําหนดเงื�อนไขและหลกัเกณฑ์ไว้หลายประการ ซึ�งรวมถึง เงื�อนไขที�ผู้ใดประสงค์จะ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการหรือขายต่อบริการ จะต้องได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการหรือขายต่อบริการจาก กสทช. ทั ,งนี ,ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมขายส่ง
บริการต้องจัดให้มีการขายส่งบริการแก่ผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมขายต่อบริการ อย่างเป็นธรรม 
สมเหตสุมผล ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ แบง่แยก หรือ กีดกนัผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมขายตอ่บริการรายใดรายหนึ�ง  

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการไม่อาจปฏิเสธการขายส่งบริการได้ เว้นแต่จะเป็นไปตาม
ข้อยกเว้นที�กําหนดไว้ในประกาศขายสง่ขายตอ่บริการ หากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการ
รายใดปฏิเสธที�จะไม่ขายส่งบริการจะต้องแจ้งรายละเอียดและเหตุผลของการปฏิเสธทั ,งต่อผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายต่อบริการที�ร้องขอและ กสทช. เป็นหนงัสือภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที�ได้รับการร้อง
ขอให้จดัให้มีการขายสง่บริการ  

การเจรจาและเงื�อนไขของสญัญาขายสง่บริการระหวา่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการและ
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายตอ่บริการจะต้องเป็นไปตามประกาศขายสง่ขายตอ่บริการ ในกรณีที�ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั ,งสองฝ่ายไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้ภายใน 45 วนันบัแตว่นัที�ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการได้รับการร้องขอ คูก่รณีตา่งมีสทิธิร้องขอให้ กสทช. วินิจฉยัชี ,ขาดได้ 

ประกาศขายสง่ขายตอ่บริการยงักําหนดหน้าที�ของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการซึ�งรวมถงึ 
การงดเว้นการกระทําการใด ๆ อนัเป็นเหตใุห้การขายต่อบริการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขาย
ตอ่บริการไมส่ามารถใช้งานได้ตามปกติ และต้องไมก่่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม หรืออาจก่อให้เกิด
เหตขุดัขวางการโทรคมนาคม ทั ,งนี ,เมื�อได้รับการร้องขอ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการมี
หน้าที�ต้องจัดให้มีการเข้าถึงเพื�อใช้ทรัพยากรโทรคมนาคม โครงสร้างพื ,นฐาน โครงข่าย และสิ�งอํานวยความ
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สะดวกที�จําเป็นสาํหรับการขายตอ่บริการตามสญัญาขายสง่บริการ ทั ,งนี , หลกัเกณฑ์การเข้าถึงเพื�อใช้ทรัพยากร
โทรคมนาคม โครงสร้างพื ,นฐาน โครงข่าย และสิ�งอํานวยความสะดวกที�จําเป็นของผู้ ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที� กสทช. กําหนด  

ปัจจุบนั กสท. โทรคมนาคม และเรียลมูฟ ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของทรู ได้ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� 3G HSPA 
ตามประกาศนี , โดย กสท. โทรคมนาคม ซึ�งเป็นผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส่งบริการ ได้
ดําเนินการขายสง่บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� 3G HSPA บนคลื�นความถี� 850 MHz ให้แก่เรียลมฟู และเรียลมฟูนํา
บริการดงักลา่วไปขายตอ่บริการให้แก่ผู้ใช้บริการภายใต้ชื�อทางการค้า True Move H 

10.6. บริการโทรคมนาคมพื 
นฐานโดยทั7วถงึและบริการเพื7อสังคม (Universal Service Obligation หรือ USO) 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื�นความถี�ฯ 2553 กําหนดให้ กสทช. จดัทําแผนการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื ,นฐาน
โดยทั�วถึงและบริการเพื�อสงัคม (USO) โดยในแผนอยา่งน้อยจะต้องกําหนดพื ,นที�และกลุม่เป้าหมาย (เช่น กลุม่ผู้
มีรายได้น้อย ผู้ พิการ และผู้ ที�อยู่ในชนบท) ระยะเวลาในการดําเนินการ พร้อมทั ,งประมาณการค่าใช้จ่ายที�จะ
เกิดขึ ,น โดย คณะกรรมการ  กสทช. จะต้องกําหนดค่าใช้จ่ายที�จะเรียกเก็บจากผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเพื�อนําไปใช้ดําเนินการสนบัสนนุการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื ,นฐานโดยทั�วถึงและบริการเพื�อ
สงัคม (USO) โดยคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะต้องไมเ่ป็นภาระแก่ผู้ รับใบอนญุาตมากจนเกินสมควร 

เมื�อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 กสทช. ได้ออก ประกาศวิธีการจดัเก็บรายได้เพื�อนําไปใช้ในการจดัให้มีบริการ 
USO ภายใต้ประกาศนี , ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกประเภทจะต้องนําสง่เงินจํานวนสงูสดุ
ร้อยละ 3.75 ของรายได้สทุธิ หลงัหกัคา่ใช้จ่ายตามที�กําหนดไว้ในประกาศดงักลา่วให้แก่กองทนุวิจยัและพฒันา
กิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  

ทั ,งนี , กสทช. ได้ประกาศแผนการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื ,นฐานโดยทั�วถึงและบริการเพื�อสงัคม (USO) เพื�อ
กําหนดพื ,นที�เป้าหมายในการให้บริการบริการโทรคมนาคมพื ,นฐานโดยทั�วถึงและบริการเพื�อสงัคม (USO) ซึ�ง
รวมถึงพื ,นที�เป้าหมายและกลุม่เป้าหมายด้วย 

ในการคํานวนค่าธรรมเนียมบริการโทรคมนาคมพื ,นฐานโดยทั�วถึงและบริการเพื�อสังคม (USO) นั ,น ผู้ รับ
ใบอนุญาตสามารถนําค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ�งจ่ายให้กบัผู้ รับใบอนญุาตรายอื�นมาหกัลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายได้รวม ทั ,งนี , ตามประกาศวิธีการจัดเก็บรายได้เพื�อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO นี , กสทช. ได้
กําหนดรายการคา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการซื ,อหรือเช่าบริการโทรคมนาคมจากผู้ รับใบอนญุาตรายอื�นที�สามารถนํามา
หักลดหย่อนค่าธรรมเนียมบริการโทรคมนาคมพื ,นฐานโดยทั�วถึงและบริการเพื�อสังคม (USO) ซึ�งรวมถึง 
ค่าบริการเคเบิ ,ลทองแดง (copper cable service) ค่าบริการเคเบิ ,ลใยแก้วนําแสง (fiber optic cable service) 
ค่าบริการ dark fiber ค่าบริการ Multiprotocol Label Switching (MPLS) ค่าบริการ International Private 
Leased Circuit (IPLC) ค่าบริการ Internet Protocol Virtual Private Network (IP VPN) ค่าบริการ Virtual 
Node (VN) ค่าบริการ Internet Protocol Transit (IP Transit) ค่าเช่า Domestic Internet Exchange (DIX) 
และคา่เช่า International Internet Gateway (IIG) เป็นต้น 
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10.7. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม นั ,น กสทช. มีอํานาจกําหนดมาตรการเฉพาะตามลกัษณะการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมมิให้ผู้ รับใบอนญุาตกระทําการอย่างใดอย่างหนึ�งอนัเป็นการผกูขาด หรือลด หรือ
จํากดัการแขง่ขนัในการให้บริการโทรคมนาคม โดยมาตรการตา่ง ๆ เหลา่นั ,นอาจห้าม หรือให้ดําเนินการ แล้วแต่
กรณี ในเรื�องดงัตอ่ไปนี , 

• การอดุหนนุการบริการ 

• การถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกนั 

• การใช้อํานาจเหนือตลาดที�ไมเ่ป็นธรรม 

• พฤติกรรมกีดกนัการแขง่ขนั  

• การคุ้มครองผู้ประกอบการรายยอ่ย 

กสทช. มีอํานาจในการกําหนดมาตรการป้องกนัการผกูขาด หรือลด หรือจํากดัการแข่งขนัและมาตรการสง่เสริม
การแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรมระหวา่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยในอดีต หนว่ยงานที�มีอํานาจกํากบั
ดแูลได้ออกประกาศเพื�อสง่เสริมการแขง่ขนัในตลาดหลายฉบบัด้วยกนั เช่น ประกาศที�เกี�ยวข้องกบัการกระทําที�
เป็นการผกูขาด หรือลด หรือจํากดัการแข่งขนั ผู้มีอํานาจเหนือตลาด (Significant Market Player หรือ SMP) 
การกําหนดตลาดที�เกี�ยวข้องและการควบรวมกิจการ 

10.7.1. การกระทาํที7เป็นการผูกขาด หรือลด หรือจาํกัดการแข่งขัน 

ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ กทช. ได้ออกประกาศป้องกันการผกูขาด เพื�อกําหนด
มาตรการป้องกนัไม่ให้มีการผกูขาดหรือการกระทําที�ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนัในธุรกิจโทรคมนาคม ประกาศ
ป้องกนัการผกูขาดกําหนดหลกัเกณฑ์สําหรับธุรกิจโทรคมนาคมซึ�งนอกเหนือไปจากกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที�
กําหนดโดยคณะกรรมการแข่งขนัทางการค้าที�เกี�ยวข้องกบัการป้องกนัการผกูขาดและการกระทําที�ขดัต่อการ
แขง่ขนัซึ�งผู้ รับใบอนญุาตจะต้องปฏิบตัิตามอยูแ่ล้ว โดยประกาศป้องกนัการผกูขาดนี ,ได้กําหนดการกระทําที�เป็น
การผกูขาด ลดหรือจํากดัการแขง่ขนัในกิจการโทรคมนาคมซึ�งห้ามผู้ รับใบอนญุาตกระทําการตา่ง ๆ ซึ�งรวมถึง  

• การอดุหนนุการบริการและการอดุหนนุข้ามประเภทบริการไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในบริการหรือกิจการที�มีการแขง่ขนัในตลาดหรือที� กสทช. กําหนด โดยการใช้ข้อได้เปรียบใน
การแขง่ขนัของตนโดยมิชอบเพื�อให้ได้เปรียบในการแขง่ขนั หรือลด หรือจํากดัการแขง่ขนัของ
ผู้ ได้รับใบอนุญาตรายอื�น อนัสง่ผลให้เกิดการผกูขาด หรือลด หรือจํากดัการแข่งขนั ในการ
ให้บริการโทรคมนาคม  
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• การถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกนั โดยการเข้าซื ,อหุ้นหรือถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทั ,งหมดของผู้ รับใบอนญุาตรายอื�นที�ให้บริการ
ประเภทเดียวกัน หรือการเช่าซื ,อสินทรัพย์ทั ,งหมดหรือบางส่วนเพื�อควบคมุนโยบายหรือการ
บริการธุรกิจของผู้ รับใบอนญุาตรายอื�น อนัส่งผลให้เกิดการผูกขาด หรือลด หรือจํากดัการ
แขง่ขนัในการให้บริการโทรคมนาคม โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก กสทช. และ/หรือ 

• การใช้อํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ ซึ�งรวมถึงการกระทําใด ๆ ของผู้ รับใบอนญุาตที�มีส่วน
แบง่การตลาดเกินกวา่ร้อยละ 25 ของแตล่ะประเภทการบริการ หรือการกระทําอื�นใดของผู้ รับ
ใบอนุญาตที� กสทช. ประกาศกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาด ซึ�งมีลกัษณะเป็นการ
ผกูขาด หรือลด หรือจํากดัการแข่งขนัในการให้บริการโทรคมนาคม โดยประกาศฉบบันี ,ได้
กําหนดรายการการกระทําต้องห้าม ตวัอยา่งเช่น 

(1) เลอืกปฏิบตัิทางด้านอตัราคา่บริการอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

(2) กําหนดหรือรักษาระดบัอตัราคา่บริการอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

(3) กําหนดอตัราค่าบริการหรือสินค้าตํ�ากว่าทุน เพื�อทําให้คู่แข่งไม่สามารถแข่งขนัได้หรือ
เพื�อให้บริษัทลกูหรือบริษัทในเครือได้เปรียบในการแขง่ขนั 

(4) ระงับ ลด หรือจํากัดการบริการและการจําหน่ายสินค้าหรือบริการโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 

(5) จดับริการแบบพว่งขายบริการและสนิค้าแก่ผู้ รับใบอนญุาตรายอื�นโดยเลือกปฏิบตัิอย่าง
ไมเ่ป็นธรรม 

(6) ปกปิดข้อมูลที�จําเป็นสําหรับการใช้บริการหรือให้บริการโดยเลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็น
ธรรม และ 

(7) ใช้ข้อมูลที�ได้รับจากผู้ รับใบอนุญาตรายอื�นเพื�อให้ได้เปรียบในการแข่งขนัอย่างไม่เป็น
ธรรม 

ผู้ รับใบอนญุาตรายใดที�ได้รับผลกระทบจากการกระทําดงักลา่วสามารถร้องขอให้ กสทช. ดําเนินการไต่
สวนผู้ รับใบอนญุาตที�มีการกระทําหรือพฤติกรรมดงักลา่วและขอให้กําหนดมาตรการคุ้มครองชั�วคราวได้ ทั ,งนี , ใน
กรณีที�มีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ รับใบอนญุาตรายใดกระทําการหรือมีพฤติกรรมอนัเป็นการผกูขาด หรือลด หรือ
จํากดัการแขง่ขนัในการให้บริการกิจการโทรคมนาคม กสทช. ก็มีอํานาจสั�งให้ดําเนินการไตส่วนข้อเท็จจริงเองได้ 
หากพบวา่มีการกระทําความผิดจริง กสทช. มีอํานาจกําหนดบทลงโทษบางประการแก่ผู้ รับใบอนญุาตรายนั ,นได้ 
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10.7.2. ผู้มีอาํนาจเหนือตลาด (Significant Market Player หรือ SMP) 

กสทช. กําหนดวิธีการพิจารณาลกัษณะการเป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดไว้สามประการดงันี , 

(ก) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ�งมีสว่นแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 40 กสทช. จะกําหนดให้
เป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาด 

(ข) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ�งมีสว่นแบง่ตลาดระหวา่งร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 กสทช. จะ
พิจารณาปัจจัยอื�น ๆ ประกอบก่อนที�จะกําหนดให้ผู้ ให้บริการรายนั ,นเป็นผู้มีอํานาจเหนือ
ตลาด และ 

(ค) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ�งมีสว่นแบง่ตลาดน้อยกวา่ร้อยละ 25 กสทช. จะไม่ถือว่าเป็น
ผู้มีอํานาจเหนือตลาด 

ทั ,งนี ,ผู้ ให้บริการที�ถกูกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดจะต้องปฏิบตัิตามกฎการกํากบัดแูลลว่งหน้า 
(Ex-ante regulations) เช่น การให้บริการโครงขา่ยแบบแยกสว่น อตัราขั ,นสงู และการแบง่แยกทางบญัชี เป็นต้น 

10.7.3. การควบรวมกิจการและการถอืหุ้นไขว้ 

ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ กทช. ได้ออกประกาศควบรวม ซึ�งประกาศฉบบันี ,กําหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการสาํหรับการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ โดยผู้ รับใบอนญุาตจะต้องได้รับอนญุาตจาก กสทช. ก่อนการ
ควบรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ นอกจากนี , ผู้ รับใบอนุญาตที�ประสงค์จะควบรวมหรือถือหุ้นไขว้อาจต้องนํา
สง่ผลรายงานการประเมินผลกระทบตอ่การแขง่ขนัเพื�อประกอบการพิจารณาด้วย  

การควบรวมกิจการตามประกาศควบรวม หมายความรวมถึง (1) การควบรวมกิจการโดยการรวมนิติ
บคุคล (2) การเข้าซื ,อสินทรัพย์ไม่ว่าจะทั ,งหมดหรือบางสว่น (3) การซื ,อหุ้นของผู้ รับใบอนญุาตรายอื�นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ซึ�งมีผลทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของผู้ รับใบอนญุาตรายอื�นไมว่า่จะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมผา่นผู้ รับใบอนญุาตที�มีอํานาจควบคมุ ซึ�งทําให้ผู้ เข้าซื ,อมีสดัสว่นการถือครองหุ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นทั ,งหมดของผู้ รับใบอนญุาตรายอื�น ทั ,งนี , แม้ว่าผู้ รับใบอนญุาตจะไม่ได้เข้าถือครองหุ้น
ถึงร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นทั ,งหมดของผู้ รับใบอนุญาตรายอื�น แต่ก็ยงัมีหน้าที�ต้องปฏิบตัิตามประกาศควบ
รวมอยู่ หากผู้ รับใบอนุญาตได้เข้ามามีอํานาจควบคุมอย่างมีนัยสําคัญในนิติบุคคลที�เป็นผู้ ถือหุ้นของผู้ รับ
ใบอนญุาตรายอื�น 

ในการขออนญุาตจากเลขาธิการ กสทช. ก่อนการควบรวมกิจการนั ,น ผู้ รับใบอนญุาตจะต้องยื�นคําขอ
อนุญาตควบรวมกิจการเพื�อพิจารณาว่าการควบรวมกิจการทําให้เกิดการครอบงําตลาดที�เกี�ยวข้องหรือไม ่
ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการดําเนินการดงัตอ่ไปนี , (1) จดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีที�การควบรวม
กิจการทําให้เกิดนิติบคุคลใหม)่ (2) ทําสญัญาซื ,อขายสนิทรัพย์ (กรณีที�เข้าซื ,อสนิทรัพย์) (3) ทําสญัญาซื ,อขายหุ้น 
(ในกรณีที�เข้าซื ,อหุ้น) ทั ,งนี ,การพิจารณาว่าการควบรวมกิจการสง่ผลให้เกิดการครอบงําตลาดที�เกี�ยวข้องหรือไม่
จะพิจารณาด้วยดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล-เฮิร์ชแมน (HHI) 
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หลงัจากนั ,น เลขาธิการ กสทช. จะนําส่งคําขอพร้อมทั ,งข้อมูลที�เกี�ยวข้องให้แก่ กสทช. เพื�อพิจารณา 
โดย กสทช. สามารถปฏิเสธคําขอได้หากพิจารณาแล้วเห็นวา่การกระทําดงักลา่วจะทําให้เกิดการครอบงําตลาดที�
เกี�ยวข้องขึ ,น อย่างไรก็ตาม กสทช. อาจอนญุาตให้มีการควบรวมกิจการได้หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหรือความมั�นคงของประเทศ หรือเพื�อส่งเสริมให้มีการลงทุนและสนับสนุนการ
พฒันานวตักรรมในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม หรือเพื�อประโยชน์สาธารณะ 

นอกจากนี , ประกาศควบรวมยงัห้ามการถือหุ้นไขว้ไมว่า่จะควบรวมกิจการระหวา่งกนัหรือไมก็่ตาม การ
ถือหุ้นไขว้ที�ต้องห้ามตามประกาศนี ,ต้องเป็นการถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอนัก่อให้เกิดอํานาจเหนือ
ตลาดของอีกบริษัทหนึ�ง ไม่ว่าจํานวนหุ้นที�ถือไขว้กันนั ,นจะมากน้อยเพียงใดก็ตาม ดังนั ,น ผู้ รับใบอนุญาตที�
ประสงค์จะถือหุ้นไขว้จะต้องขออนญุาตจาก กสทช. ก่อน 

10.8. ข้อห้ามการประกอบกิจการของคนต่างด้าว 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวฯ กําหนดให้ “คนต่างด้าว” ที�ประสงค์จะประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ซึ�งรวมถึงการประกอบกิจการโทรคมนาคม จะประกอบธุรกิจได้ก็ต่อเมื�อได้รับใบอนญุาตจากกระทรวงพาณิชย์  
และกําหนดนิยามคําวา่ “คนตา่งด้าว”  หมายความวา่ 

(ก) บคุคลธรรมดาซึ�งไมม่ีสญัชาติไทย 

(ข) นิติบคุคลซึ�งไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ค) นิติบคุคลซึ�งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี , 

(1) นิติบคุคลซึ�งมีหุ้นอนัเป็นทนุตั ,งแตก่ึ�งหนึ�งของนิติบคุคลนั ,นถือโดยบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือนิติ
บคุคลซึ�งมีบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) ลงทนุมีมลูคา่ตั ,งแตก่ึ�งหนึ�งของทนุทั ,งหมดในนิติบคุคลนั ,น หรือ 

(2) ห้างหุ้นสว่นจํากดัหรือห้างหุ้นสว่นสามญัที�จดทะเบียน ซึ�งหุ้นสว่นผู้จดัการหรือผู้จดัการเป็นบคุคล
ตาม (ก) และ 

(ง) นิติบคุคลซึ�งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ�งมีหุ้นอนัเป็นทนุตั ,งแตก่ึ�งหนึ�งของนิติบคุคลนั ,นถือโดยบคุคล
ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) หรือนิติบคุคลซึ�งมีบคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ลงทนุมีมลูคา่ตั ,งแตก่ึ�งหนึ�งของทนุ
ทั ,งหมดในนิติบคุคลนั ,น 

นอกจากนี , พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยังกําหนดให้ผู้ ขอรับใบอนุญาตแบบที�สองและผู้ ขอรับ
ใบอนญุาตแบบที�สามต้องมิใช่นิติบคุคลที�เป็น “คนต่างด้าว” ตามที�กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนตา่งด้าวฯ  
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10.9. การครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าว 

ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สองที�มี
โครงขา่ยเป็นของตนเอง และผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สาม ยงัถกูห้ามดําเนินการใด ๆ 
ตามที�กําหนดไว้ใน ประกาศ กสทช. เรื�องข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวฯ 
2555 ซึ�งยกเลิกและมีผลใช้บงัคบัแทน ประกาศ กทช. เรื�อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการ
ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ฉบบัเดิม โดยประกาศ กสทช. เรื�องข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะ
เป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวฯ 2555 ห้ามมิให้คนต่างด้าวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการกําหนดนโยบาย การบริหารจดัการ การดําเนินงาน การแต่งตั ,งกรรมการ การแต่งตั ,ง
ผู้บริหารระดับสงู อนัมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต
ดงักลา่วข้างต้น โดยคนตา่งด้าวถกูห้ามกระทําการใด ๆ อนัเป็น “การครอบงํากิจการ” ซึ�งรวมถึง 

(ก) การถือหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงตั ,งแตก่ึ�งหนึ�งของจํานวนสทิธิออกเสยีงทั ,งหมด  

(ข) การมีอํานาจควบคมุคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือ 

(ค) การมีอํานาจในการแตง่ตั ,งหรือการถอดถอนกรรมการตั ,งแตก่ึ�งหนึ�งของกรรมการทั ,งหมด 

นอกจากนี , ประกาศ กสทช. เรื�องข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวฯ 2555 
ยงัได้กําหนดรายการตวัอยา่งของการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าวไว้ดงันี , 

(ก) การถือหุ้นเกินสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที�กฎหมายกําหนด ซึ�งต้องนบัรวมผู้ แทนหรือ
ตวัแทนของคนตา่งด้าวด้วย 

(ข) การมีสทิธิออกเสยีงลงมติในการประชมุผู้ ถือหุ้นเกินกวา่สดัสว่นจํานวนหุ้นที�ถือไว้จริง หรือ 

(ค) การมีอํานาจควบคมุในการดําเนินงาน หรือ แต่งตั ,งกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูซึ�งมีอิทธิพลต่อการ
กําหนดนโยบายหรือการบริหารกิจการ เช่น ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ ผู้ อํานวยการ หวัหน้า
ผู้บริหารด้านจดัซื ,อ หรือหวัหน้าผู้บริหารด้านการเงิน 

ทั ,งนี , ผู้ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สองที�มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้ ขอรับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที�สาม มีหน้าที�ต้องกําหนดข้อห้ามเกี�ยวกบัการครอบงํากิจการโดย
คนตา่งด้าว และต้องสง่รายงานเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามข้อห้ามดงักลา่ว เพื�อป้องกนัการครอบงํากิจการโดยคน
ตา่งด้าว ตามที�กําหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื�องข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคน
ตา่งด้าวฯ 2555 ด้วย 

10.10. การแปลงสภาพขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและการสื7อสารแห่งประเทศไทย 

เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยแปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
เป็นบริษัทมหาชนจํากดั ชื�อ บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) (หรือเรียกย่อว่า ทีโอที) และเมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 



สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 407 

พ.ศ. 2546 การสื�อสารแห่งประเทศไทยแปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ชื�อ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (หรือเรียกย่อว่า กสท. โทรคมนาคม) โดยผลจากการแปลงสภาพ
ดงักลา่ว ทีโอทีและ กสท.โทรคมนาคม ได้รับโอนทรัพย์สนิโทรคมนาคมรวมทั ,งความรับผิดจากหนว่ยงานเดิมและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก คณะกรรมการ กทช. ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 2543 เพื�อประกอบกิจการโทรคมนาคมแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ถือเป็นองค์กรที�มีอํานาจกํากับ
ดแูลอีกตอ่ไป 



ภาคผนวก 1: รายงานการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  
จดัท าโดยบริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ ากดั (ฉบบัยอ่) 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

ภาคผนวก 1: รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม



 

 

(ฉบับย่อ) 
รายงานการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 

ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
 

ของ 
 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท บเีอฟเคท ี(ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมวินิเคชั่น จ ากัด 
บริษัท ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด 

 
จดัท าโดย 
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 1.  บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  

 

บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ ากดั ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(“SCBAM”) เพื่อเป็นผู้ประเมิน/ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาการเงินอิสระ”) เพื่อประเมินมลูคา่ที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่
จะจ าหน่ายโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“TRUE”) และบริษัทในกลุ่มที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดตัง้กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (“กองทนุรวมฯ”)  

ทัง้นี  ้ในการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินครัง้นี ้ที่ปรึกษาการเงินอิสระเลือกใช้วิธีรายได้ (Income 
Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีที่
เหมาะสมในการประเมินมลูคา่สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้และทรัพย์สิน ซึ่งจะได้รับกระแสเงินสดสทุธิตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั โดยในการประเมินมูลค่าครัง้นี ้ที่ปรึกษา
การเงินอิสระได้ใช้ข้อมลูและรายละเอียดจากสารสนเทศที่ TRUE ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE เช่น 
งบการเงินของ TRUE ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานแล้วจากผู้สอบบญัชี  สรุปร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ สรุปร่างสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัของทรัพย์สินแต่ละประเภท รายงานการศึกษาและวิเคราะห์
อตุสาหกรรมโทรคมนาคม ของ Analysys Mason (“AM”) ซึง่เป็นหนึง่ในท่ีปรึกษาของ TRUE ในการจดัตัง้กองทนุรวมฯ รวมทัง้
ข้อมลูที่ปรากฏอยู่ในสาธารณะ เช่น ภาวะอุตสาหกรรมและปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น จากข้อมลูดงักลา่ว
และสมมติฐานการประเมินมลูคา่ของที่ปรึกษาการเงินอิสระ จึงได้มลูคา่ที่เหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 67,313 – 76,804 ล้านบาท 

อยา่งไรก็ตาม การวิเคราะห์และการแสดงความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระอยูภ่ายใต้สมมติฐานวา่ข้อมลูทัง้หมดที่
ได้รับจาก TRUE ที่ปรึกษาของ TRUE และข้อมลูอื่นๆ ข้างต้นเป็นข้อมลูที่ครบถ้วนและถกูต้องตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออก
รายงานการประเมินมลูคา่ ซึง่หากข้อมลูดงักลา่ว รวมทัง้ปัจจยัภายนอกอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไป เช่น รายละเอียดในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน และ/หรือโครงสร้าง
ทรัพย์สนิที่จดัตัง้กองทนุรวมฯ อาจท าให้มลูคา่เหมาะสมทรัพย์สนิที่ท าการประเมินมีการเปลีย่นแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้
ผู้ลงทนุควรศกึษาหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวมฯ อยา่งรอบคอบก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
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2.  วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow: DCF) 

 
สมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด 

ที่ปรึกษาการเงินอิสระประมาณการกระแสเงินสดสทุธิที่คาดวา่จะเกิดขึน้จากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ
และจากทรัพย์สินของทัง้ 4 บริษัทในกลุม่ TRUE โดยใช้ข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE และ Analysys Mason (“AM”) ซึ่งเป็นที่
ปรึกษาของ TRUE ในการวิเคราะห์ทรัพย์สินของทัง้ 4 บริษัท ทัง้นี ้การประมาณการกระแสเงินสดนัน้ จะครอบคลมุเฉพาะ
ทรัพย์สนิทีเ่ก่ียวข้องกบัการจดัตัง้กองทนุรวมฯ และกระแสเงินสดที่คาดวา่จะเกิดขึน้จากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ
และสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัเท่านัน้ ทัง้นี ้ในการประเมินมลูค่า ที่ปรึกษาการเงินอิสระท าการประมาณ
การเป็นระยะเวลาประมาณ 14 ปี  1 เดือน (2556F (1 เดือน) – ปี 2570F) และตัง้สมมติฐานวา่ทรัพย์สนิดงักลา่วยงัคงสามารถ
สร้างกระแสเงินสดได้ต่อเนื่องภายหลงัปีประมาณการ ทัง้นี ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ท าการประเมินมลูค่ามี
รายละเอียดดงันี ้
 

2.1 BFKT 
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากทรัพย์สินของ BFKT ที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระจะท าการประเมิน

ประกอบด้วย 

ก) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคม (รวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภท Passive อื่นที่
เก่ียวข้อง) จ านวน 1 485 เสา  

ข) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากระบบ FOC และอปุกรณ์สือ่สญัญาณบางสว่นที่อยู่นอกเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (“ระบบ FOC”) จ านวน 9 169 ลงิค์ ระยะทาง 47,250 กิโลเมตร  

โดยสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจะเกิดจากกระแสเงินสดจากการที่ BFKT ให้เช่าเสาโทรคมนาคมและ
ระบบ FOC ต่อ CAT โดย CAT เป็นผู้ เช่าหลกัแต่เพียงผู้ เดียวตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ซึ่งจะสิน้สดุในวนัที่                 
3 สงิหาคม 2568 ทัง้นี ้ภายหลงัจากการสิน้สดุสญัญาเช่าดงักลา่วกองทนุรวมฯ มีสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน (Call Option) ได้แก่ 
เสาโทรคมนาคม จ านวน 1,435 เสาและระบบ FOC จ านวน 9,169 ลิงค์  จาก BFKT ในมลูค่าการใช้สิทธิซือ้ที่ 10 ล้านบาท 
(Exercise Price) โดยเง่ือนไขดงักล่าวอ้างอิงจากสรุปร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และข้อมูลที่ได้รับจาก 
TRUE โดยในการประเมินมลูคา่ ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมตฐิานให้มลูคา่การใช้สทิธิซือ้ดงักลา่วเป็นคา่ใช้จา่ยของทรัพย์สนิ
เสาโทรคมนาคม จ านวน 1,435 เสา และระบบ FOC จ านวน 9,169 ลงิค์ ในปี 2568  

ทัง้นี ้รายละเอียดสมมติฐานในประมาณการสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากทรัพย์สินของ BFKT มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ก) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ ได้แก่  
 กระแสเงินสดรับ 

- จ านวนเสาโทรคมนาคม  

โดยทัว่ไปเสาโทรคมนาคมโดยส่วนใหญ่เป็นเสาสี่ขาชนิดตัง้บนพืน้และมีสายสลิงขึง (Four-legged 
and guyed mast ground-based towers) และโดยทัว่ไปจะมีความสงูประมาณ 32 - 65 เมตร 
นอกจากนี ้ยงัมีเสาที่ตัง้อยู่บนดาดฟ้าและเสายึดอุปกรณ์และระบบ Distributed Antenna System 
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(DAS) ภายในอาคารซึ่งตัง้อยู่ในศูนย์การค้าและอาคารส านกังาน โดยเสาโทรคมนาคมแต่ละ เสา
สามารถรองรับการติดตัง้ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 slots โดยเสาโทรคมนาคมปกติมีอายกุารใช้งาน
เฉลีย่มากกวา่ 30 ปี หรืออาจมีอายกุารใช้งานนานขึน้ หากได้รับการดแูลและบ ารุงรักษาเป็นประจ า 
 

ที่ปรึกษาการเงินอิสระคาดวา่จ านวนเสาโทรคมนาคมที่สร้างเสร็จและพร้อมจะให้เชา่ของ BFKT ณ แต่
ละปีประมาณการ เป็นดงันี ้ 
 

ประเภทเสา 
ปี 2556(1M)–2570F 

จ านวนเสา 
เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  

(Ground-based tower) 
919 

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
 (Roof-top tower) 

242 

เสา DAS  
(Distributed Antenna System) 

324 

รวม 1,485 
 

ในการประเมินมลูคา่สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ 
BFKT ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้จ านวนเสาทัง้หมดตามตารางข้างต้น และไม่มีการลงทนุ
ก่อสร้างใหมต่ลอดประมาณการ ทัง้นี ้จากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE พบว่าจ านวนเสา 50 เสาตัง้อยู่บน
ที่ดินที่ขาดความชดัเจนเร่ืองเอกสารสิทธ์ิ ดงันัน้ เมื่อสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์กบั CAT สิน้สดุลง 
(3 สิงหาคม 2568F) เสาจ านวน 1,435 เสา จะโอนกรรมสิทธ์ิเป็นของกองทนุรวมฯ ตามสิทธิการซือ้ 
(Call option) ที่กองทนุรวมฯ มี ขณะท่ีเสาจ านวน 50 เสาทีข่าดความชดัเจนเร่ืองเอกสารสทิธ์ินัน้ จะยงั
อยูภ่ายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั BFKT ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 
ปี (สิน้สดุปี 2578F)      
 

- จ านวนพืน้ท่ีการตดิตัง้อปุกรณ์บนเสา (Slots) 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานว่าในช่วงที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT ยงัคงมี
ผลอยู่ หรือในช่วงระหว่างเร่ิมต้นของประมาณการ 2556F (1 เดือน) ถึง 3 สิงหาคม 2568F นัน้ เสา
โทรคมนาคมที่กองทนุรวมฯ ลงทนุในสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิมี BKFT เป็นเจ้าของและ
ให้เช่าแก่ CAT ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA โดย BFKT จะขายรายได้สทุธิที่เกิดจากการ
ให้เช่าดงักล่าวแก่กองทุนรวมฯ ซึ่งภายหลงัสญัญาดงักล่าวสิน้สดุลง ที่ปรึกษาการเงินอิสระคาดว่า
กองทนุรวมฯ จะใช้สิทธ์ิในการซือ้เสาโทรคมนาคมจ านวน 1,435 เสา และกองทนุรวมฯ จะให้เช่ากบั
กลุม่ TRUE และ/หรือผู้ เช่าภายนอกอื่นๆ ตามความต้องการใช้เสาโทรคมนาคมที่คาดว่าจะสงูขึน้จาก
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเพื่อรองรับคลื่น 850 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz ขณะที่เสาจ านวน 
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50 เสาที่ตัง้อยู่บนที่ดินที่ขาดความชดัเจนเร่ืองเอกสารสิทธินัน้ จะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบัการ
โอนสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั BFKT ต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี (สิน้สดุปี 2578F) โดยกลุม่ 
TRUE จะเป็นผู้ เช่าเหมาเสาจ านวนดงักล่าวทัง้หมด อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจาก TRUE ทัง้นี ้
สมมติฐานของจ านวนพืน้ท่ีการติดตัง้อปุกรณ์บนเสาโทรคมนาคมในแต่ละสิน้ปีประมาณการสามารถ
สรุปได้ดงันี ้ 
 

ประเภทเสาโทรคมนาคม จ านวนพืน้ที่การตดิตัง้อุปกรณ์ (Slots) 
2556F(1M)-2567F* 2568F-2570F 

เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  
(Ground-based tower) 

919 1,980   

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
 (Roof-top tower) 

242 579   

เสา DAS  
(Distributed Antenna System) 

324 400   

รวม 1,485 2,959 
หมายเหต:ุ *ในชว่งที่ BFKT ยงัคงมีสญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT นัน้ เสาโทรคมนาคมทัง้หมดจะถกูเชา่
เหมาโดย CAT แตเ่พียงผู้ เดียว ดงันัน้ จงึคิดจ านวน slot เพียง 1 slot ตอ่เสาโทรคมนาคม 1 เสา 

 

จากจ านวนเสาและประมาณการจ านวนพืน้ที่การติดตัง้อปุกรณ์ข้างต้นสามารถสรุปเป็นอตัราการเช่า
เสา (Tenancy Ratio) ของ BFKT ในแตล่ะสิน้ปีประมาณการได้ดงันี ้
 

 2556F(1M)-2567F* 2568F-2570F 

จ านวนเสา 1,485 1,485 

จ านวนพืน้ท่ีทีม่ีผู้ใช้เชา่(Slots) 1,485 2,959 

อตัราสว่นการเช่าพืน้ท่ี (Slots/เสา) 1.0 2.0 

หมายเหต:ุ *ในชว่งที่ BFKT ยงัคงมีสญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT นัน้ เสาโทรคมนาคมทัง้หมดจะถกูเชา่
เหมาโดย CAT แตเ่พียงผู้ เดียว ดงันัน้ จงึคิดจ านวน slot เพียง 1 slot ตอ่เสาโทรคมนาคม 1 เสา 

 

- อตัราคา่เช่าเฉลีย่  

ในช่วงที่ BFKT ยงัคงมีสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กับ CAT นัน้ (2556F – 3 สิงหาคม                      
2568F) กองทนุรวมฯ จะได้รับรายได้สทุธิที่ BFKT มีสิทธิได้รับจากการน าเสาโทรคมนาคมออกให้เช่า
แก่ CAT โดยกองทนุรวมฯ จะได้รับรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าดงักลา่วประมาณ 19,565 บาทต่อ 
slot ตอ่เดือนส าหรับเสาโทรคมนาคมทกุประเภท ซึง่เป็นคา่เช่าสทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน
และบ ารุงรักษาอปุกรณ์ (O&M) ค่าเช่าที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าประกนัภยั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ซึ่ง BFKT เป็นผู้ รับผิดชอบแล้ว โดยรูปแบบการเช่าโดย CAT เป็นลกัษณะการเช่าเหมาทัง้เสา
โทรคมนาคม  
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ทัง้นี ้รายได้ที่เกิดจากการให้เช่าต่อเดือนก่อนหกัค่าใช้จ่ายจะคงที่ระหว่างปี 2556F-2568F (29,871 
บาทตอ่ slot ตอ่เดือน) ขณะที่คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ (O&M) ค่าเช่าที่ดิน 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และค่าประกนัภยัตัง้แต่ปี 2558F-2568F ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐาน
ให้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 ต่อปี อ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จากธนาคาร
แหง่ประเทศไทย โดยโครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าดงักลา่วเป็นไปตามสรุปร่างสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ และข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 
 
ภายหลงัจากสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ระหว่าง BFKT กบั CAT สิน้สดุลงในช่วงกลางปี 2568F 
เสาโทรคมนาคมจ านวน 1,435 เสา ซึง่ ณ เวลานัน้คาดวา่จะเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทนุรวมฯ ตามสิทธิ
การซือ้ (Call option) ที่กองทนุรวมฯ มี และคาดว่ากลุม่ TRUE และ/หรือผู้ เช่าภายนอกอื่นๆ จะเป็นผู้
เช่าเสาโทรคมนาคมต่อไป ขณะที่เสาจ านวน 50 เสาที่ตัง้อยู่บนที่ดินที่ขาดความชดัเจนเร่ืองเอกสาร
สทิธินัน้ จะยงัอยูภ่ายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั BFKT ตอ่ไปเป็น
ระยะเวลา 10 ปี  (สิน้สดุปี 2578F) โดยกลุม่ TRUE จะเป็นผู้ เช่าเหมาทัง้หมด ทัง้นี ้เง่ือนไขการเช่าเสา
โทรคมนาคมทัง้หมดภายหลงัสญัญากบั CAT สิน้สดุลงจะเป็นการทัว่ไป ซึ่งคิดค่าเช่าต่อจ านวน slots 
ที่ติดตัง้ โดยกองทนุรวมฯ ยงัสามารถหาผลประโยชน์จากการให้เช่า slot บนเสาโทรคมนาคมที่เป็น
กรรมสทิธ์ิของกองทนุรวมฯ แก่ผู้ เช่าภายนอกได้  ดงันัน้ อตัราคา่เช่าภายหลงัสญัญากบั CAT สิน้สดุลง 
จึงมีการปรับให้เป็นราคาตลาดตามแตล่ะประเภทเสาตอ่จ านวน slots ที่ติดตัง้บนเสา และเป็นอตัราคา่
เช่าหลงัหกัเฉพาะ O&M (ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ รับผิดชอบ O&M) โดยกองทนุรวมฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบใช้
จ่ายอื่นๆ ได้แก่ คา่เช่าที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าประกนัภยั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอตัรา
คา่เช่าของปี 2568F-2570F สามารถสรุปได้ดงันี ้        
 

อัตราค่าเช่า*  

(บาท/Slot/เดือน) 
2568F 2569F 2570F 

เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  
(Ground Based Tower) 

35,160  36,214  37,301  

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
 (Rooftop Tower) 

32,114  33,078  34,070  

เสา DAS  
(Distributed Antenna System) 

54,539  56,175  57,860  

หมายเหต:ุ อตัราคา่เชา่ ณ สิน้ปี 
 

ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าข้างต้นอ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยอตัราคา่เช่าตัง้แตปี่ 2569F เป็นต้นไป 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี อ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลงั 
10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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- สว่นลดให้แก่ผู้ เช่าหลกั  (Anchor Tenants) และผู้ เช่าพืน้ท่ีปริมาณมาก (Volume Discount)  
ภายหลงัจากสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ระหวา่ง BFKT กบั CAT สิน้สดุลงและกองทนุรวมฯ รับโอน
กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคม อตัราค่าเช่าจะมีส่วนลดประมาณร้อยละ 32 จากค่าเช่าปกติส าหรับผู้
เช่าหลกั ซึง่ได้แก่ กลุม่ TRUE ตามจ านวน slots ที่ผู้ เช่าหลกัติดตัง้ รวมทัง้จะมีสว่นลดเพิ่มเติมหากมีผู้
เช่ารายใดที่เช่าพืน้ท่ีปริมาณสงู ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 

ปริมาณการเช่าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคม (slots) ส่วนลด (ร้อยละ) 

≥ 3,001 - 5,000 30 

≥ 5,001 - 10,000 35 

≥ 10,001 40 

 
ทัง้นี ้สว่นลดดงักลา่วอ้างองิจากการศกึษาของ AM และข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 

 

- การซือ้ลกูหนีค้า่เช่า  
ในช่วงที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ระหว่าง BFKT กับ CAT ยังคงมีผลอยู่ (2556F-            
3 สิงหาคม 2568F) BFKT มีการให้เครดิตการช าระค่าเช่าแก่ CAT เป็นระยะประมาณ 60 วนั และ
เง่ือนไขเครดิตการช าระเงินจะสิน้สุดลงพร้อมสัญญาดังกล่าว และจะไม่มีการให้เครดิตแก่ผู้ เช่า
ภายหลงัจากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นกรรมสทิธ์ิของกองทนุรวมฯ (ผู้ เช่าช าระค่าเช่าทกุสิน้เดือน) อ้างอิง
จากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE  ทัง้นี ้ เพื่อให้กองทนุรวมฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการรับรายได้สทุธิ
ตัง้แตเ่ดือนแรกที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุ  กองทนุรวมฯ จะท าการซือ้ลกูหนีค้่าเช่าจาก BFKT จ านวน       
2 เดือน คือ ตลุาคมและพฤศจิกายน 2556F  ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จะได้รับเงินค่าเช่าที่ BFKT มีสิทธิ
ได้รับจาก CAT ตัง้แตง่วดเดือนตลุาคม 2556F  ถึง 3 สิงหาคม 2568F  แต่กองทนุรวมฯ จะได้รับเงิน
สดจริงตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม  2556F ถึง 3 ตลุาคม 2568F เนื่องจากมีการให้เครดิตการช าระค่าเช่าแก่ 
CAT เป็นระยะเวลา 60 วนั 
 

กระแสเงินสดจ่าย 

ในช่วงที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ระหว่าง BFKT และ CAT ยงัคงมีผลบงัคบัใช้ (2556F-             
3 สิงหาคม 2568F) สิทธิในการประโยชน์จากรายได้สุทธิที่กองทุนรวมฯ ลงทุน จะไม่มีการรับรู้
ค่าใช้จ่าย O&M ค่าเช่าที่ดิน ค่าประกนัภยั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากรายได้ที่เกิดจากการให้เช่า
ทรัพย์สนิทีก่องทนุรวมฯ ได้รับนัน้สทุธิจากค่าใช้จ่ายดงักลา่วแล้ว อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากสญัญา
ดงักลา่วสิน้สดุลง และกรรมสทิธ์ิของเสาโทรคมนาคมสว่นใหญ่ทีค่าดวา่จะเป็นของกองทนุรวมฯ อตัรา
ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่กองทุนรวมฯ ได้รับนัน้จะสุทธิเฉพาะค่าใช้จ่าย O&M (ผู้ เช่าหลักเป็น
ผู้ รับผิดชอบ O&M) ขณะทีค่า่ใช้จ่ายอื่นๆ กองทนุรวมฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบ ดงันี ้
 
 



รายงานการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม (ฉบบัยอ่) 

บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ ากดั                                                                                                                                                     7 

 

- คา่เช่าที่ดิน (Land Lease)  
คา่ใช้จ่ายในการเช่าที่ดินทีก่องทนุรวมฯ ช าระ สามารถสรุปได้ดงันี ้  

  2568F 2569F 2570F 

อตัราคา่เช่าที่ดินเฉลีย่ตอ่เสา 
(บาทตอ่เดือน) 

10,382 10,693 11,014 

 

ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าที่ดินข้างต้น อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยเป็นอตัราค่าเช่าที่ดินตัง้แต่ปี 
2569F เป็นต้นไป ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 ต่อปี อ้างอิงจากอตัรา             
เงินเฟ้อเฉลีย่ย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (Property Tax) 
ที่ปรึกษาการเงินการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เทา่กบัร้อยละ 12.5 ของคา่เช่าทีด่ิน  
 

- คา่ใช้จ่ายในการประกนัภยั  
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกันภัย (Brokerage and 
Premium) ประมาณร้อยละ 0.059 ตอ่ปีของมลูคา่เสาโทรคมนาคมในแตล่ะปี อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับ
จาก TRUE 
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จากสมมตฐิานข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดจากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากเสาโทรคมนาคมของ BFKT ที่กองทนุรวมฯ ลงทนุได้ดงันี ้ 
 

หน่วย: ล้านบาท 
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT (1M)               
กระแสเงนิสดรับจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้                
รายได้คา่เชา่เสาโทรคมนาคม 28 348 345 340 335 330 325 319 313 308 302 296 736 1,360 1,401 
สว่นลดคา่เชา่เสาโทรคมนาคม             (309) (779) (802) 
รวมกระแสเงนิสดรับจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ 28 348 345 340 335 330 325 319 313 308 302 296 427 581 599 
กระแสเงนิสดจ่ายจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้                
คา่เชา่ที่ดิน  - - - - - - - - - - - - (76) (191) (196) 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - - - - - - - - - - - - (9) (24) (25) 
คา่ใช้จา่ยในการประกนัภยั - - - - - - - - - - - - (1) (1) (1) 
คา่ใช้จา่ยจากการใช้สทิธิในการซือ้ (Call Option) - - - - - - - - - - - - (2) - - 
รวมกระแสเงนิสดจ่ายจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ - - - - - - - - - - - - (88) (216) (222) 
กระแสเงินสดจา่ยจากการลงทนุ - - - - - - - - - - - - - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิ 28 348 345 340 335 330 325 319 313 308 302 296 340 366 376 
หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม 

* กองทนุรวมฯ มีสิทธิซือ้เสาโทรคมนาคมและระบบ FOC ของ BFKT ในปี 2568F ที่มลูคา่ใช้สิทธิรวม 10 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระประมาณมลูคา่ใช้สิทธิของทรัพย์สินแตล่ะประเภทตามสดัสว่น 
   มลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สิน ณ วนัทีก่องทนุรวมฯ เร่ิมลงทนุ  
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ข) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากระบบ FOC และอปุกรณ์สือ่สญัญาณบางสว่นท่ีอยูน่อกเขต
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ ได้แก ่
 กระแสเงินสดรับ 

- ประเภทระบบ FOC  
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ประเภทระบบ FOC และอปุกรณ์สือ่สญัญาณบางสว่นท่ีอยู่
นอกเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ านวนทัง้สิน้ 9 169 ลิงค์ ความยาวประมาณ 
47,250 กิโลเมตร อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE ซึง่เป็นจ านวนลงิค์ที่ BFKT ให้เช่าระยะยาว
กบั CAT ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA เพื่อให้บริการ 3G บนคลื่น 850 MHz ซึ่ง
ประเภทของระบบ FOC ในแตล่ะปีประมาณการ สามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 

ประเภท FOC 
Transmission 

จ านวนลิงค์ 
2556F(1M)-2570F 

คิดเป็นสดัส่วน 

1 carrier 5,148 56% 
2 carriers 1,802 20% 
3 carriers 2,219 24% 

รวม 9,169 100% 
 

- อตัราคา่เช่าเฉลีย่ตอ่เดือน 
ในช่วงที่ BFKT ยงัคงมีสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT นัน้ (2556F - 3 สิงหาคม 
2568F) อตัราค่าเช่าของทกุประเภท FOC และอปุกรณ์สื่อสญัญาณบางสว่นที่อยู่นอกเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 14,100 บาทตอ่ลงิค์ตอ่เดือน ซึง่เป็นค่าเช่าสทุธิหลงัหกั
ค่าใช้จ่าย O&M และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว (BFKT เป็นผู้ รับผิดชอบ O&M และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 
คา่ประกนัภยั คา่สิทธิแห่งทาง ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด เป็นต้น) ซึ่ง BFKT โอนขายรายได้ค่าเช่า
สทุธินีใ้ห้แก่กองทนุรวมฯ  
 
ภายหลงัจากสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT สิน้สดุลงในช่วงกลางปี 2568F ระบบ 
FOC ซึ่ง ณ เวลานัน้คาดว่าจะเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทนุรวมฯ ตามสิทธิการซือ้ (Call option) ที่
กองทนุรวมฯ มี ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานวา่ กลุม่ TRUE จะเป็นผู้ เช่าระบบ FOC  จาก
กองทนุรวมฯ ตอ่ไป เนื่องจากเห็นวา่ระบบ FOC ยงัคงมีความจ าเป็นตอ่การให้บริการโทรคมนาคม
ของกลุม่ TRUE และกองทนุรวมฯ จะสามารถปรับอตัราคา่เช่าเพิ่มขึน้ และให้ผู้ เช่าภายนอกเช่าได้ 
โดยคาดวา่ระบบ FOC ประเภท 3 carriers จะสามารถให้ผู้ เช่าภายนอกเชา่เพิ่มขึน้ได้อีกประมาณ
ร้อยละ 5 – ร้อยละ 10 เนื่องจากเป็นประเภทที่มีแนวโน้มความต้องการสงูกว่าประเภทอื่น ทัง้นี ้
ภายหลงัสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA กับ CAT สิน้สดุลง อตัราค่าเช่าที่กองทนุรวมฯ 
ได้รับจะสทุธิเฉพาะค่าใช้จ่าย O&M เท่านัน้ (ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ รับผิดชอบ O&M) และกองทนุรวมฯ 
จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่ประกนัภยั คา่สทิธิแหง่ทาง คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น 
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ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าภายหลงัสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT สิน้สดุลง สามารถสรุป
ได้ดงันี ้  
 

อัตราค่าเช่า 

(บาทต่อลิงค์ต่อเดือน) 
2568F 2569F 2570F 

1 carrier 18,540  19,096  19,669  

2 carriers 18,540  19,096  19,669  

3 carriers 18,540  19,096  19,669  

 

 ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าข้างต้นอ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE  โดยอตัราคา่เช่าตัง้แตปี่ 2568F เป็น 

 ต้นไป ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.0 ต่อปี อ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อ
 เฉลีย่ย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

- การซือ้ลกูหนีค้า่เช่า  
ในช่วงที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ระหว่าง BFKT กบั CAT ยงัคงมีผลอยู่ (2556F -    
3 สิงหาคม 2568F) BFKT มีการให้เครดิตการช าระค่าเช่าแก่ CAT เป็นระยะประมาณ 60 วนั 
และเง่ือนไขเครดิตการช าระเงินจะสิน้สดุลงพร้อมสญัญาดงักลา่ว และจะไม่มีการให้เครดิตแก่ผู้
เช่าภายหลงัจากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นกรรมสทิธ์ิของกองทนุรวมฯ (ผู้ เช่าช าระค่าเช่าทกุสิน้เดือน) 
อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจาก TRUE ทัง้นี ้เพื่อให้กองทุนรวมฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการรับ
รายได้สทุธิตัง้แตเ่ดือนแรกที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุ  กองทนุรวมฯ จะท าการซือ้ลกูหนีค้่าเช่าจาก 
BFKT จ านวน 2 เดือน คือ ตลุาคมและพฤศจิกายน 2556F  ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จะได้รับเงินค่า
เช่าที่ BFKT มีสิทธิได้รับจาก CAT ตัง้แต่งวดเดือนตลุาคม 2556F  ถึง 3 สิงหาคม 2568F  แต่
กองทนุรวมฯ จะได้รับเงินสดจริงตัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม 2556F ถึง 3 ตลุาคม 2568F เนื่องจากมีการ
ให้เครดิตการช าระคา่เช่าแก่ CAT เป็นระยะเวลา 60 วนั 

 
กระแสเงินสดจ่าย 

 

คา่ใช้จ่ายที่กองทนุรวมฯ จะต้องรับผิดชอบภายหลงัจากสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั 
CAT สิน้สดุลง เป็นดงัตอ่ไปนี ้

 

- คา่สทิธิแหง่ทาง (Right of way) 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ระบบ FOC มีอัตราค่าสิทธิแห่งทางที่ต้องจ่ายให้แก่
หนว่ยงานราชการและเจ้าของพืน้ท่ีอื่นๆ ในปี 2568F ประมาณ 927 บาทต่อลิงค์ต่อปี อ้างอิงจาก
ข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าสิทธิแห่งทางเพิ่มขึน้ใน
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อัตราร้อยละ 3.0 ต่อปีในแต่ละปีประมาณการ อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลงั 10 ปี 
(2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 

- คา่ใช้จ่ายในการประกนัภยั  
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าธรรมเนียมและเบีย้ประกันภัย (Brokerage and 
Premium) ประมาณ 2,060 บาทตอ่ลงิค์ตอ่เดือนในปี 2568F อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 
โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าใช้จ่ายในการประกนัภยัเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.0 
ต่อปีในแต่ละปีประมาณการ อ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 

- คา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 1,030 บาทต่อลิงค์ต่อเดือนในปี 
2568F อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 3.0 ต่อปีในแต่ละปีประมาณการ อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย
ย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 

- คา่ใช้จ่ายในการลงทนุ (Capital Expenditure) 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ BFKT มีการลงทนุปรับปรุง (Upgrade) เคร่ืองและอปุกรณ์ 
โดยคาดวา่จะเป็นช่วงท้ายสญัญากบั CAT ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 

 2567F 2568F 2569F 2570F 

มลูคา่การลงทนุปรับปรุง (ล้านบาท) 935  914  853  938  

ประมาณการมลูคา่ทางบญัชี 

ของทรัพย์สนิ FOC (ล้านบาท) 
6,678  7,613  8,526  9,379  

% มลูคา่การลงทนุปรับปรุงตอ่
ประมาณการมลูคา่ทางบญัชี 

14% 12% 10% 10% 

                     หมายเหต:ุ อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE
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จากสมมตฐิานข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดจากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากระบบ FOC ของ BFKT ที่กองทนุรวมฯ ลงทนุได้ดงันี ้ 
 หน่วย: ล้านบาท 

สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
จากระบบ FOC ของ BFKT (1M)               
กระแสเงนิสดรับจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้                
รายได้คา่เชา่ระบบ FOC ตามสญัญา HSPA ระหวา่ง BFKT กบั CAT 129 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,060 - - 
รายได้คา่เชา่ระบบ FOC จากกลุม่ TRUE - - - - - - - - - - - - 833 2,101 2,164 
รายได้คา่เชา่ระบบ FOC จากผู้ เชา่ภายนอก - - - - - - - - - - - - 10 51 52 
รวมกระแสเงนิสดรับจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ 129 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,903 2,152 2,217 
กระแสเงนิสดจ่ายจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม                
คา่สิทธิแหง่ทาง - - - - - - - - - - - - (42) (108) (111) 
คา่ใช้จา่ยในการประกนั - - - - - - - - - - - - (94) (239) (246) 
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ  - - - - - - - - - - - - (47) (120) (123) 
คา่ใช้จา่ยจากการใช้สทิธิในการซือ้ (Call Option) - - - - - - - - - - - - (8) - - 
รวมกระแสเงนิสดจ่ายจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ - - - - - - - - - - - - (191) (466) (480) 
กระแสเงินสดจา่ยจากการลงทนุ - - - - - - - - - - - (935) (914) (853) (938) 
กระแสเงนิสดสุทธิ  129 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 616 799 833 798 
หมายเหต:ุ  ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม 

 * กองทนุรวมฯ มีสิทธิซือ้เสาโทรคมนาคมและระบบ FOC ของ BFKT ในปี 2568F ที่มลูคา่ใช้สิทธิรวม 10 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระประมาณมลูคา่ใช้สิทธิของทรัพย์สินแตล่ะประเภทตามสดัสว่น 
   มลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สิน ณ วนัที่กองทนุรวมฯ เร่ิมลงทนุ
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2.2 AWC   
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้จากทรัพย์สินของ AWC ที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระจะท าการประเมิน

ประกอบด้วยสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากเสาโทรคมนาคม (รวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภท Passive อื่นที่
เก่ียวข้อง) จ านวน 4 360 เสา โดยรายได้จะเกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมแก่ BFKT ซึ่งเป็นผู้ เช่าหลกัแต่เพียงผู้ เดียว 
โดย BFKT จะให้เช่าช่วงแก่ CAT ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ระหว่าง BFKT กบั CAT ซึ่งจะสิน้สดุในวนัที่   
3 สงิหาคม 2568  

ภายหลงัจากการสิน้สดุสญัญาเช่าดงักลา่ว AWC จะโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมที่เข้าเง่ือนไขตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ให้แก่กองทนุรวมฯ จ านวน 3,968 เสา โดยกองทนุรวมฯ จะไมม่ีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม ขณะที่
เสาโทรคมนาคมจ านวน 392 เสาที่ตัง้อยูบ่นท่ีดินทีข่าดความชดัเจนเร่ืองเอกสารสทิธ์ินัน้ จะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบั
การโอนสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั AWC ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงปี 2578 โดยเง่ือนไขดงักลา่วอ้างอิง
จากสรุปร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยภายหลงัการสิน้สดุสญัญาเช่า
ดงักลา่วคาดวา่กองทนุรวมฯ จะด าเนินการให้เช่าทรัพย์สินดงักลา่วแก่ผู้ เช่าเดิม บริษัทย่อยในกลุม่ TRUE และ/หรือผู้ เช่า
รายอื่นๆ ตอ่ไป   

ทัง้นี ้รายละเอียดสมมติฐานในประมาณการรายได้จากทรัพย์สนิของ AWC มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
กระแสเงินสดรับ 

- จ านวนเสาโทรคมนาคม  

ที่ปรึกษาการเงินอิสระคาดว่าจ านวนเสาโทรคมนาคมที่สร้างเสร็จและพร้อมที่จะให้เช่า  ที่กองทนุ
รวมฯ ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ มีจ านวนทัง้สิน้ 4 360 เสา อ้างอิงจาก
ข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE ทัง้นี ้จ านวนและประเภทของเสาโทรคมนาคมสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 

ประเภทเสาโทรคมนาคม ปี 2556(1M)–2570F 
เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  

(Ground-based tower) 
4,008 

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
 (Roof-top tower) 

174 

เสา DAS  
(Distributed Antenna System) 

178 

รวม 4,360 
 
ในการประมาณการสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้จ านวนเสาทัง้หมดตามตารางข้างต้น และไม่มี
การลงทนุก่อสร้างใหม่ตลอดประมาณการ ทัง้นี ้จากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE พบว่าเมื่อสญัญา
เช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ระหวา่ง BFKT กบั CAT สิน้สดุลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2568F กองทนุรวมฯ จะ
ได้รับโอนเสาจ านวน 3,968 เสาจาก AWC ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ให้แก่
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กองทนุรวมฯ โดยกองทนุรวมฯ ไมม่ีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม ขณะที่เสาจ านวน 392 เสาที่ตัง้อยู่บนที่ดิน
ท่ีขาดความชัดเจนเร่ืองเอกสารสิทธ์ินัน้ จะยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายได้
ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั AWC ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงปี 2578F      
 

- จ านวนพืน้ท่ีการติดตัง้อปุกรณ์บนเสา (Slots) 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานว่าในช่วงที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ระหว่าง 
BFKT กบั CAT ยงัคงมีผลอยู่ หรือในช่วงระหว่างเร่ิมต้นของประมาณการ 2556F (1 เดือน) ถึง    
3 สิงหาคม 2568F นัน้ เสาโทรคมนาคมที่กองทุนรวมฯ ลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้จะมี BKFT เป็นผู้ เช่าเสาโทรคมนาคมเพียงรายเดียวเทา่นัน้ และ BFKT จะน าไปให้เช่าช่วง
แก่ CAT เพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถ่ี 850 MHz ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA 
ภายหลงัสญัญาดงักลา่วสิน้สดุลง ที่ปรึกษาการเงินอิสระคาดวา่กองทนุรวมฯ จะรับโอนกรรมสิทธ์ิ
ในเสาโทรคมนาคมจ านวน 3,968 เสา และจะเร่ิมมีรายได้จากกลุม่ TRUE และ/หรือผู้ เช่าภายนอก
อื่นๆ ตามความต้องการใช้เสาโทรคมนาคมที่คาดว่าจะสงูขึน้จากผู้ประกอบการโทรคมนาคมเพื่อ
รองรับคลื่น 850 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz ขณะที่เสาจ านวน 392 เสาที่ตัง้อยู่บนที่ดินที่
ตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีขาดความชัดเจนเร่ืองเอกสารสิทธ์ินัน้ จะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอน
สทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั AWC ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงปี 2578F โดยกลุม่ 
TRUE จะเป็นผู้ เช่าเหมาเสาจ านวนดงักลา่วทัง้หมด อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE ทัง้นี ้
สมมติฐานของจ านวนพืน้ที่การติดตัง้อุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมในแต่ละสิน้ปีประมาณการ
สามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 

ประเภทเสาโทรคมนาคม จ านวนพืน้ที่การตดิตัง้อุปกรณ์ (Slots)  
2556F(1M)-2567F* 2568F-2570F 

เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  
(Ground-based tower) 

4,008   7,842   

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
 (Roof-top tower) 

174   401   

เสา DAS  
(Distributed Antenna System) 

178   216   

รวม 4,360 8,459 
หมายเหต:ุ *ในชว่งที่ BFKT ยงัคงมีสญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT นัน้ เสาโทรคมนาคมทัง้หมดจะ
ถกูเชา่เหมาโดย BFKT เพ่ือน าออกให้เชา่ชว่งแก่ CAT แตเ่พียงผู้ เดียว ดงันัน้จงึคิดจ านวน slot เพียง 1 slot ตอ่เสา
โทรคมนาคม 1 เสา 

 

จากจ านวนเสาและประมาณการจ านวนพืน้ท่ีการติดตัง้อปุกรณ์ข้างต้นสามารถสรุปเป็นอตัราการ
เช่าเสา (Tenancy Ratio) ในแตล่ะปีประมาณการได้ดงันี ้
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 2556F(1M)-2567F* 2568F-2570F 

จ านวนเสา 4,360 4,360 

จ านวนพืน้ท่ีทีม่ีผู้ใช้เชา่ (Slots) 4,360 8,459 

อตัราสว่นการเช่าพืน้ท่ี (Slots/เสา) 1.0 1.9 

หมายเหต:ุ *ในชว่งที่ BFKT ยงัคงมีสญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT นัน้ เสาโทรคมนาคมทัง้หมดจะ
ถกูเชา่เหมาโดย BFKT เพ่ือน าออกให้เชา่ชว่งแก่ CAT แตเ่พียงผู้ เดียว ดงันัน้จงึคิดจ านวน slot เพียง 1 slot ตอ่เสา
โทรคมนาคม 1 เสา 

 

- อตัราคา่เช่าเฉลีย่  

ในช่วงที่ BFKT ยงัคงมีสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT นัน้ (2556F – 3 สิงหาคม 
2568F) กองทนุรวมฯ จะได้รับรายได้สทุธิที่เกิดจากการท่ี AWC น าเสาโทรคมนาคมออกให้เช่าแก่ 
BFKT ประมาณ 22,000 บาทต่อ slot ต่อเดือนส าหรับทกุประเภทเสา ซึ่งเป็นค่าเช่าสทุธิหลงัหกั
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ (O&M) ค่าเช่าที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
และคา่ประกนัภยัและอื่นๆ  ซึ่ง BFKT และ/หรือ AWC เป็นผู้ รับผิดชอบแล้ว และเป็นลกัษณะการ
เช่าเหมาทัง้เสาโทรคมนาคม โดยเสาโทรคมนาคมของ AWC สว่นใหญ่อยู่ในต่างจงัหวดัท าให้มี
ต้นทนุคา่เช่าที่ดินถกูกวา่เสาโทรคมนาคมของ BFKT ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นเขตเมือง   
 
ทัง้นี ้BFKT ในฐานะผู้ เช่าหลกั และคู่สญัญาเช่าพืน้ที่ติดตัง้เสา จะจ่ายค่าเช่าเสาโทรคมนาคม
ให้แก่ AWC โดยค านวณจากอตัราค่าเช่าเฉลี่ยต่อเดือนก่อนหกัค่าใช้จ่ายซึ่งจะคงที่ระหว่างปี 
2556F - 3 สิงหาคม 2568F และหกัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ (O&M) 
คา่เช่าที่ดิน และคา่ประกนัภยัตัง้แตปี่ 2556F-2568F ซึง่จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี โดยโครงสร้าง
อตัราค่าเช่าดงักล่าวเป็นไปตามสรุปร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และข้อมูลที่
ได้รับจาก TRUE 
 
ภายหลงัจากสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ระหว่าง BFKT กับ CAT สิน้สดุลงในช่วงกลางปี 
2568F เสาโทรคมนาคมจ านวน 3,968 เสา ซึ่ง ณ เวลานัน้  ที่ปรึกษาการเงินอิสระคาดว่า AWC 
จะท าการโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมที่เข้าเง่ือนไขตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ให้แก่กองทนุรวมฯ โดยกองทนุรวมฯ จะไมม่ีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ
คาดวา่กลุม่ TRUE จะเป็นผู้ เช่าเสาโทรคมนาคมตอ่ไป ขณะที่เสาจ านวน 392 เสาที่ตัง้อยู่บนที่ดิน
ที่ท่ีขาดความชัดเจนเร่ืองเอกสารสิทธ์ินัน้ จะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายได้
ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั AWC ต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ไปจนถึงปี 2578F โดยกลุม่ TRUE จะ
เป็นผู้ เช่าเหมาทัง้หมด ทัง้นี ้เง่ือนไขการเช่าเสาโทรคมนาคมทัง้หมดภายหลงัสญัญาระหว่าง 
BFKT กบั CAT สิน้สดุลงจะเป็นการทัว่ไป ซึง่คิดคา่เช่าต่อจ านวน slots ที่ติดตัง้ โดยกองทนุรวมฯ 
ยงัสามารถหาผลประโยชน์จากการให้เช่า slots บนเสาโทรคมนาคมท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทนุ
รวมฯ แก่ผู้ เช่าภายนอกได้  ดงันัน้อตัราค่าเช่าภายหลงัสญัญากบั CAT สิน้สดุลง จึงมีการปรับให้
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เป็นราคาตลาดตามแตล่ะประเภทเสาตอ่จ านวน slots ที่ติดตัง้บนเสา และเป็นอตัราคา่เช่าหลงัหกั
เฉพาะ O&M (ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ รับผิดชอบ O&M) โดยกองทนุรวมฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบใช้จ่ายอื่นๆ 
ได้แก่ คา่เช่าที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คา่ประกนัภยั และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอตัราค่าเช่า
ของปี 2568F-2570F สามารถสรุปได้ดงันี ้        
 

อัตราค่าเช่า*  

(บาท/Slot/เดือน) 
2568F 2569F 2570F 

เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  
(Ground Based Tower) 

35,160  36,214  37,301  

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
 (Rooftop Tower) 

32,114  33,078  34,070  

เสา DAS  
(Distributed Antenna System) 

54,539  56,175  57,860  

หมายเหต:ุ อตัราคา่เชา่ ณ สิน้ปี 
 

ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าข้างต้นอ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยอตัราค่าเช่าตัง้แต่ปี 2569F เป็น
ต้นไป ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.0 ต่อปี อ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อ
เฉลีย่ย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

- สว่นลดให้แก่ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) และผู้ เช่าพืน้ท่ีปริมาณมาก (Volume Discount)  
ภายหลงัจากสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ระหวา่ง BFKT กบั CAT สิน้สดุลงและกองทนุรวมฯ รับ
โอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคม อตัราค่าเช่าจะมีส่วนลดประมาณร้อยละ 32 จากค่าเช่าปกติ
ส าหรับผู้ เช่าหลกั ซึ่งได้แก่ กลุม่ TRUE ตามจ านวน slots ที่ผู้ เช่าหลกัติดตัง้ รวมทัง้ จะมีสว่นลด
เพิ่มเติมหากมีผู้ เช่ารายใดที่เช่าพืน้ท่ีปริมาณสงู ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

 
ปริมาณการเช่าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคม (slots) ส่วนลด (ร้อยละ) 

≥ 3,001 - 5,000 30 

≥ 5,001 - 10,000 35 

≥ 10,001 40 

 
ทัง้นี ้สว่นลดดงักลา่วอ้างองิจากการศกึษาของ AM และข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 

 

กระแสเงินสดจ่าย 

ในช่วงที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ระหว่าง BFKT และ CAT ยงัคงมีผลบงัคบัใช้ 
(2556F-3 สิงหาคม 2568F) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิของ AWC ที่กองทนุรวมฯ 
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ลงทนุ จะไม่มีการรับรู้ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าประกนัภยั และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เนื่องจากรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินที่กองทนุรวมฯ ได้รับนัน้สทุธิจากค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากสัญญาดังกล่าวสิน้สุดลง และกรรมสิทธ์ิของเสา
โทรคมนาคมสว่นใหญ่คาดวา่จะเป็นของกองทนุรวมฯ อตัราคา่เช่าเสาโทรคมนาคมที่กองทนุรวมฯ 
ได้รับนัน้จะสทุธิเฉพาะค่าใช้จ่าย O&M (ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ รับผิดชอบ O&M) ขณะค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
กองทนุรวมฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบ ดงันี ้

 

- คา่เช่าที่ดิน (Land Lease)  
คา่ใช้จ่ายในการเช่าที่ดินกองทนุรวมฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้  

 
  2568F 2569F 2570F 

อตัราคา่เช่าที่ดินเฉลีย่ตอ่เสา 
(บาทตอ่เดือน) 

6,229 6,416 6,608 

 

ทัง้นี ้อตัราคา่เช่าที่ดินข้างต้น อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยเป็นอตัราค่าเช่าที่ดินตัง้แต่
ปี 2569F เป็นต้นไป ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.0 ต่อปี อ้างอิงจาก
อตัราเงินเฟ้อเฉลีย่ย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (Property Tax) 
ที่ปรึกษาการเงินการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เทา่กบัร้อยละ 12.5 ของคา่เช่าที่ดิน  
 

- คา่ใช้จ่ายในการประกนัภยั  
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าธรรมเนียมและเบีย้ประกันภัย (Brokerage and 
Premium) ประมาณร้อยละ 0.059 ตอ่ปีของมลูคา่เสาโทรคมนาคมในแต่ละปี อ้างอิงจากข้อมลูที่
ได้รับจาก TRUE 
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จากสมมตฐิานข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดจากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่กองทนุรวมฯ ลงทนุได้ดงันี ้ 
 

                   หน่วย: ล้านบาท 
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
จากเสาโทรคมนาคมของ AWC (1M)               
กระแสเงนิสดรับจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้                
รายได้คา่เชา่เสาโทรคมนาคม 96 1,151 1,142 1,134 1,125 1,115 1,106 1,096 1,086 1,075 1,064 1,053 2,088 3,713 3,824 
สว่นลดคา่เชา่เสาโทรคมนาคม - - - - - - - - - - - - (882) (2,226) (2,293) 
รวมกระแสเงนิสดรับจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ 96 1,151 1,142 1,134 1,125 1,115 1,106 1,096 1,086 1,075 1,064 1,053 1,206 1,487 1,531 
กระแสเงนิสดจ่ายจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้                
คา่เชา่ที่ดิน  - - - - - - - - - - - - (133) (336) (346) 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - - - - - - - - - - - - (17) (42) (43) 
คา่ใช้จา่ยในการประกนัภยั - - - - - - - - - - - - (2) (4) (4) 
รวมกระแสเงนิสดจ่ายจากสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ - - - - - - - - - - - - (152) (382) (393) 
กระแสเงินสดจา่ยจากการลงทนุ - - - - - - - - - - - - - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิ 96 1,151 1,142 1,134 1,125 1,115 1,106 1,096 1,086 1,075 1,064 1,053 1,054 1,105 1,138 

      หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม 
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2.3 TRUE  
ทรัพย์สนิท่ี TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการสง่มอบให้แก่กองทนุรวมฯ ที่ท่ีปรึกษาการเงินอิสระจะท าการประเมนิ

ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคม (รวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้อง) จ านวน 6,000 เสา ซึง่ตามแผนการ
ด าเนินงานที่ได้รับจาก TRUE นัน้ คาดว่าจะสง่มอบให้แก่กองทนุรวมฯ ได้ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 3,000 
เสา และภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 3,000 เสา และจะมีบริษัทในกลุม่ TRUE เป็นผู้ เช่าหลกัไปถึงปี 2570 เป็น
อยา่งน้อย 

ทัง้นี ้รายละเอียดสมมติฐานในประมาณการรายได้จากเสาโทรคมนาคมของ TRUE มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
กระแสเงินสดรับ 

- จ านวนเสาโทรคมนาคม  

ที่ปรึกษาการเงินอิสระคาดว่าจ านวนเสาโทรคมนาคมที่สร้างเสร็จและพร้อมที่จะให้เช่ามีจ านวน
ทัง้สิน้ 6 000 เสา และไมม่ีการลงทนุก่อสร้างใหมต่ลอดประมาณการ อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก 
TRUE ทัง้นี ้คาดว่าจ านวนและประเภทของเสาโทรคมนาคมที่กองทุนรวมฯ ลงทุน ในแต่ละปี
สามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 

ประเภทของเสาโทรคมนาคม 
จ านวนเสา 

ณ สิน้ปี 2557F  
จ านวนเสา 

ณ สิน้ปี 2558F  
เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  

(Ground-based tower) 
1,784 4,161 

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า  
(Roof-top tower) 

1,216 1,839 

รวม 3,000 6,000 

 
- จ านวนพืน้ท่ีการติดตัง้อปุกรณ์บนเสา (Slots) 

ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานวา่เสาโทรคมนาคมข้างต้น จะมีกลุม่ TRUE เป็นผู้ เช่าหลกัใน
สดัสว่นประมาณร้อยละ 94 ของจ านวน slots ที่มีผู้ เช่า และมีผู้ เช่าภายนอกได้แก่ ผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมรายอื่นๆ ได้แก่ AIS และ DTAC เป็นต้น โดยคาดว่าความต้องการเช่าเสา
โทรคมนาคมจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เนื่องจากตามเง่ือนไขของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี  2100 
MHz ทีผู่้ ได้รับใบอนญุาตจะต้องสามารถให้บริการครอบคลมุประชากรของโครงข่ายเป้าหมายได้
ถึงร้อยละ 80 ภายในเดือนธนัวาคม 2559F โดยเสาโทรคมนาคมในสว่นนีค้าดว่าจะใช้เพื่อรองรับ
คลื่นความถ่ี 850 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz โดยสมมติฐานจ านวน slots การติดตัง้
อปุกรณ์บนเสาโทรคมนาคมสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
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ประเภทของเสาโทรคมนาคม ผู้เช่า 2558F 2559F 2560F 2561F-2570F 

เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน 
(Ground-based tower) 

กลุม่ TRUE 3,820 9,388 10,624 10,624 

ภายนอก 249 434 516 599 

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
(Roof-top tower) 

กลุม่ TRUE 2,799 4,605 4,625 4,625 

ภายนอก 146 235 281 336 
รวม (slots) 

 
7,014  14,662  16,046  16,184  

 
ทัง้นี ้จ านวน slots ที่เช่าโดยบริษัทในกลุม่ TRUE ที่ปรึกษาการเงินอิสระอ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับ
จาก TRUE ขณะที่จ านวน slots ที่เช่าโดยผู้ เช่าภายนอกนัน้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระประมาณการ
โดยใช้อตัราประมาณร้อยละ 45 ของจ านวน slots ทัง้หมดที่คาดว่าจะมีผู้ เช่าภายนอกเช่าจากผล
การศึกษาของ AM เนื่องจากกิจการให้เช่าเสาโทรคมนาคมเป็นธุรกิจใหม่ในประเทศไทย และ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่นๆ สว่นใหญ่ เช่น AIS และ DTAC มีการวางแผนงานที่จะลงทนุ
สร้างเสาโทรคมนาคมและอปุกรณ์รับสง่สญัญาณเองเพื่อให้ครอบคลมุพืน้ท่ีไปแล้วบางสว่น ดงันัน้ 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงคาดวา่จ านวน slots ที่เช่าโดยผู้ เช่าภายนอกไม่น่าจะมีจ านวนเท่ากบัผล
การศึกษาของ AM นอกจากนี ้ยังท าให้การประมาณการเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง 
(Conservative Basis) 
 
จากจ านวนเสาและประมาณการจ านวน slots ข้างต้นสามารถสรุปเป็นอัตราการเช่าเสา 
(Tenancy Ratio) ในแตล่ะปีประมาณการได้ดงันี ้
 

 2558F 2559F 2560F 2561F-2570F 

จ านวนเสา 3,000* 6,000 6,000 6,000 

จ านวนพืน้ท่ีทีม่ีผู้ใช้เชา่ (Slots) 7,014  14,662  16,046  16,184  

อตัราสว่นการเช่าพืน้ท่ี 

(Slots/เสา) 

2.3 2.4 2.7 2.7 

หมายเหต:ุ *ไมร่วมเสาโทรคมนาคมจ านวน 3,000 เสาที่คาดวา่จะได้รับมอบในเดือนธันวาคม 2558F  
 

- อตัราคา่เช่าเฉลีย่  

อตัราคา่เช่าเสาขึน้อยูก่บัประเภทของเสาโทรคมนาคม โดยอตัราค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่กองทนุ
รวมฯ ได้รับนัน้ เป็นคา่เช่าสทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่าย O&M คา่เช่าที่ดิน และภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว 
(ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ รับผิดชอบ) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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อัตราค่าเช่า 

(บาท/Slot/เดือน) 
2558F 2559F-2570F 

เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน  
(Ground Based Tower) 

21,167   +2.7% 

เสาตัง้อยูบ่นดาดฟ้า 
 (Rooftop Tower) 

8,186   +2.7% 

 
ทัง้นี ้การปรับขึน้อตัราค่าเช่าในอตัราคงที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี โดยเร่ิมต้นตัง้แต่ปี 2559F ถึง 2570F 
เป็นไปตามสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัระหว่างเรียลฟิวเจอร์กับกองทุนรวมฯ 
นอกจากนี ้จากสรุปร่างสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั พบว่าบริษัทในกลุม่ TRUE 
จะเป็นผู้ เช่าหลกัจนถึงปี 2570F เป็นอย่างน้อย โดยจะเร่ิมจ่ายค่าเช่าเสาโทรคมนาคมให้แก่
กองทนุรวมฯ ตัง้แต่มกราคม 2557F เป็นต้นไป หรืออาจกลา่วได้ว่ากองทนุรวมฯ จะมีกระแสเงิน
สดรับจากค่าเช่าลว่งหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีส าหรับเสาโทรคมนาคม 3,000 เสาแรกที่
ครบก าหนดสง่มอบภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2557F และประมาณ 2 ปีส าหรับเสาโทรคมนาคม 
3,000 เสาหลงัซึ่งครบก าหนดสง่มอบภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2558F ก่อนรับมอบทรัพย์สินจริง
จาก TRUE ดงันัน้ กองทุนรวมฯ  จะสามารถรับรู้รายได้ในทางบญัชีส าหรับเสาโทรคมนาคม 
3,000 เสาแรกตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2558F และรับรู้รายได้ส าหรับเสาโทรคมนาคม 3,000 เสาหลงั
ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559F ขณะที่ในช่วงประมาณปี 2570F ซึ่งเป็นช่วงท้ายของสญัญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั ที่ปรึกษาการเงินอิสระคาดว่ากองทนุรวมฯ จะได้รับเงินค่าเช่า
ลว่งหน้าจากบริษัทในกลุม่ TRUE เพื่อต่อสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัฉบบัใหม่
กบักลุม่ TRUE ซึง่กระแสเงินสดจากเงินคา่เช่าลว่งหน้าดงักลา่ว คาดว่าจะสามารถชดเชยกระแส
เงินสดที่หายไปในช่วงท้ายสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัจากการที่กองทุนรวมฯ 
ได้รับคา่เช่าลว่งหน้าจากบริษัทในกลุม่ TRUE เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 ปีได้ อ้างอิงจากข้อมลู
ที่ได้รับจาก TRUE ทัง้นี ้เพื่อให้กองทนุรวมฯ มีกระแสเงินสดตัง้แต่ปีแรกที่จดัตัง้และสามารถสร้าง
ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทนุได้ 

 

- สว่นลดให้แก่ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) และผู้ เช่าพืน้ท่ีปริมาณมาก (Volume Discount)  
อัตราค่าเช่าจะมีส่วนลดประมาณร้อยละ 32 จากค่าเช่าปกติส าหรับผู้ เช่าหลกั ซึ่งได้แก่กลุ่ม 
TRUE ตามจ านวน slots ที่ผู้ เช่าหลกัติดตัง้ รวมทัง้ จะมีสว่นลดเพิ่มเติมหากมีผู้ เช่ารายใดที่เช่า
พืน้ท่ีปริมาณสงู ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 

ปริมาณการเช่าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคม (slots) ส่วนลด (ร้อยละ) 

≥ 3,001 - 5,000 30 

≥ 5,001 - 10,000 35 

≥ 10,001 40 
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ทัง้นี ้สว่นลดดงักลา่วอ้างองิจากการศกึษาของ AM และข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 

กระแสเงินสดจ่าย 
 

- คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (O&M) ค่าเช่าที่ดิน (Land Lease) และภาษีโรงเรือน
และที่ดิน (Property Tax) 
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายตลอดอายสุญัญาดงักล่าวระหว่างกองทุนรวมฯ กับ
กลุม่บริษัท TRUE (สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัสิน้สดุปี 2570F) เนื่องจากผู้ เช่า
เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักลา่วแล้วตลอดอายุสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั 
ทัง้นี ้ในระหวา่งอายสุญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั (หากสามารถโอนได้) หรือเมื่อ
สิน้สดุสญัญาเช่าดงักลา่ว กองทนุรวมฯ จะได้รับโอนสิทธิในการใช้ที่ดิน/พืน้ที่ ที่เสาโทรคมนาคม
ตัง้อยู่จาก TRUE ดงันัน้ กองทุนรวมฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเช่าที่ดิน (Land Lease) และภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (Property Tax) ในขณะที่ผู้ เช่าหลกัจะยังคงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานและบ ารุงรักษา (O&M) ต่อไป อ้างอิงจากสรุปร่างสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกัและข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 
 

- คา่ใช้จ่ายในการประกนัภยั  
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ประกันภยั (Brokerage and 
Premium) ประมาณร้อยละ 0.059 ตอ่ปีของมลูคา่เสาโทรคมนาคมในแต่ละปี อ้างอิงจากข้อมลูที่
ได้รับจาก TRUE  
 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการทรัพย์สนิ  
Telecom Asset Management (TAM) เป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหารจดัการทรัพย์สินทัง้หมดที่
กองทนุรวมฯ ลงทนุ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) เช่น ค่าใช้จ่าย
ด้านบคุลาการ และส านกังาน เป็นต้น ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เท่ากบัประมาณ 3 
ล้านบาทในปี 2556F และ 18.3 ล้านบาทในปี 2557F อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจาก TRUE 
ส าหรับคา่ใช้จ่ายดงักลา่วในปีถดัไป ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 
3.0 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (2546 -2555) จากธนาคารแห่ง             
ประเทศไทย  2) ค่าใช้จ่ายผนัแปร (Variable Cost) ที่เก่ียวข้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ตาม
รายได้สทุธิของกองทนุรวมฯ  ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้เทา่กบัประมาณร้อยละ 0.15 
ของรายได้สทุธิจากทรัพย์สนิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ค่าสิทธิแห่งทาง ค่าเบีย้ประกนัภยั 
คา่เช่าที่ดิน และภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 
   

- คา่ใช้จ่ายด้านการตลาด (Marketing Charge) 
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TAM เป็นผู้ รับผิดชอบในการหาผู้ เช่าภายนอกให้แก่เสาโทรคมนาคมที่กองทนุรวมฯ ลงทนุ โดยที่
คา่ใช้จ่ายจะแบง่ออกเป็นสองสว่น คือ 1) แบบที่เป็นคา่ใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ที่จะมีการตกลง
กนัลว่งหน้าระหวา่งกองทนุรวมฯ และ TAM โดยมีค่าใช้จ่ายคงที่เท่ากบั 20 ล้านบาทในปี 2558F 
และปี 2559F เท่านัน้ เนื่องจากเป็นช่วงเร่ิมแรกของการหาผู้ เช่าภายนอก และ 2) ค่าใช้จ่ายผนั
แปร (Variable Cost) ในรูปแบบของคา่คอมมิชชัน่ที่จะคิดในอตัราร้อยละ 2 ของรายได้คา่เช่าจาก
ผู้ เช่าที่ TAM สามารถหาได้เพิ่มเติมจากผู้ เช่ารายใดๆ ที่เช่าทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาด
นอกเหนือไปจากทรัพย์สนิท่ีผู้ เช่าดัง้เดิมเช่าหรือตกลงว่าจะเช่าในวนัที่ของสญัญาเช่า ด าเนินการ
และบริหารจดัการหลกัที่เก่ียวข้อง ตลอดการประมาณการ อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 
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จากสมมตฐิานข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดของธุรกิจเสาโทรคมนาคมของ  TRUE ที่กองทนุรวมฯ จะลงทนุได้ดงันี ้
 

หน่วย: ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจากเสาโทรคมนาคมของ TRUE 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
  (1M)               
กระแสเงนิสดรับจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม                
รายได้คา่เชา่เสาโทรคมนาคมจากกลุม่ TRUE  
(หลงัหกั O&M คา่เชา่ที่ดิน ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน และสว่นลด) 

- 1,260 1,103 1,209 1,240 1,271 1,303 1,336 1,370 1,404 1,480 1,554 1,593 1,633 1,674 

รายได้คา่เชา่เสาโทรคมนาคมจากผู้ เชา่ภายนอก - - 60 167 237 288 320 330 340 350 360 371 382 394 406 
รวมกระแสเงนิสดรับจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม - 1,260 1,163 1,376 1,477 1,559 1,623 1,666 1,709 1,754 1,840 1,925 1,975 2,027 2,080 
กระแสเงนิสดจ่ายจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม                
คา่ใช้จา่ยในการประกนัภยั - - (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (5) (6) 
คา่ใช้จา่ยด้านการตลาด - - (21) (23) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (8) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหารจดัการทรัพย์สนิ (4) (25) (26) (28) (29) (30) (30) (31) (32) (33) (33) (34) (35) (36) (37) 
รวมกระแสเงนิสดจ่ายจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม (4) (25) (48) (54) (36) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (46) (50) (51) 
กระแสเงินสดจา่ยจากการลงทนุ - - - - - - - - - - - - - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิ (4) 1,235 1,115 1,323 1,441 1,521 1,584 1,626 1,668 1,712 1,797 1,880 1,929 1,977 2,029 

 หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม 
                                                                 

 



รายงานการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม (ฉบบัยอ่) 

บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ ากดั                                                                                                                                              25 

 

2.4 TUC   
ทรัพย์สนิของ TUC ที่ท่ีปรึกษาการเงินอิสระจะท าการประเมินประกอบด้วยระบบ FOC หลกั รวมอปุกรณ์ระบบ

สื่อสญัญาณที่เก่ียวข้อง ความยาวประมาณ 5 112 กิโลเมตร ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดัจ านวนประมาณ 
1.2 ล้านพอร์ต โดยภายหลงัจากขายทรัพย์สินให้แก่กองทนุรวมฯ TUC จะเป็นผู้ เช่าหลกัเพื่อให้บริการวงจรข้อมลูและ  
บรอดแบนด์และบริการโครงขา่ยข้อมลูแก่บริษัทในกลุม่ TRUE โดยสายเคเบิลในระบบ FOC ในตา่งจงัหวดั ที่กองทนุรวมฯ
จะลงทนุ มีอายรุะหวา่ง 1-7 ปี ขณะที่อายกุารใช้งานสงูสดุของสายเคเบิลใยแก้วน าแสงคือประมาณ 50 ปี จึงอาจกลา่วได้
วา่ทรัพย์สนิปัจจบุนัยงัคงเหลอือายกุารใช้งานคอ่นข้างนาน  

ทัง้นี ้รายละเอียดสมมติฐานในประมาณการรายได้จากทรัพย์สนิของ TUC มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
กระแสเงินสดรับ 

- รายได้จากคา่เช่าระบบ FOC หลกั (Core Network) 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ระบบ FOC ณ วันที่กองทุนรวมฯ ลงทุนมีระยะทาง 
122 690 คอร์กิโลเมตร (1 กิโลเมตรเทียบเท่าประมาณ 24 คอร์กิโลเมตร) คงที่ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ โดยระบบ FOC หลกัขัน้ต ่าที่ TUC จะเช่าในแต่ละปีตามสรุปร่างสญัญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัสามารถสรุปได้ดงันี ้
 

ปี 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ประมาณการระบบ FOC หลัก              

ขัน้ต ่า (ร้อยละของระยะทางคอร์

กิโลเมตรทัง้หมด) 

60% 60% 61% 62% 63% 65% 66% 67% 68% 69% 69% 70% 71% 72% 

 
ทัง้นี ้คาดว่า TUC ยงัคงเป็นผู้ เช่าหลกัภายหลงัสญัญาดงักล่าวสิน้สดุลง เพื่อน าไปใช้ในการ
ให้บริการโทรศพัท์มือถือและอินเตอร์เน็ต บรอดแบนด์แก่กลุม่ TRUE ตอ่ไป ปัจจบุนั TUC มีการใช้
งานจริงประมาณ 73 275 คอร์กิโลเมตร (คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของระยะทางทัง้หมด) และ
คาดวา่จะมีการใช้งานเพิ่มจาก TUC ในอตัราร้อยละ 1-2 ตอ่ปี อ้างอิงจากการศกึษาของ AM และ
ข้อมูลที่ได้รับจาก TRUE เนื่องจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอยู่ในช่วงของการขยายตัว 
โดยเฉพาะตามพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัที่การสือ่สารและโทรคมนาคมยงัเข้าถึงไมส่มบรูณ์  
 
ส าหรับอตัราคา่เช่าสทุธิของระบบ FOC หลกัจะแบง่เป็น  
(1) ค่าเช่าสว่นระบบ FOC และสว่นอปุกรณ์ โดยค่าเช่าสว่นระบบ FOC มีค่าเช่าในอตัรา 350 
บาทตอ่คอร์กิโลเมตรตอ่เดือน ส าหรับการเช่าใช้ระบบจนถึงร้อยละ 76 ของระบบ FOC หลกั และ 
1,100 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ส าหรับการเช่าใช้ระบบในสว่นที่เกินร้อยละ 76 ของระบบ 
FOC หลกั และคงที่ตลอดประมาณการ ขณะที่ค่าใช้จ่าย O&M ของส่วนระบบ FOC มี
คา่ประมาณ 186 ล้านบาทตอ่ปี และคงที่ตลอดประมาณการ   
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(2) คา่เช่าสว่นอปุกรณ์ของระบบ FOC หลกั ประมาณ 107 ล้านบาทต่อปี โดยมีค่าใช้จ่าย O&M 
ประมาณ 69 ล้านบาทตอ่ปีคงที่ตลอดประมาณการ ซึง่กองทนุรวมฯ จะได้รับคา่เช่าสทุธิของระบบ 
FOC หลกัที่หกัคา่ใช้จ่าย O&M แล้วจาก TUC ทัง้นี ้อ้างอิงจากสรุปร่างสญัญาเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการหลกั และข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE  
 
ทัง้นี ้คาดวา่จะมีความต้องการในการใช้ระบบ FOC จากหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมและการสือ่สารภายนอก ผู้ให้บริการเพย์ทีวี รวมถึงภาคธุรกิจอื่นๆ ที่มีความต้องการ
ใช้ระบบการสื่อสารข้อมลูผ่านระบบ FOC เช่น เครือข่าย ATM ของธนาคารพาณิชย์ โดยคาดว่า
กองทุนรวมฯ จะสามารถปล่อยระยะทางส่วนที่เหลือจากที่มีการตกลงให้ TUC เช่าใช้ ซึ่งมี
ระยะทางคงเหลอืประมาณ 34,000 – 49,000 คอร์กิโลเมตร เพื่อตอบสนองความต้องการดงักลา่ว 
อ้างอิงจากการศึกษาของ AM ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการใช้ระบบ FOC จากผู้ เช่าภายนอก
จ านวนระยะทางประมาณ 1,800 – 11,000 คอร์กิโลเมตรในแต่ละปีประมาณการ (2556F – 
2570F) ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าส าหรับผู้ เช่าภายนอกเท่ากบั 1 100 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนคงที่
ตลอดประมาณการ อ้างอิงจากสรุปร่างสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั  
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จากสมมตฐิานข้างต้น สามารถสรุประยะทางระบบ FOC และรายได้คา่เช่าจากระบบ FOC ในการประมาณการได้ดงันี ้
 2556F 

(1M) 

2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

ระยะทางทัง้หมด  

(คอร์กิโลเมตร) 

 122,690    122,690    122,690    122,690   122,690   122,690   122,690   122,690   122,690   122,690   122,690   122,690    122,690    122,690    122,690   

ระยะทางที่ TUC ใช้งานจริง                   

(คอร์กิโลเมตร) 
73,275   73,275   74,740   76,235   77,760   79,315   80,901   82,519   83,345   84,178   85,020   85,870   86,729   88,472   88,472   

คา่เชา่สทุธิจากสว่นระบบ FOC                

(ล้านบาท) 

10 122 128 134 141 147 154 161 164 168 171 175 178 186 186 

คา่เชา่สทุธิจากสว่นอปุกรณ์          

(ล้านบาท) 

3 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

รวมค่าเช่าสุทธิระบบ FOC หลักจาก 

TUC (ล้านบาท) 

13   160   166   172   179   185   192   199   202   206   209   213   216   224   224   

ผู้เช่าภายนอก                 

ระยะทางสว่นที่เหลือจากที่มีการตกลงให้ 

TUC เชา่ใช้ (คอร์กิโลเมตร) 

 49,415    49,415    47,950    46,455    44,930    43,375    41,789    40,171    39,345    38,512    37,670    36,820    35,961    34,218    34,218   

ระยะทางที่มีผู้ เชา่ภายนอกใช้งานจริง  

(คอร์กิโลเมตร) 

 –    –    1,759    2,463    3,167    3,870    4,574    5,278    5,981    6,861    7,741    8,620    9,500    10,379    11,259   

ค่าเช่าสุทธิระบบ FOC หลักจากผู้เช่า

ภายนอก (ล้านบาท) 

 –    –    23    33    42    51    60    70    79    91    102    114    125    137    149   

รวมค่าเช่าสุทธิระบบ FOC หลักจาก 

TUC และผู้เช่าภายนอก (ล้านบาท) 

 13    160    189    205    220    236    252    268    281    296    311    326    342    361    372   

 หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม
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- รายได้จากระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั (Access Network) 
TUC จะเป็นผู้ เช่าหลกัของบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั (Access Network) จนถึงปี 2569F 
และคาดวา่ TUC ยงัคงเป็นผู้ เช่าหลกัภายหลงัสญัญาดงักลา่วสิน้สดุลง เพื่อใช้ทรัพย์สินดงักลา่ว
ในการให้บริการบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ทในกลุ่ม TRUE โดยระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่
ตา่งจงัหวดัแบง่ออกเป็น Passive network และ Active network โดยกองทนุรวมฯ จะได้รับคา่เช่า
สทุธิจาก Passive network ประมาณ 791 ล้านบาทต่อปี และจาก Active network ประมาณ 
317 ล้านบาทตอ่ปี  ในปี 2556F และ 2557F และเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0 ในปี 2558F อ้างอิงจากสรุป
ร่างสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั ส าหรับคา่เช่าสทุธิภายหลงัปีดงักลา่ว ที่ปรึกษา
การเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้อตัราค่าเช่าเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.0 ต่อปี อ้างอิงจากอตัราเงิน
เฟ้อเฉลีย่ย้อนหลงั 10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

กระแสเงินสดจ่าย 

 

- คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (O&M)  
กองทุนรวมฯ จะไม่มีค่าใช้จ่าย O&M เนื่องจากผู้ เช่าหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย O&M 
อ้างอิงจากสรุปร่างสญัญาหลกั และข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 

 

- คา่สทิธิแหง่ทาง (Right of way) 
ในปี 2556F ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ระบบ FOC หลกัและสว่นเช่ือมต่อมีความยาว
รวมทัง้สิน้ 25,862 กิโลเมตร โดยมีจดุเช่ือมตอ่ (Pole) ประมาณ 35 จดุตอ่กิโลเมตร และมีอตัราคา่
สทิธิแหง่ทางที่ต้องจ่ายให้แก่หนว่ยงานราชการและเจ้าของพืน้ที่อื่นๆ ประมาณ 55 บาทต่อจุดต่อ
ปี อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE โดยทีป่รึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าสิทธิแห่งทาง
เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.0 ต่อปีในแต่ละปีประมาณการ อ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลงั 
10 ปี (2546-2555) จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

- คา่ใช้จ่ายด้านการตลาด (Marketing charge) 
Telecom Asset Management (TAM) เป็นผู้ รับผิดชอบในการหาผู้ เช่าภายนอกให้แก่สินทรัพย์
ของ TUC ที่กองทนุรวมฯ ลงทนุ โดยมีค่าคอมมิชชัน่ร้อยละ 2 ของรายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่าที่ TAM 
สามารถหาได้เพิ่มเติมจากผู้ เช่ารายใดๆ ที่เช่าทรัพย์สนิท่ีให้บริการด้านการตลาดนอกเหนือไปจาก
ทรัพย์สนิท่ีผู้ เช่าดัง้เดิมเชา่หรือตกลงวา่จะเช่าในวนัท่ีของสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการ
หลกัที่เก่ียวข้องได้ตลอดประมาณการ อ้างอิงจากข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE 
 

- คา่ใช้จ่ายในการประกนัภยั  
ที่ปรึกษาการเงินอิสระตัง้สมมติฐานให้ค่าธรรมเนียมและเบีย้ประกันภัย (Brokerage and 
Premium) ประมาณร้อยละ 0.059 ต่อปีของมูลค่าของทรัพย์สิน อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจาก 
TRUE 
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จากสมมตฐิานข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดของระบบ FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัของ TUC ที่กองทนุรวมฯ จะลงทนุได้ดงันี ้
   

หน่วย: ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจากการให้เช่าระบบ FOC และบรอดแบนด์                          
ในพืน้ที่ต่างจังหวัด 

2556F 
(1M) 

2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

กระแสเงนิสดรับจากการให้เช่าระบบ FOC และบรอดแบนด์ในพืน้ที่
ต่างจังหวัด 

               

กระแสเงินสดรับจากการให้เชา่ระบบ FOC จาก TUC 13 160 166 172 179 185 192 199 202 206 209 213 216 224 224 
กระแสเงินสดรับจากการให้เชา่ระบบ FOC จากผู้ เชา่ภายนอก - - 23 33 42 51 60 70 79 91 102 114 125 137 149 
กระแสเงินสดรับจากระบบบรอดแบนด์ในพืน้ที่ตา่งจงัหวดัจาก TUC 92 1,108 1,163 1,198 1,234 1,271 1,309 1,348 1,389 1,430 1,473 1,517 1,563 1,610 1,658 
รวมกระแสเงนิสดรับ 106 1,267 1,352 1,402 1,454 1,507 1,561 1,616 1,670 1,726 1,784 1,844 1,904 1,970 2,030 
กระแสเงนิสดจ่ายจากการให้เช่าระบบ FOC และบรอดแบนด์ใน
พืน้ที่ต่างจังหวัด 

               

คา่สิทธิแหง่ทาง (4) (51) (53) (54) (56) (58) (59) (61) (63) (65) (67) (69) (71) (73) (75) 
คา่ใช้จา่ยในการประกนัภยั (0) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (6) (6) 
คา่ใช้จา่ยด้านการตลาด - - (0) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) 
รวมกระแสเงนิสดจ่าย (4) (55) (57) (59) (61) (63) (65) (67) (69) (72) (74) (76) (79) (81) (84) 
กระแสเงินสดจา่ยจากการลงทนุ - - - - - - - - - - - - - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิ 101 1,212 1,295 1,343 1,393 1,444 1,496 1,549 1,600 1,655 1,710 1,767 1,826 1,889 1,946 
หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม
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3.  Terminal Value  

 ที่ปรึกษาการเงินอิสระก าหนดให้กระแสเงินสดสุทธิภายหลังปีประมาณการของทรัพย์สินทุกประเภทที ่                    
กองทนุรวมฯ ลงทนุเติบโตร้อยละ 1 จากปี 2570F เนื่องจากรายได้สทุธิจากอตัราค่าเช่าที่กองทนุรวมฯ จะได้รับตามสรุป
ร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ และสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัสว่นใหญ่สามารถปรับขึน้
ตามอตัราเงินเฟ้อ โดยก าหนดไว้สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 3.5 ตอ่ปี โดยอตัราการเติบโตที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระเลอืกนัน้ ต ่ากวา่
อตัราการปรับขึน้สงูสดุที่ระบใุนสรุปร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกัซึง่เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis)  
 นอกจากนี ้ในการค านวณ Terminal Value ที่ปรึกษาการเงินอิสระมิได้รวมกระแสเงินสดจากสิทธิการรับ
ประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 50 เสาของ BFKT และ 392 เสาของ AWC ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดินที่
ขาดความชดัเจนเร่ืองเอกสารสทิธ์ิ เนื่องจากมีลกัษณะเป็นสญัญาขายรายได้ระยะยาวจนถึงปี 2578F เทา่นัน้  

4.  อัตราคดิลด (Weighted Average Cost of Capital; “WACC”) 

อตัราคิดลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเ งินสดเท่ากับร้อยละ 8.64 ค านวณจากต้นทุนทาง
การเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทนุของ TRUE ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสทิธ์ิของทรัพย์สนิและสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่ประเมิน โดยใช้โครงสร้างทางการเงินตามงบ
การเงินรวมงวดสิน้สดุ 30 มิถนุายน 2556 ซึง่มีรายละเอียดการค านวณอตัราคิดลด ดงันี ้ 

 

 
โดยที ่
Ke =  ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ   
Kd =  ต้นทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกู้  (ร้อยละ 7.04) 

        T =  อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล (ร้อยละ 0) อ้างองิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 ซึง่ 
 อนมุตัิยกเว้นการจดัเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียมทีเ่ก่ียวกบัการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และ 

 ยกเว้นภาษีเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดา  
E =  สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม (9,269 ล้านบาท) 
D =  หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย (106,910 ล้านบาท) 

   
ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินค านวณต้นทนุของทนุ (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) โดยใช้

ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM)  
 

 
 
โดยที่ Risk Free Rate (Rf) : อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ47.83  ปี ซึง่มีคา่เทา่กบัร้อย
ละ 4.89 ต่อปี ณ วนัที่ 30 สิงหาคม 2556 (ข้อมลูจากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย) ซึ่งเป็นอตัราผลตอบแทน

WACC = [Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E)] 
 

Ke = Rf + ß (Rm - Rf) 
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ของพนัธบตัรรัฐบาลที่มีอายเุท่ายาวที่สดุ และสอดคล้องกบัการประมาณการของกระแสเงินสดจากทรัพย์สินที่
จดัตัง้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่มีสมมติฐานว่าธุรกิจยงัคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern 
Basis) 
Beta (ß): เท่ากับ 1.57 อ้างอิงจากค่า Beta ของ TRUE ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 (ข้อมูลจาก
www.reuters.com)  

 Rm = อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์เฉลีย่ย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2518 – 2556 (สงิหาคม)  
 เทา่กบัร้อยละ 19.04 ตอ่ปี (ข้อมลูจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ที่นาน 

 ที่สดุ โดยนบัตัง้แตเ่ร่ิมจดัตัง้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยสอดคล้องกบัการประมาณการของกระแสเงินสด 

 จากทรัพย์สนิที่จดัตัง้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่มีสมมติฐานวา่ธุรกิจยงัคงด าเนินตอ่ไปอยา่งตอ่เนื่อง  
 (Going Concern Basis)  

  

5. สรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

จากประมาณการกระแสเงินสดสทุธิจากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้และทรัพย์สนิ และสมมติฐานการ 
วิเคราะห์ความออ่นไหวข้างต้น ที่ปรึกษาการเงินอิสระสรุปมลูคา่ที่เหมาะสมของสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ 
และทรัพย์สนิดงันี ้ 
 
5.1) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้วยอตัราคิดลดระหว่างร้อยละ 8.14 – ร้อยละ 9.14 โดยก าหนดให้ Terminal Growth 
คงทีเ่ทา่กบัร้อยละ 1  

 

มูลค่าทรัพย์สนิแบ่งตามประเภท 
มูลค่ากระแสเงนิสดสุทธิคิดลด (ล้านบาท) 

WACC = ร้อยละ 9.14 WACC = ร้อยละ 8.64 WACC = ร้อยละ 8.14 

1. BFKT 
    - เสาโทรคมนาคม 3,875 4,135 4,429 
   -  ระบบ FOC     13,655 14,334 15,097 
รวมมลูคา่ทรัพย์สนิของ BFKT 17,530 18,469 19,526 
2. AWC 
     - เสาโทรคมนาคม 12,493 13,287 14,192 
3. TRUE  
    -  เสาโทรคมนาคม 18,868 20,247 21,825 
4. TUC 
    -  ระบบ FOC หลกั และบรอดแบนด์ 
        ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั 18,422 19,746 21,261 

รวม 67,313 71,749 76,804 

หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม 
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5.2) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้วย Terminal Growth ระหว่างร้อยละ 0 – ร้อยละ 2 โดยก าหนดให้อตัราคิดลดคงที่
เทา่กบัร้อยละ 8.64  
 

มูลค่าทรัพย์สนิแบ่งตามประเภท 

มูลค่ากระแสเงนิสดสุทธิคิดลด (ล้านบาท) 
Terminal Growth   

= ร้อยละ 0 

Terminal Growth   
= ร้อยละ 1.0 

Terminal Growth   
= ร้อยละ 2.0 

1. BFKT 
    - เสาโทรคมนาคม 3,945 4,135 4,380 
   - ระบบ FOC      13,931 14,334 14,860 
รวมมลูคา่ทรัพย์สนิของ BFKT 17,876 18,469 19,240 
2. AWC 
     - เสาโทรคมนาคม 12,729 13,287 14,014 
3. TRUE  
    -  เสาโทรคมนาคม 19,221 20,247 21,582 
4. TUC 
    -  ระบบ FOC หลกัและบรอดแบนด์                        
        ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั 18,762 19,746 21,027 

รวม 68,588 71,749 75,863 

หมายเหต:ุ ตวัเลขในตารางมีการปัดเศษทศนิยม 
 
 จากสมมติฐานตา่งๆ ข้างต้นและวิธีการประเมินมลูคา่โดยวธีิกระแสเงินสดสทุธิคิดลด (Discounted Cash Flow) 
ที่ปรึกษาการเงินอิสระสรุปได้ว่าราคาที่เหมาะสมของทรัพย์สินเพื่อจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอยู่
ระหวา่ง 67,313 – 76,804 ล้านบาท  
 ทัง้นี ้ในการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินครัง้นี ้ที่ปรึกษาการเงินอิสระใช้ข้อมูลและรายละเอียดจาก
สารสนเทศที่ TRUE ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ ข้อมลูที่ได้รับจาก TRUE และข้อมลูที่ปรากฏอยู่ในสาธารณะ งบการเงิน
ของ TRUE และบริษัทในกลุม่ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานแล้วจากผู้สอบบญัชี สรุปร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ สรุปร่างสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัของทรัพย์สินแต่ละประเภท รายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์อตุสาหกรรมโทรคมนาคมของ AM ซึง่เป็นหนึง่ในท่ีปรึกษาของ TRUE ในการจดัตัง้กองทนุรวมฯ ซึ่งภายหลงัการ
ออกรายงานประเมินมูลค่าฉบับนี ้หากข้อมูลดงักล่าวและปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกั และ/หรือโครงสร้างทรัพย์สินที่จัดตัง้กองทนุรวมฯ  มีการเปลี่ยนแปลงไป อาจท าให้มูลค่าทรัพย์สินที่ท าการ
ประเมินมีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรศึกษาหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมฯ อย่างรอบคอบก่อน
ตดัสนิใจลงทนุ 
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เงื่อนไขการจ ากัดขอบเขต 

ในการจัดท ารายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม (รายงานฯ) ฉบบันี ้                          
บริษัท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอร่ี จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ได้ใช้ข้อมลูและที่ได้รับจาก TRUE รวมทัง้ข้อมลู
ที่ปรากฏอยูใ่นสาธารณะที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีท าการประเมิน ภายใต้สมมติฐานวา่ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับจากแหลง่
ต่างๆ ดงักลา่วข้างต้น มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นจริงในสถานการณ์และข้อมูลที่รับรู้ได้ในปัจจุบนั ดงันัน้ หาก
สถานการณ์และข้อมลูมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่รายงานฯ ฉบบันีไ้ด้ 

ในการจดัท ารายงานฯ ฉบบันี ้ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีเง่ือนไขการจ ากดัขอบเขตสรุปได้ดงันี ้ 
1. ที่ปรึกษาการเงินอิสระยงัมิได้สอบทานเอกสารส าคญัที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิที่ท าการประเมินมลูคา่หลาย  

ประการ เช่น สญัญาส าคญัระหว่างบริษัทในเครือ TRUE กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) สญัญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัฉบบัสมบูรณ์ของทรัพย์สินที่ท าการประเมิน และผลการตรวจสอบทรัพย์สิน (Due 
Diligence) จากผู้ เช่ียวชาญที่แสดงถึงจ านวน มลูค่า สถานะ อายกุารใช้งาน และกรรมสิทธ์ิของทรัพย์สินทัง้หมดที่ใช้ใน
การจดัตัง้กองทนุรวมฯ เป็นต้น ซึง่หากสาระส าคญัของเอกสารดงักลา่วมีความแตกตา่งจากร่างเอกสาร และ/หรือข้อมลูที่ท่ี
ปรึกษาการเงินอิสระได้รับจาก TRUE อาจสง่ผลกระทบต่อผลการประเมินมูลค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินที่ใช้ในการจดัตัง้               
กองทนุรวมฯ ได้   

2. เนื่องจากทรัพย์สนิท่ีใช้จดัตัง้กองทนุรวมฯ บางสว่นยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง และมีแผนท่ีจะสง่มอบให้แก่ 
กองทนุรวมฯ ในอนาคตอีกประมาณ 1-2 ปี เช่น เสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 ต้น เป็นต้น ซึง่หากการสง่มอบมิได้เป็นไป
ตามสมมติฐานตามที่ระบุในประมาณการ อาจส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดตัง้กองทุนรวมฯ 
เปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั     
 3.  ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระที่น าเสนอในรายงานฯ ฉบบันี ้ อาศยัสมมติฐานของข้อมูลที่เกิดขึน้
ในขณะท ารายการ ดงันัน้ การให้ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงไมอ่าจยืนยนัถึงผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 
ใดๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัการออกรายงานฯ ฉบบันี ้เพื่อประกอบการจดัตัง้กองทนุรวมฯ ซึง่อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั 
ตอ่ TRUE และบริษัทในเครือ TRUE และ/หรือผู้ ถือหุ้น TRUE และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมฯ ได้ 
 4.  รายงานของท่ีปรึกษาการเงินอิสระฉบบันี ้ถือเป็นกรรมสทิธ์ิของท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ผู้ครอบครองไมม่ี 
สทิธิน าไปตีพิมพ์สิง่พิมพ์ในรูปแบบใดๆ หรือไมอ่าจใช้เพื่อการอื่นใด โดยไมไ่ด้รับการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากที่ 
ปรึกษาการเงินอิสระ  

 



ภาคผนวก 2: รายงานการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  
จดัท าโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั (ฉบบัยอ่) 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

ภาคผนวก 2: รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  
จัดท าโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด (ฉบับย่อ)



 

 

 
 

 
 

 

 
รายงานการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของ 
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 

(ฉบับย่อ) 
 

ของ 
 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมวินิเคช่ัน จ ากัด 
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด 

 
 

 

 

 
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด 

วันที่ 18 กันยายน 2556 
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Disclaimer 
 

รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมฉบบัย่อ (“รายงานฯ”) ฉบบันี ้จดัเตรียมขึน้
โดยบริษัทสีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั (“Silom Advisory” หรือ “ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในฐานะผู้ประเมิน (Valuer) ที่
ได้รับการแต่งตัง้โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั (“SCBAM”) เพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการ
เปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุในการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (“กองทนุรวมฯ”) โดยน าเสนอ
การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุรวมฯ จะเข้าลงทนุเป็นครัง้แรก (“ทรัพย์สินฯ”) เพื่อใช้
ประกอบการอ้างอิงมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมดงักลา่ว 

รายงานฯ ฉบบันีม้ิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อชีแ้นะการพิจารณาตดัสินใจใดๆ เก่ียวกับการด าเนินการของธุรกิจที่
เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม หรือไม่ได้มีวตัถุประสงค์ในการชกัชวนให้ซือ้หรือขายหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมฯ แตอ่ยา่งใด 

ในการจัดท ารายงานฯ ฉบับนี ้Silom Advisory ได้พิจารณาจากเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ได้แก่ งบการเงิน ประมาณการ และสมมติฐานทางการเงินของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินฯ เง่ือนไขส าคญัในร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ร่างสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการ
หลกั และร่างสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดตัง้กองทุนรวมฯ รายงานการวิเคราะห์โครงสร้างการจัดตัง้กองทนุรวมฯ 
ธุรกิจและสภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจโทรคมนาคมที่จดัท าโดยบริษัท Analysys Mason รวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และธนาคารแหง่ประเทศไทย โดย Silom Advisory 
ได้มีการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมลูดงักลา่ว ที่ได้รับจาก TRUE และ Analysys Mason เพื่อน ามาใช้อ้างอิงใน
สมมติฐานทางการเงิน และจัดท าประมาณการทางการเงินของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินฯ ในการ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมในครัง้นี ้อยา่งไรก็ตาม เอกสารบางสว่นยงัเป็นเพียงร่างสญัญา หรือ
เง่ือนไขหลกัในสญัญา ทีอ่ยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมซึง่อาจมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต 

ทัง้นี ้Silom Advisory จะไม่รับผิดชอบต่อความแตกต่างของเง่ือนไข หรือข้อความในสญัญาที่มีการลงนามจริง
จากร่างสญัญา หรือสรุปเง่ือนไขหลกัในสญัญาที่ Silom Advisory ได้รับ และ/หรือได้รับแจ้งจาก TRUE และ/หรือจาก
ข้อมูลที่ได้รับ ณ ปัจจุบนั และหากในอนาคตมีการยกเลิกสญัญาใดๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน หรือการ
คาดการณ์ ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อกรรมสิทธ์ิ หรือการใช้งานของทรัพย์สินฯ ท่ีกองทนุรวมฯ จะได้มา รวมทัง้สง่ผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อกระแสเงินสดที่กองทุนรวมฯ จะได้รับในอนาคต อาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปจากการประเมินราคาในครัง้นี  ้นอกจากนี ้มีทรัพย์สินฯ บางรายการที่อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง หรือยงัมิได้ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการเสร็จก่อนการซือ้ขายและ /หรือให้เช่าทรัพย์สินฯ และบางรายการที่
คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในอนาคต ซึ่ง Silom Advisory ไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยนัได้ว่า การก่อสร้างดงักล่าวจะ
ด าเนินการเสร็จทนัก าหนดในอนาคตตามสมมติฐานท่ีได้รับจาก TRUE หรือไม ่

รายงานฉบับนีจ้ัดท าขึน้เพื่อน าเสนอผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมตาม
วตัถปุระสงค์ข้างต้น ดงันัน้ Silom Advisory จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้จากการใช้รายงานฉบบันี ้หรือ
การใช้ข้อมลูที่มีอยู่ในรายงานฉบบันีเ้พื่อวตัถุประสงค์อื่น และผู้อื่นใดไม่สามารถดดัแปลง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขไม่ว่า
สว่นหนึ่งหรือทัง้หมดของรายงานฯ เพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดก็ตาม ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในรายงาน
ฉบบัเต็ม 
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ค าย่อ (Abbreviation) 
 
“รายงานฯ” รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม (ฉบบัยอ่) 
“TRUE” บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
“BFKT” บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากดั 
“TMV” บริษัท ทรู มฟู จ ากดั 
“AWC” บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 
“TUC” บริษัท ทรู ยนูิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากดั 
“RFT” บริษัท เรียลฟิวเจอร์ จ ากดั 
“CAT” บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
“ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม”หรือ “ทรัพย์สนิฯ”  
 ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประกอบด้วย (1) สิทธิในการรับ

ประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นๆของ BFKT และ AWC (2) กรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท  Passive อื่นๆที่เก่ียวข้อง
ส าหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ ที่ TRUE จะส่งมอบหรือด าเนินการให้มีการส่ง
มอบเสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ให้แก่กองทุนรวมฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
และเสาโทรคมนาคมส่วนที่เหลือ 3,000 เสา ให้แก่กองทุนรวมฯ ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 และ (3) กรรมสิทธ์ิในระบบ FOC หลกัอปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่
เก่ียวข้องและระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัของ TUC และ (4) สทิธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าระบบ FOC และอุปกรณ์สื่อสญัญาณ
บางสว่นท่ีอยูน่อกเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหนาครและปริมณฑลของ BFKT  

“FOC” Fiber Optic Cable  
“HSPA” High Speed Packet Access 
“กองทนุรวมฯ” กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมทรูโกรท 
“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ” ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
“ส านกังาน ก.ล.ต.” ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
“Silom Advisory” บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั 
“Analysys Mason” บริษัท Analysys Mason 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั (“Silom Advisory”) ในฐานะผู้ประเมิน (Valuer) ที่ได้รับการแต่งตัง้โดยบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั (“SCBAM”) เพื่อวตัถปุระสงค์ในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุในการจัดตัง้
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมทรูโกรท (“กองทุนรวมฯ”) โดยน าเสนอการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม ที่กองทนุรวมฯ จะเข้าลงทนุ เพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 

ทัง้นี ้Silom Advisory ได้พิจารณาจากเอกสารและข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ งบ
การเงิน ประมาณการและสมมติฐานทางการเงินของธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินฯ เง่ือนไขส าคญัในร่างสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ร่างสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั และร่างสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการจดัตัง้
กองทนุรวมฯ รายงานการวิเคราะห์ ธุรกิจและสภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งจดัท าโดยบริษัท Analysys 
Mason และข้อมลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

โดยสามารถสรุปข้อมลูทรัพย์สนิได้ดงันี ้
ล าดั
บ 

บริษัท ธุรกรรมของทรัพย์สิน ทรัพย์สิน 
 

1 BFKT (1) ขายสิทธิรายได้ 
(2) ขายทรัพย์สินเม่ือเข้าเงื่อนไข

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ 

รายได้สทุธิหลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและ
อปุกรณ์ HSPA   
(1)  เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานประเภท Passive อ่ืนๆ จ านวน 1,485 ต้น  
(2) ระบบ FOC และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่เก่ียวข้อง จ านวน 9,169 ลิงค์ ระยะทาง 47,250 

กิโลเมตร หรือคิดเป็น 680,400 คอร์กิโลเมตร 
โดยกองทนุรวมฯ มีสิทธิในการซือ้ (call option) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวน 1,435 ต้น 
และ ระบบ FOC จ านวน 9,169 ลิงค์ จาก BFKT เม่ือสิน้สดุสญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ใน
ปี 2568 โดยมีราคาใช้สิทธิ 10 ล้านบาท  ส าหรับเสาโทรคมนาคมส่วนที่เหลือจะยังอยู่ภายใต้
ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนสิทธิรายได้ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั BFKT ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 ปี  

2 AWC (1) ขายสิทธิรายได้ 
(2) โอนทรัพย์สินเม่ือเข้าเงื่อนไขตาม

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ 

รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจ านวน 4,360 เสา 
ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม ระหว่าง AWC และ BKFT โดย AWC จะโอนกรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมจ านวน 3,968 ต้น ให้แก่กองทนุรวมฯ เม่ือสิน้สดุสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA 
ในปี 2568 ส าหรับเสาโทรคมนาคมสว่นที่เหลือจะยงัอยูภ่ายใต้ข้อตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายได้
ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั AWC ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 ปี  

3 TRUE ขายทรัพย์สิน เสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสา ที่จะก่อสร้างขึน้ใหม่หรือได้มาหรือมีอยู่แล้วซึ่งจะมีการส่งมอบ
ให้แก่กองทนุรวมฯ ภายในปี 2557 จ านวน 3,000 ต้น และ 2558 จ านวน 3,000 ต้น 

4 TUC ขายทรัพย์สิน ระบบใยแก้วน าแสงความยาว 5,112  กิโลเมตร หรือคิดเป็น 122,690 คอร์กิโลเมตร อปุกรณ์ระบบ
ส่งสัญญาณที่เก่ียวข้องและระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด  (“Broadband”) จ านวน
ประมาณ 1.20 ล้านพอร์ต 

 
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม Silom Advisory เลือกใช้แนวทางการประเมิน

มลูค่าทรัพย์สินจากการประเมินรายได้ (Income Approach) โดยวิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow) เนื่องจากวิธีนีจ้ะวิเคราะห์ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิตลอดจนสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแส



รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 

บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั หน้าที่ 4 

เงินสดของทรัพย์สนิฯ และสทิธิในการได้รับรายได้สทุธิในช่วงระยะเวลาประมาณการจากทรัพย์สนิฯ ทีก่องทนุรวมฯ จะเข้า
ลงทนุ ซึง่นา่จะสามารถสะท้อนถึงมลูคา่ที่เหมาะสมของมลูคา่ทรัพย์สนิดงักลา่วได้ดีที่สดุ 

อยา่งไรก็ตาม วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เป็นการประเมินจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ตัง้อยูบ่น
สมมติฐานตา่งๆ ท่ีได้รับจากกลุม่ TRUE และจากรายงานของ Analysys Mason โดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูอตุสาหกรรมที่
เป็นปัจจุบนั และก าหนดขึน้มาภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วนัที่ท าการประเมิน การเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ที่เกิดขึน้ในอนาคต อนัมีผลกระทบต่อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นอย่างมีนยัส าคญั เช่น การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
สญัญา และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาจสง่ผลให้กระแสเงินสดสทุธิในอนาคตของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม หรือสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากธุรกิจของทรัพย์สินฯ ในอนาคต ไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์หรือท าให้ตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ มูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ประเมินได้ตามวิธีนีก็้จะเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนั 

โดยสรุป Silom Advisory มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ เหมาะสมอยู่
ระหว่าง 67,523 – 73,347 ล้านบาท 
 
 
บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั 
ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
 
 

 
(นายพิทกัษ์ กิตติอคัรเสถียร) 
กรรมการผู้จดัการ 
18 กนัยายน 2556  
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1. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
 
ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมในครัง้นี ้Silom Advisory เลอืกใช้วิธีมลูคา่ปัจจุบนั

ของกระแสเงินสด (Discounted Cashflow:DCF) ในการประเมินในครัง้นี ้วิธีการประเมินโดยวิธีนี ้จะค านวณมูลค่า
ปัจจุบนั (Present Value) ของกระแสเงินสดสทุธิจากธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมใน
อนาคตตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ ด้วยอตัราสว่นลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม โดยช่วงระยะเวลาประมาณ
การคือ เร่ิมตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2556  (ซึง่เป็นช่วงเวลาที่คาดวา่กองทนุรวมฯ จะมีการได้มาซึง่ทรัพย์สนิฯ และสทิธิในการ
รับรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินฯ) ถึงเดือนธันวาคม 2570 ซึ่งได้มีการพิจารณาสมมติฐานที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
จดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวมฯ และตวัแปรตา่งๆ ภายหลงัสิน้สดุสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ระหว่าง CAT 
และ BFKT ณ วนัท่ี 3 สงิหาคม 2568 โดยหลงัจากสิน้สดุสญัญาดงักลา่วกองทนุรวมฯ จะใช้สิทธิในการซือ้ (call option) 
ทรัพย์สนิของ BFKT และจะรับโอนทรัพย์สนิจาก  AWC ตามจ านวนทรัพย์สนิที่มีการตกลงกนัในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้โดยทรัพย์สนิดงักลา่วจะให้กลุม่ TRUE และ/หรือผู้ ให้บริการ หรือลกูค้ารายอื่นเช่าทรัพย์สินดงักลา่วต่อใน
ราคาตลาดตามประมาณการ ส าหรับเสาโทรคมนาคมสว่นที่เหลือของ BFKT และ AWC ทัง้สองบริษัทจะยงัอยู่ภายใต้
ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุรวมฯ กบั AWC ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 ปี  

Silom Advisory ได้ค านวณหาต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) ตามโครงสร้างทุนของกองทุนรวมฯ เพื่อใช้เป็นอตัราส่วนลดและค านวณหากระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจาก
ธุรกิจของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินฯ 
ดงักลา่วโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานวา่ธุรกิจของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมยงัคงด าเนินตอ่ไปอยา่งตอ่เนื่อง (Going 
Concern Basis) ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบนั และไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่อาจสง่ผลให้ธุรกิจของ
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมหยดุด าเนินงานหรือเปลีย่นแปลงไปจากสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญั 

 
ทัง้นี ้กระแสเงินสทุธิ (Free Cash Flow: FCF) ค านวณจากสตูรดงันี ้
 

กระแสเงินสทุธิ (Free Cash Flow: FCF) = กระแสเงินสดรับที่ได้จากรายได้–กระแสเงินสดจ่ายส าหรับรายจ่าย– 
ภาษีจา่ย– คา่ใช้จ่ายลงทนุ (Capital Expenditure) 

 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีนี ้ก าหนดสมมติฐานว่าไม่มีภาษีจ่าย ตามรายละเอียดที่จะกลา่วต่อไปตามสมมติฐานใน

รายงาน 
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วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 
 
สมมติฐานทางการเงนิ 
 
1) ธุรกิจและแหล่งรายได้จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม (TOWER) 
 
1.1 กระแสเงนิสดรับจากรายได้ 

 
1.1.1  จ านวนเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานประเภท Passive อื่นๆที่ให้เช่า 

กองทุนรวมฯ จะท าการซือ้สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม 
จ านวน 5,845 เสา ซึง่เป็นทรัพย์สนิของ BFKT และ AWC และซือ้เสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสา ท่ี TRUE จะสง่
มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบให้แก่กองทนุรวมฯ จ านวน 3,000 เสา ภายในเดือนธันวาคม 2557 และจ านวน 
3,000 เสา ภายในเดือนธันวาคม 2558 รวมจ านวนเสาโทรคมนาคมทัง้หมด 11,845 เสา รายละเอียดเสา
โทรคมนาคมแยกตามประเภท 

อายเุฉลี่ยของเสาโทรคมนาคมที่กองทนุรวมฯ จะเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ
จ านวนมากถกูสร้างขึน้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนหน้าที่กองทนุรวมฯ จะลงทนุ ในขณะที่อายกุารใช้งานของเสาโทรคมนาคม
โดยทัว่ไปอยู่ที่ประมาณ 30 ปี และอาจมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึน้ หากมีการดูแลรักษาเป็นประจ า โดยเสา
โทรคมนาคมจ านวน 5,845 เสาของ BFKT และ AWC ดงักลา่ว จะใช้เพื่อรองรับการใช้งานของ CAT แต่เพียงผู้ เดียว
เทา่นัน้ (ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA) เพื่อการให้บริการ 3G 850 MHz และเสาโทรคมนาคม อีกจ านวน 
6,000 เสาที่ TRUE จะทยอยสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบให้แก่กองทนุรวมฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 จะให้เช่ากบับริษัทในกลุม่ TRUE เพื่อรองรับบริการ 3G และ 4G และผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น 

ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลาประมาณการในอนาคต คาดว่าจะมีผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่อื่น มาเช่าใช้
บริการมากขึน้ เนื่องจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ ได้แก่ AIS DTAC รวมทัง้กลุม่ TRUE ทีไ่ด้รับใบอนญุาตให้
ใช้คลื่นความถ่ีในย่านความถ่ี 2100 MHz และใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ซึ่งระบบ 2100 
MHz ต้องการเสาที่อยู่ในระยะใกล้กนั (เมื่อเทียบกบัย่านความถ่ี 850/900 MHz และ 1800 MHz) ท าให้คาดว่าใน
อนาคต เมื่อใบอนญุาตส าหรับย่านความถ่ีต ่าเร่ิมหมดอาย ุ(ประมาณปี 2558 – 2561) จะมีความต้องการเสาใน
ระยะใกล้ เพื่อรองรับระบบย่านความถ่ี 2100 MHz และย่านความถ่ีที่สงูกว่า เช่น 2300 MHz และ 2600 MHz มาก
ขึน้ 

 
1.1.2 การให้เช่าพืน้ที่ (Slots) บนเสาโทรคมนาคม 

เสาโทรคมนาคมจ านวน 11,845 เสา ท่ีเป็นแหลง่รายได้ของกองทนุรวมฯ จะมีพืน้ท่ี (Slots) บนเสาเพื่อรองรับ
การติดตัง้อปุกรณ์ เช่น จานรับสง่คลืน่ไมโครเวฟ หรือสายอากาศได้สงูสดุประมาณ 6 Slots ต่อเสา โดยมีสมมติฐาน
ดงันี ้

- เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC จ านวน 5,845 เสาเพื่อรองรับการใช้งานของ CAT ตามสิทธิในการ
ใช้แตเ่พียงผู้ เดียวจนถึง 3 สงิหาคม 2568 ท าให้มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเพียง 1 Slot ตอ่เสา  
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- BFKT ให้สทิธิในการซือ้ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT บางสว่นแก่กองทนุรวมฯ เมื่อสญัญาเช่า
เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA สิน้สดุลงในวนัที่ 3 สิงหาคม 2568 ในขณะที่ AWC จะโอนเสาโทรคมนาคม
ให้กับกองทุนรวมฯ ตามจ านวนเสาโทรคมนาคมที่มีการตกลงกันในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ ท าให้ในปี 2568 เสาโทรคมนาคมของกองทนุรวมฯ จะมี Slot เพื่อให้บริการแก่ลกูค้าอื่นเพิ่มขึน้อีก
ประมาณ 19,180 Slots 

- ในปี 2557 และ 2558 จะมีเสาโทรคมนาคม ที่ TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบให้กองทนุ
รวมฯ เพิ่มปีละ 3,000 เสา จึงคาดการณ์วา่ตัง้แตปี่ 2558 - ปี 2567 จะมีอตัราสว่นการเชา่พืน้ท่ี Slot โดย
เฉลีย่เพิ่มขึน้เป็น 1.47 Slot/เสา ในปี 2558 1.75 Slot/เสา ในปี 2559 1.87 Slot/เสา ในปี 2560 และ 1.89 
Slot/เสา ในชว่งปี 2561 – 2567 ตามล าดบั  และตัง้แตปี่ 2568 คาดวา่จะมีอตัราสว่นการเชา่พืน้ท่ีจาก Slot 
ที่เพิ่มขึน้ของเสาโทรคมนาคม ของ BFKT และ AWC โดยเฉลีย่เพิ่มขึน้เป็นประมาณ 2.40 Slot/เสา ทัง้นี ้
สมมติฐานอตัราการให้เช่าพืน้ท่ี Slot พิจารณาตามการคาดการณ์ของ TRUE และ Analysys Mason ที่
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกบัข้อมลูอตุสาหกรรมของไทย และตา่งประเทศ 

ทัง้นีต้ามสมมติฐาน บริษัทในกลุ่ม TRUE จะเป็นผู้ เช่าหลกัในการเช่า Slots จากเสาโทรคมนาคมเพื่อ
ให้บริการแก่ CAT ตามสญัญาเช่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ HSPA และตามเง่ือนไขของใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีใน
ยา่น 2100 MHz ที่จะต้องสามารถให้บริการครอบคลมุประชากรของโครงขา่ยเป้าหมายได้ถึงร้อยละ 80 ภายในเดือน
ธันวาคม 2559 ในขณะที่สดัสว่นของผู้ เช่ารายอื่นๆ ได้แก่ ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น เพื่อรองรับคลื่นความถ่ี 
850 MHz 1800 MHz และ 2100MHz และอื่นๆ จะมีสดัสว่นรวมประมาณร้อยละ 4 – 6 ของจ านวน Slot ที่มีผู้ เช่า
ทัง้หมด 

 
1.1.3 ราคาค่าเช่าพืน้ที่ Slots บนเสาโทรคมนาคม 

 แบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ  
คา่เช่า Slots บนเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT 

จะมีอตัราคงที่ถึงปี 2568 หลงัจากนัน้จะปรับตามราคาตลาด สรุปได้ดงันี ้
(1) กรณีเสาโทรคมนาคมของ BFKT จะเป็นการขายสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิให้แกก่องทนุ

รวมฯ ในอตัรา 19,565 บาท/เสา/เดือน ส าหรับปี  2556 – 2557 ส าหรับเสาโทรคมนาคมทกุประเภท
(โดยหกัลบคา่เช่าที่ดิน คา่ใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาและคา่ประกนัภยัแล้ว) หลงัจากนัน้จะปรับลดลง
เนื่องจากมีอตัราคา่เชา่คงที่ แตห่กัคา่ใช้จ่ายที่บางรายการทีก่ าหนดให้ปรับเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 3 ตอ่
ปี ตามสญัญาเชา่เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ HSPA ระหวา่ง BFKT และ CAT 

(2) กรณีของเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึง่จะเป็นการขายสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิให้แก่
กองทนุรวมฯ ในอตัรา 22,000 บาท/เสา/เดือน ส าหรับเสาโทรคมนาคมทกุประเภท ส าหรับปี 2556 – 
2557 หลงัจากนัน้จะปรับลดลงเนื่องจากมีอตัราคา่เช่าคงที่แตห่กัคา่ใช้จา่ยที่บางรายการ ก าหนดให้ปรับ
เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 3 ตอ่ปี ตามสญัญาเชา่ระหวา่ง AWC กบั BKFT เพื่อ BFKT จะได้น าเสา
โทรคมนาคมดงักลา่วไปให้บริการแก่ CAT (โดย BFKT ในฐานะผู้ เช่าหลกัและคูส่ญัญาเช่าพืน้ท่ีตัง้เสา
โทรคมนาคมของ AWC จะหกัลบคา่ใช้จา่ยในลกัษณะเดยีวกบัเสาของ BFKT ได้แก่ คา่เช่าที่ดิน 
คา่ใช้จา่ยในการบ ารุงรักษา และคา่ประกนั โดยรายการหกัซึง่สว่นใหญ่คือคา่เช่าที่ส าหรับเสาของ AWC 
จะต ่ากวา่เสาของ BFKT เนื่องจากพืน้ท่ีตัง้สว่นใหญ่อยูใ่นเขตตา่งจงัหวดั) 
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(3) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ในปี 2568 ก าหนดสมมติฐานว่า
บริษัทในกลุ่ม TRUE และลกูค้ารายอื่นจะเช่าโทรคมนาคมต่อ โดยคิดค่าเช่า Slot ตามราคาตลาด
เช่นเดียวกบัเสาโทรคมนาคมที่ TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบ โดยอ้างอิงจากราคาคา่
เช่า ณ ช่วงเวลานัน้ และงานวิจยัโดย Analysys Mason (ที่จะอธิบายตอ่ไป) 

ค่าเช่า Slot บนเสาโทรคมนาคมที่ TRUE จะส่งมอบหรือด าเนินการให้มีการส่งมอบให้แก่กองทุนรวมฯ 
ภายในเดือนธนัวาคมปี 2557 จ านวน 3,000 เสา และในเดือน ธันวาคม ปี 2558 จ านวน 3,000 เสา ก าหนดจากค่าเช่าปี 
2556 ซึง่อ้างอิงจากราคาคา่เช่า ณ ปัจจบุนั และงานวิจยัโดย Analysys Mason ทีไ่ด้พิจารณาราคาตลาดของคา่เช่า Slots 
ในประเทศไทยและตา่งประเทศ ซึง่เป็นระดบัราคาที่สามารถแขง่ขนัได้ โดยแบ่งค่าเช่าตามประเภทของเสาโทรคมนาคมที ่
TRUE จะท าการสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เสาที่ตัง้อยู่บนพืน้ดิน และเสาที่ตัง้อยู่บน
ดาดฟ้า ซึ่งมีราคาประมาณ 25,400 บาท/Slot/เดือน และ 23,200 บาท/Slot/เดือน ตามล าดบัและมีการปรับเพิ่มขึน้
ประมาณร้อยละ 2.7 ตอ่ปี ตามสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั 
 สว่นลดคา่เช่าพืน้ท่ี (Slots) 

จากการวิเคราะห์คู่แข่ง และราคาค่าเช่าในอตุสาหกรรม โดย Analysys Mason เพื่อให้ระดบัราคาค่าเช่า 
Slots สามารถแขง่ขนัในธุรกิจ และดงึดดูผู้ให้บริการโทรคมนาคมใช้บริการเช่าในระยะยาวโดยพิจารณากบัราคาตลาด ณ 
ปัจจบุนั จึงมีการก าหนดสว่นลดคา่เช่าใน 2 กรณี คือ 
(1) ส่วนลดส ำหรบัผูเ้ช่ำหลกั (Anchor Tenant Discount) ซึง่คือ กลุม่ TRUE ซึง่เป็นผู้พฒันาเสาโทรคมนาคม และ

ระบบ FOC ทัง้หมดและเป็นผู้ เชา่รายใหญ่ (Anchor Tenant) โดยมีสว่นลดร้อยละ 32 ของราคาคา่เชา่ปกติ  
(2) ส่วนลดส ำหรบัปริมำณกำรเช่ำพืน้ที่จ ำนวนมำก (Volume Discount) ในกรณีที่ผู้ เช่า มีการเช่าพืน้ที่ (Slots) จ านวน

มาก จะมีสว่นลดดงันี ้
จ านวน Slots ที่เชา่ สว่นลด (ร้อยละ) 

ระหวา่ง 3,001– 5,000 Slots 30% 
ระหวา่ง 5,001 – 10,000 Slots 35% 

มากกวา่ 10,000 Slots 40% 

 
การซือ้ลกูหนีค้า่เช่า  
เนื่องจากสญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ระหวา่ง BFKT กบั CAT ให้เครดิตการช าระคา่เช่าแก่ CAT 

เป็นระยะเวลา 60 วนั เพื่อให้กองทนุฯ ได้รับสทิธิประโยชน์จากการรับรายได้สทุธิตัง้แตเ่ดือนแรกที่กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุ  
กองทนุรวมฯ จะท าการซือ้ลกูหนีค้า่เช่าจาก BFKT จ านวน 2 เดือน คือ ตลุาคมและพฤศจิกายน 2556 ดงันัน้ กองทนุรวมฯ 
จะได้รับเงินคา่เชา่ที่ BFKT ได้รับจาก CAT ของเดือนตลุาคม ปี 2556 ถึงวนัสิน้สดุสญัญา HSPA (3 สงิหาคม2568) แต่
กระแสเงินสดจริงที่กองทนุรวมฯ จะได้รับเร่ิมตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2556 – เดือนตลุาคม 2568 

เสาโทรคมนาคมที ่TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบในปี 2557 – 2558 
ในกรณีเสาโทรคมนาคมที ่ TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการให้มกีารสง่มอบให้กองทนุรวมฯ จ านวน 3,000 

เสา ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และเสาโทรคมนาคมทีเ่หลอืจ านวน 3,000 เสาภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รวม
ทัง้หมดจ านวน 6,000 เสา จะมกีารระบจุ านวน slot ที่กลุม่ TRUE จะเชา่ขัน้ต า่ และคา่เช่าในสญัญาเชา่ ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกั โดยกลุม่ TRUE จ่ายคา่เช่าลว่งหน้า 1 ปี ส าหรับเสาโทรคมนาคมจ านวน 3,000 เสา ที่ครบก าหนดสง่
มอบภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และคา่เชา่ลว่งหน้า 2 ปี ส าหรับเสาโทรคมนาคมจ านวน 3,000 เสา ที่ครบก าหนดสง่
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มอบภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จะรับรู้รายได้ในทางบญัชีส าหรับเสาโทรคมนาคม 3,000 เสาแรก
ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2558 และรับรู้รายได้ส าหรับเสาโทรคมนาคม 3,000 เสาหลงัตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2559 ทัง้นี ้ มลูคา่
รวมของรายได้คา่เช่ารับลว่งหน้าและรายได้ที่รับรู้ในทางบญัชีตลอดอายุสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัจะ
เทา่กนั โดยคา่เช่าลว่งหน้าดงักลา่วเป็นคา่เช่าสทุธิหลงัหกัสว่นลด คา่เชา่พืน้ท่ี และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึง่อ้างอิงจาก
อตัราคา่เช่าโดยเฉลีย่ ณ ปัจจบุนั โดยปรับตามเวลาในอนาคตตามการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทยแล้ว 
 
1.2 กระแสเงนิสดจ่ายส าหรับค่าใช้จ่าย 

เนื่องจากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากเสาโทรคมนาคมของ BFKT และ AWC ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 
2556 – 3 สงิหาคม 2568 จะเป็นยอดรายได้สทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายทัง้หมดแล้ว ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จะไมม่ีคา่ใช้จ่ายในช่วง
ระยะเวลาที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA มีผลใช้บงัคบั อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากการสิน้สดุของสญัญาดงักลา่ว
และกองทนุรวมฯ ใช้สทิธิในการซือ้เสาโทรคมนาคม จาก BFKT และรับโอนเสาโทรคมนาคมจาก AWC แล้ว กองทนุรวมฯ 
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าเช่าพืน้ที่ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าใช้จ่ายการประกนัภยั และค่าใช้จ่ายทางการตลาด
และคา่ใช้จ่ายบริหารอื่น  

ส าหรับเสาโทรคมนาคมที่ TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบแก่กองทนุรวมฯ ในช่วงที่มีสญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัระหว่างกองทุนรวมฯ กับบริษัทในกลุม่ TRUE กองทุนรวมฯ จะมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายประกันภัย และค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยบริษัทในกลุ่ม TRUE จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายคา่เช่าพืน้ท่ี และคา่ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เสาโทรคมนาคมตัง้อยู ่ในฐานะผู้ เช่า จนสิน้สดุสญัญาเช่าดงักลา่วใน
ปี 2570  โดย บริษัทในกลุ่ม TRUE จะทยอยโอนสิทธิในการใช้ที่ดิน/พืน้ที่ที่เสาโทรคมนาคมตัง้อยู่ ให้แก่กองทุนรวมฯ 
ภายในระยะเวลาที่จะตกลงกัน ทัง้นี ้หลังการโอนสิทธิในการใช้ที่ดินให้แก่กองทุนรวมฯ แล้ว กองทุนรวมฯ จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าเช่า พืน้ที่ที่เสาโทรคมนาคมตัง้อยู่ ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จะมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเช่าพืน้ที่ ค่าภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ค่าใช้จ่ายการประกนัภยั และค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยสมมติฐานที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย
สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
1.2.1 ค่าเช่าพืน้ที่ 

ภายหลงัสิน้สดุสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA และกองทนุรวมฯ ใช้สทิธิซือ้เสาโทรคมนาคมจาก BFKT 
และรับโอนเสาจาก AWC และภายหลังจากสิน้สุดสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักของเสา
โทรคมนาคมที ่TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบ กองทนุรวมฯ จะมีคา่ใช้จ่ายคา่เช่าพืน้ท่ี 

ทัง้นี ้ก าหนดให้ค่าเช่าเฉลี่ย อ้างอิงจากค่าเช่าตามสญัญา ณ ปัจจุบนั และมีการปรับเพิ่มขึน้ทกุปีตามอตัรา
การคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) 

 
1.2.2 ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน 

อตัราร้อยละ 12.5 ของคา่เช่าทีด่นิ 
 

1.2.3 ค่าใช้จ่ายประกันภยัส าหรับเสาโทรคมนาคม 
ภายหลงัสิน้สดุสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA และกองทนุรวมฯ ใช้สทิธิในการซือ้เสาโทรคมนาคมจาก 

BFKT และรับโอนเสาจาก AWC  และภายหลงัจากที่กองทนุได้เข้าท าสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั
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กบับริษัทในกลุม่ TRUE  ในการเช่าเสาโทรคมนาคมที ่TRUE จะสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการสง่มอบ กองทนุรวม
ฯ จะต้องช าระคา่เบีย้ประกนัเพื่อท าประกนัความเสี่ยงในทรัพย์สิน ในกรณีที่เสาโทรคมนาคมเสียหาย และต้องซ่อม 
หรือสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่ทดแทน โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้ประกนั (Insurance Premium) ในอตัราร้อยละ 0.059 
ของมลูคา่ทดแทนของเสาโทรคมนาคม (ซึง่เทา่กบัต้นละประมาณ 1 ล้านบาทในปี 2556) และปรับเพิ่มขึน้ทกุปีตาม
อตัราเงินเฟ้อ โดยคา่เบีย้ประกนัดงักลา่วก าหนดให้มีการปรับเพิ่มขึน้ทกุปี (Insurance Premium) ในอตัราร้อยละ 2 
ตอ่ปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการตลาด 

ก าหนดสมมติฐานให้มีคา่ใช้จ่ายส าหรับการตลาดเพื่อหาลกูค้าใหม่ แบง่เป็น  
1) คา่ใช้จา่ยคงที่ (Fixed Cost) ส าหรับการท าการตลาดเสาโทรคมนาคมใหมจ่าก TRUE ที่มีการตกลงไว้

ลว่งหน้าระหวา่งกลุม่ TRUE และกองทนุฯ จ านวน 20 ล้านบาทในปี 2558 เมื่อมีการสง่มอบเสาโทรคมนาคมจ านวน 
3,000 เสา ในเดือนธนัวาคม 2557 และจ านวน 20 ล้านบาทในปี 2559 เมื่อมีการสง่มอบเสาโทรคมนาคมอีก 3,000 
เสา ในเดือนธนัวาคม 2558 

2) คา่ใช้จ่ายผนัแปร (Variable Cost) เป็นคา่คอมมชิชัน่การขาย ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้คา่เชา่จากผู้
เช่าเพิ่มเติม ทีก่ลุม่ TRUE หาได้เพิ่มจากผู้ เชา่รายใดๆ ที่เชา่ทรัพย์สนิท่ีให้บริการด้านการตลาดนอกเหนือไปจาก
ทรัพย์สนิท่ีผู้ เช่าดัง้เดิมเช่าหรือตกลงวา่จะเชา่ในวนัท่ีของสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่เก่ียวข้อง 
โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

 
1.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 

เนื่องจากเสาโทรคมนาคมได้มีการท าประกนัภยัความเสยีหายแล้ว นอกจากนี ้ ยงัม ี Slot เพื่อให้บริการเช่าได้อกีมาก 
ท าให้ไมต้่องมกีารลงทนุ เพื่อก่อสร้างหรือติดตัง้เสาโทรคมนาคม ใหม ่ในช่วงระยะเวลาประมาณการ 
 

 
2) ธุรกิจให้เช่าระบบ FOC หลักและ Broadband ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั ซึ่งเป็นทรัพย์สนิของ TUC 
 

ส าหรับธุรกิจให้เช่าระบบ FOC หลกัและ Broadband ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ TUC ซึ่งจะขาย
ให้แก่กองทนุรวมฯ จะพิจารณากระแสเงินสดจากการให้เช่าทรัพย์สนิดงักลา่วสรุปได้ดงันี ้
 
2.1 กระแสเงนิสดรับจากรายได้ 

2.1.1 รายได้จากการให้เช่าระบบ FOC หลัก (Core Network) 
ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั TUC จะเป็นผู้ เช่าหลกัของระบบ FOC หลกั ทีม่ีระยะทาง

รวมประมาณ122,690 คอร์กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานจริงประมาณ 73,275 คอร์กิโลเมตร หรือคิดเป็น 
Utilization Rate ประมาณร้อยละ 60 ของจ านวนคอร์กิโลเมตรทัง้หมด รวมถึงอปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่เก่ียวข้อง 
โดยระบบ FOC หลกัของ TUC ผา่นการใช้งานมาอยูร่ะหวา่ง 1 – 7 ปี และในสว่นทัว่ไประบบ FOC มีอายกุารใช้งาน
สงูสดุ 50 ปี หากมีการบ ารุงรักษาที่ดี 

ทัง้นีแ้บง่รายได้จากการให้เช่าระบบ FOC หลกั เป็น 2 สว่น ได้แก่ 
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(1) รายได้จากการให้เช่าระบบ FOC หลกั 
ก าหนดสมมติฐานให้ TUC จะยงัเป็นผู้ เช่าหลกัในระบบ FOC หลกัเช่นเดียวกบัปัจจุบนั โดยก าหนดอตัราค่า

เช่าที่ได้รับจาก TUC เทา่กบั 350 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน ส าหรับการเช่าใช้ระบบจนถึงร้อยละ 76 ของระบบ FOC 
หลกั และ 1,100 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน ส าหรับการเช่าใช้ระบบในสว่นท่ีเกินร้อยละ 76 ของระบบ FOC หลกั โดย
อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราคงที่ และหักลบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (O&M) จ านวนคงที่ 
ประมาณ 186 ล้านบาทตอ่ปี 

(2) รายได้จากการให้เช่าอปุกรณ์สง่สญัญาณที่เก่ียวข้องกบัระบบ FOC 
ก าหนดให้มีอัตราค่าเช่าเท่ากับ 107 ล้านบาทต่อปี คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการโดยอ้างอิงจาก

แนวโน้มของอตุสาหกรรมที่ค่าเช่าระบบ และอปุกรณ์ต่างๆ ไม่สามารถปรับราคาเพิ่มขึน้ในอนาคต เพื่อให้สามารถ
แขง่ขนัได้ และหกัลบคา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซอ่มแซม (O&M) จ านวนคงที่ประมาณ 69 ล้านบาทตอ่ปี 

 
2.1.2 รายได้จากการให้เช่าระบบ Broadband (Access Network) 

เช่นเดียวกบัข้อ 2.1.1 ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั TUC จะเป็นผู้ เช่าหลกัของระบบ 
Broadband ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั โดยก าหนดสมมติฐานให้ TUC จะเป็นผู้ เช่าหลกัในระบบ Broadband ตลอด
ช่วงระยะเวลาประมาณการ ทัง้นี ้สามารถแบง่รายได้เป็น 2 สว่น คือ 

รายได้จากการให้เช่าระบบ Broadband ในสว่น Passive Network 
ก าหนดให้รายได้ค่าเช่า Passive Network ปี 2557 อ้างอิงตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการ

หลกัคือ 983 ล้านบาทต่อปี และก าหนดให้มีการปรับค่าเช่าเพิ่มขึน้ในปี 2558 ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี และหลงัจาก
นัน้ปรับเพิ่มขึน้ทกุปีตามอตัราการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย และหกัลบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
และซอ่มแซม (O&M) ประมาณ 193 ล้านบาทตอ่ปีและปรับเพิ่มขึน้ในปี 2558 ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี และหลงัจาก
นัน้ ปรับเพิ่มขึน้ทกุปี ตามอตัราการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

รายได้จากการให้เช่าระบบ Broadband ในสว่น Active Network 
ก าหนดให้รายได้คา่เช่า Active Network ปี 2557 อ้างอิงตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั 

คือ 421 ล้านบาทต่อปี และก าหนดให้มีการปรับค่าเช่าเพิ่มขึน้ในปี 2558 ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี และหลงัจากนัน้
ปรับเพิ่มขึน้ทกุปีตามอตัราการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย และหกัลบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและ
ซอ่มแซม (O&M) ประมาณ 104 ล้านบาทต่อปี และปรับเพิ่มขึน้ในปี 2558 ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี และหลงัจากนัน้ 
ปรับเพิ่มขึน้ทกุปี ตามอตัราการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

 
2.1.3 รายได้จากการให้เช่าระบบ FOC หลัก แก่ผู้เช่ารายอื่น 

การประมาณการรายได้จากการให้เช่าระบบ FOC หลกัแก่ผู้ เช่ารายอื่น จะวิเคราะห์จาก 1) แนวโน้มความ
ต้องการในการใช้งานระบบ FOC ซึง่คาดวา่จะเพิ่มขึน้ทกุปี จากความต้องการในการใช้ข้อมลูที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
จากข้อดีของ FOC ที่มีการสญูเสียน้อย และสามารถสง่ผ่านสญัญาณได้ในระยะไกล ท าให้มีประสิทธิภาพสงูกว่า
สายโลหะแบบเดิม และ 2) ปริมาณคอร์กิโลเมตรที่กองทนุรวมฯ สามารถเปิดให้ผู้ เช่ารายอื่นเข้ามาเช่าใช้ได้จากคอร์
กิโลเมตรที่เหลือจากสว่นที่กองทนุรวมฯ มีการตกลงให้ TUC เช่าใช้ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลกัในแต่ละปี ซึ่งมีระยะทางประมาณ 34,000 – 49,000 คอร์กิโลเมตร ทัง้นี ้ในการประมาณการเบือ้งต้นตาม
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แนวทางของ Analysys Mason และ TRUE คาดวา่จะมีผู้ เช่ารายอื่นสนใจเข้ามาเช่าใช้ระบบ FOC ประมาณ 1,800 
– 11,000 คอร์กิโลเมตร ในช่วงระยะเวลาประมาณการ (ปี 2556 – 2570)   

โดยมีอตัราค่าเช่าอ้างอิงตามราคาตลาด (จาก Analysys Mason) เท่ากบั 1,100 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน
คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ เพื่อให้สามารถแขง่ขนัได้ 

 
2.2 กระแสเงนิสดจ่ายส าหรับค่าใช้จ่าย 

คา่ใช้จ่ายหลกัประกอบด้วย 
2.2.1 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัสทิธิแห่งทาง (Right of way) ในการวางระบบระบบ FOC หลกัและ Broadband ปี 2556 

ก าหนดให้เท่ากับอตัราเฉลี่ยในปัจจุบนัที่ 1,925 บาท/กิโลเมตร/ปี โดยมีระยะทางในการวางระบบทัง้หมด 
25,862 กิโลเมตรและก าหนดให้ปรับเพิ่มขึน้ทกุปีตามอตัราการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

2.2.2 ค่าใช้จ่ายค่าเบีย้ประกนัภยั เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรับประกนัความเสียหายของระบบ FOC และต้องซ่อม หรือ
สร้างใหม่ทดแทน โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้ประกัน (Insurance Premium) ในอัตราร้อยละ 0.059 ของมูลค่า
ทดแทนของมลูค่าระบบ FOC หลกัทัง้หมดซึ่งมีมลูค่าประมาณ 6,387 ล้านบาทในปี 2556 และปรับเพิ่มขึน้
ทกุปีตามอตัราเงินเฟ้อ โดยค่าเบีย้ประกนัดงักลา่วก าหนดให้มีการปรับเพิ่มขึน้ทกุปี ในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการตลาด และการขายก าหนดสมมติฐานให้มีค่าใช้จ่ายส าหรับการตลาด เพื่อหาลกูค้าใหม ่
ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่ารายใดๆ ที่เช่าทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาด
นอกเหนือไปจากทรัพย์สนิท่ีผู้ เช่าดัง้เดิมเช่าหรือตกลงวา่จะเช่าในวนัท่ีของสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัที่เก่ียวข้อง  

2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม (O&M) ผู้ เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบ ตามที่ระบุในสญัญา จึงไม่มี
คา่ใช้จ่ายนี ้

 
2.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 

ระบบ FOC และ Broadband ในปัจจบุนั สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าได้อยา่งเพียงพอ ท าให้ไมต้่องมี
การลงทนุขยายระบบเพิ่ม 

 
 

3) สิทธิในการรับรายได้จากการให้เช่าระบบ FOC ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ BFKT 
 

อ้างองิตามร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้จากการให้เช่าระบบ FOC และอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ
บางสว่นท่ีอยูน่อกเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ BFKT โดย BFKT มีระบบ FOC จ านวน 9,169 ลงิค์ ซึง่
ภายหลงัครบก าหนดสญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ระหวา่ง BFKT และ CAT ในปี 2568 กองทนุรวมฯ จะมีสทิธิใน
การซือ้ (call option) กรรมสทิธ์ิระบบ FOC จาก BFKT และก าหนดสมมตฐิานวา่กลุม่ TRUE จะเป็นลกูค้าหลกัในการเชา่
ระบบ FOC ตอ่ไป 

 
3.1  กระแสเงนิสดรับจากรายได้ 
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3.1.1  รายได้จากการให้เช่าระบบ FOC 
จ านวนระบบ FOC ที่ให้เช่า 
ระบบ FOC ของ BKFT มีจ านวน 9,169 ลิงค์ โดยทัง้หมดให้เช่าแก่ CAT ตามสญัญา เพื่อการให้บริการ 3G 

850 MHz แบง่ได้เป็นประเภท 1 Carrier 2 Carriers และ 3 Carriers โดยสรุปได้ดงันี ้
 (หน่วย: ลิงค์) 

FOC Transmission ประเภท 1 Carrier 5,148 
FOC Transmission ประเภท 2 Carriers 1,802 
FOC Transmission ประเภท 3 Carriers 2,219 
รวม 9,169 

โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ณ วนัท่ี 3 สงิหาคม 2568 คาดวา่ มี
กลุม่ TRUE และลกูค้าอื่นมาเช่าระบบ FOC เพิ่มขึน้จากเดิมร้อยละ 5 - 10 ตอ่ปี ในช่วงปี 2568 - 2570 

อตัราคา่เช่าสทุธิของระบบ FOC  
อตัราคา่เช่าสทุธิตามสญัญาเช่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ HSPA ระหวา่ง BFKT และ CAT ก าหนดไว้คงที่ตลอด

สญัญาที่ 14,100 บาท/ลงิค์/เดือนซึง่หกัคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัสทิธิแหง่ทาง (Right of way) คา่ใช้จ่ายเบีย้ประกนัภยั และ
คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม (O&M) โดยเมื่อครบก าหนดสญัญากบั CAT ณ วนัที่ 3 สิงหาคม 2568 จะคิดค่าเช่ากบั
ลกูค้าทัง้กลุม่ TRUE และลกูค้ารายอื่นในราคาตลาด โดยปรับเพิ่มขึน้ทุกปี ตามการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของ
ประเทศไทย (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) 

 
3.2  กระแสเงนิสดจ่ายส าหรับค่าใช้จ่าย 

เนื่องจากสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากระบบ FOC ของ BFKT ในเดือนธนัวาคม 2556 – วนัท่ี 3 
สงิหาคม 2568 จะเป็นยอดรายได้สทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายทัง้หมดแล้ว ดงันัน้ กองทนุรวมฯ จะไมม่ีคา่ใช้จ่ายในช่วงระยะเวลา
ที่สญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA มีผลใช้บงัคบั อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากการสิน้สดุของสญัญาดงักลา่ว และ
กองทนุรวมฯ ใช้สทิธิซือ้ระบบ FOC แล้ว กองทนุรวมฯ จะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี ้ คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัสทิธิแหง่
ทาง (Right of way) คา่ใช้จา่ยคา่เบีย้ประกนัภยั และคา่ใช้จ่ายทางการตลาด และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 

3.2.1  คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัสทิธิแหง่ทาง (Right of way) ในการวางระบบระบบ FOC ปี 2568 ก าหนดให้เทา่กบั
อตัราคา่ขอใช้พืน้ท่ีตามอตัราตลาดที ่ 900 บาท/ลงิค์/เดือน และก าหนดให้ปรับเพิ่มขึน้ทกุปีตามอตัราการ
คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) 

3.2.2  คา่ใช้จา่ยคา่เบีย้ประกนัภยั เป็นคา่ใช้จา่ยเพื่อรับประกนัความเสยีหายของระบบ FOC และต้องซอ่ม หรือ
สร้างใหมท่ดแทน คิดเป็นคา่ใช้จา่ยประมาณ 2,000 บาท/ลงิค์/เดือนและก าหนดให้ปรับเพิม่ขึน้ทกุปีตาม
อตัราการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการตลาด และการขายจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกบั TUC กลา่วคือ ก าหนดสมมติฐานให้มี
คา่ใช้จ่ายส าหรับการตลาด เพื่อหาลกูค้าใหม ่ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้คา่เช่าจากลกูค้าอื่นๆ 

3.2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส าหรับงานบริหารทัว่ไปประมาณ 1,000 บาท/ลิงค์/เดือน และก าหนดให้ปรับเพิ่มขึน้ทกุปี
ตามอตัราการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

3.2.5 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม (O&M) ผู้ เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบ ตามที่ระบุในสญัญา จึงไม่มี
คา่ใช้จ่ายนี ้
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3.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 

ก าหนดให้ มีการลงทนุปรับปรุง (Upgrade) เคร่ืองและอปุกรณ์ ในช่วงปี 2567 – 2570 ซึ่งเป็นช่วงท้ายสญัญาเช่า
เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA กบั CAT 

 
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

เป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร และด าเนินงานของทรัพย์สนิฯ ทัง้หมด แบง่เป็น 
4.1 คา่ใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) เช่น เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน และผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในส านกังาน เป็นต้น 

ก าหนดให้เท่ากบั 3 ล้านบาทในปี 2556 และ 18.3 ล้านบาทในปี 2557 อ้างอิงจากแผนธุรกิจของ TRUE ที่พิจารณาตาม
ข้อมลูปัจจบุนั และเติบโตทกุปีตามการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย  

4.2 คา่ใช้จ่ายแปรผนั (Variable Cost) เช่น ผลตอบแทนพนกังาน และผู้บริหารที่แปรผนัตามยอดขาย และคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารที่แปรผนัตามธุรกรรมการให้เช่าทรัพย์สนิฯ ก าหนดให้เทา่กบัร้อยละ 0.15 ของรายได้สทุธิจากทรัพย์สนิฯ หลงั
หกัคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัสทิธิแห่งทาง ค่าเบีย้ประกนัภยั และค่าเช่าพืน้ที่  โดยอ้างอิงตามแผนธุรกิจของ TRUE ที่ก าหนดโดย
พิจารณาตามข้อมลูปัจจบุนั 

โดยคา่ใช้จ่ายในการบริหารของทรัพย์สนิฯ ดงักลา่ว ก าหนดสมมติฐานให้จดัสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับ
ทรัพย์สินฯ แต่ละรายการตามสดัส่วนมลูค่ารวมของกระแสเงินสดสทุธิในช่วงระยะเวลาประมาณการที่ได้จากทรัพย์สิน
นัน้ๆ เมื่อเทียบกบัของทรัพย์สนิฯ ทัง้หมด 

 
5) ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ก าหนดให้อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล เทา่กบัอตัราร้อยละ 0 ของก าไรก่อนภาษี โดยอ้างอิงตามมตคิณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งอนุมัติยกเว้นการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกับการจัดตัง้กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน และยกเว้นภาษีเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
6) อัตราการขยายตัวของกระแสเงนิสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 1 ต่อปีโดยอ้างอิงจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยของกระแสเงินสดสุทธิในช่วงระยะเวลา
ประมาณการ (ปี 2557 – 2570) ซึง่ครอบคลมุถึงช่วงสิน้สดุสญัญาเช่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ HSPA และกองทนุรวมฯ เข้า
เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิ แล้ว 

 
7) อัตราส่วนลด (Discount Rate) 

อตัราสว่นลดที่ใช้ในการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการค านวณต้นทนุทางการเงินถวั
เฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทนุของกระแสเงินสดที่จะประเมิน ซึง่
มีรายละเอียดการค านวณอตัราสว่นลด ดงันี ้
 
 WACC = Ke*E/(D+E)  + Kd*(1-T)*D/(D+E) 
 

Ke = ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) 
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Kd = ต้นทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกู้ของกระแสเงินสด/กองทนุรวมฯ 
T = อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล 
E = สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
D = หนีส้นิที่มีดอกเบีย้ 

 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในกรณีนีเ้ป็นการค านวณผลตอบแทนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการให้เช่า

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาม ในรูปแบบของกระแสเงินสดสทุธิ ท่ีจะได้มาจากทรัพย์สนิ และกระแสเงินสดที่โอนไปกองทนุ
รวมฯ ตามสิทธิรับรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน รวมทัง้ กองทนุรวมฯ ไม่มีการกู้ยืมหรือไม่มีหนีส้ินจึงไม่พิจารณาต้นทุน
ของหนี ้ดงันัน้อตัราสว่นลดที่เหมาะสมจึงควรเท่ากบัอตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ซึ่งค านวณได้จาก Capital 
Asset Pricing Model(CAPM) 
 
 Ke(หรือ Re) = Rf  + β(Rm - Rf) 
 
โดยที ่
Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ47 ปี โดยมีค่าเท่ากบัร้อยละ 4.89 ต่อ

ปี (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 สิงหาคม 2556) ซึ่งเป็นอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลที่มีอายุ
เท่ายาวที่สุด และสอดคล้องกับระยะเวลาประมาณการของกระแสเงินสดจากธุรกิจของ
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ที่มีสมมติฐานว่าธุรกิจยังคงด าเนินต่อไปอย่าง
ตอ่เนื่อง (Going Concern Basis) 

Beta (β) = อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยความแปรปรวน ระหว่างผลตอบแทนรายวนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ กับ
ราคาปิดของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่น ามาเปรียบเทียบจ านวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (ADVANC) (2) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (DTAC) (3) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (TRUE) ซึ่งอยู่
ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยค านวณเป็น Unleveraged Beta (βu) 
ภายใต้เง่ือนไขการประเมินมลูค่ากระแสเงินสดสทุธิที่จะโอนไปกองทนุรวมฯ โดยไม่มีหนีส้ิน 
ซึง่มีคา่เทา่กบั 0.31 (คา่เฉลีย่ของข้อมลูย้อนหลงั 1 ปี ถึงวนัท่ี 30 สงิหาคม 2556) 

Rm = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 29 ปี ตัง้แต่ปี  
2528 – เดือนสิงหาคม 2556 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 19.36 ต่อปี เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่
สะท้อนอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยได้ดีที่สุด โดยที่  Silom Advisory มิได้น าอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2518 - 2527 มาพิจารณา เพราะเป็นช่วงตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เร่ิมก่อตัง้ และมีปริมาณการซือ้ขาย รวมถึงจ านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ น้อย ซึง่อาจไมส่ะท้อนผลตอบแทนที่แท้จริง 

ทัง้นี ้สามารถค านวณอตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) ของบริษัทได้เทา่กบัร้อยละ 9.37 ตอ่ปี 
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นอกจากนี ้Silom Advisory ได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม โดยปรับค่าของอตัราสว่นลด (Discount Rate) หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ ถือหุ้นต้องการ 
(Re) จากเดิมเพิ่มขึน้และลดลงประมาณร้อยละ 0.5 ตอ่ปี ดงันี ้

 

 Sensitivity Analysis 

 -0.5% 0 +0.5% 

Discount Rate  8.87% 9.37% 9.87% 
 

โดยที่ป รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า อัตราส่วนลดที่ระดับดังกล่าว  สอดคล้องกับหลักระมัดระวัง 
(Conservative) และเหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งของกองทนุรวมฯ ตามสมมติฐานข้างต้น 

ดงันัน้ สามารถสรุปมลูคา่ทรัพย์สนิแตล่ะประเภทได้ดงันี ้

ประเภททรัพย์สิน 
มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) 

WACC = 9.87% WACC = 8.87% 
1. BFKT   
   - เสาโทรคมนาคม 3,918 4,258 
   - ระบบFOC 14,669 15,784 
   รวมมลูคา่ทรัพย์สินของ BFKT 18,587 20,042 
2. AWC 

- เสาโทรคมนาคม 12,461 13,508 
3. TRUE  

-  เสาโทรคมนาคม 19,184 20,951 
4. TUC 
-  ระบบ FOC หลกัและบรอดแบนด์ในพืน้ที่ตา่งจงัหวดั 17,291 18,846 

รวม 67,523 73,347 

 
โดยสรุป Silom Advisory มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่เหมาะสมอยู่

ระหว่าง 67,523 – 73,347 ล้านบาท 
 
อยา่งไรก็ตาม วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เป็นการประเมินจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ตัง้อยูบ่น

สมมติฐานตา่งๆ ท่ีได้รับจากกลุม่ TRUE และ Analysys Mason โดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูอตุสาหกรรมที่เป็นปัจจบุนั และ
ก าหนดขึน้มาภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วนัที่ท าการประเมิน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึน้ใน
อนาคต อนัมีผลกระทบตอ่สมมติฐานดงักลา่วข้างต้นอยา่งมีนยัส าคญั เช่น การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญา และการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี อาจสง่ผลให้กระแสเงินสดสทุธิในอนาคตของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม หรือสทิธิในการได้รับกระแสเงินสดจากธุรกิจของทรัพย์สินฯ ในอนาคต ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือท าให้
ตวัแปรตา่งๆ ที่ใช้ในการประเมินมลูค่าเปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้มลูค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ประเมินได้
ตามวิธีนีก็้จะเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนั 

ทัง้นี ้ Silom Advisory ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวา่ได้ท าการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ด้วยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ  



ภาคผนวก 3: งบก าไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดตามสถานการณ์สมมต ิ
ส าหรับชว่งเวลาหนึ่งเดือนตัง้แตว่นัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
และส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของกองทนุ 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

ภาคผนวก 3: งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงนิสดตามสถานการณ์สมมติ 
ส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเดือนตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  

และส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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~6S91f1G1~3~1fl39Jf1~~5 Ù~G1~19~dS~c~a59Jf15v~ds'~b~99-dc~'~1G11~Jc~"E119~f115~1d~"~Ja.l~l blde7~901f19Je~~1~1556~~1fl1Sfsld~~d~ ~I

~11G1fl~~'~ld~'J~~Idf1~l~Y~~55t11~.I~I~1~S91 dd~vGJc~~115e~1~~1~"~5~,~1~1~U Sg1~9Y-dU ̀ U1gN6~1~~9~~.l~Glddc~'~1~9~1'J1~J~`Vf1d~t91 ~

~l e~~l`~1~Jd9~'1d~9~~Gl~l e~3~1'J1~J~~~~9`U e~5F1c~f115~11d9d~d~919~d~ls~afl5a16~63~-d~"S91Vld6c~'~1~9~`J~1159Jf11~5`U1~1~19~dds~a59J

o d oa
f15v~~~'~~91d~"~1G11~1~~111df1~~~ld~"~.I~JGI~-d

A member firm of Ernst &Young Global Limited



pa~iwi~ ~eqo~~ 6unoA g ~sw3 ~o w~i~ ~agwaw y

9SSZ P~f~LI~~~~t~ £i ~I~M~~9~~~ 0

l~I~LL~ 6`f~ 1~1P~@9~ U,,~P~~S P~6L6`1~P~6L~ I~F~S(6
,~ o ,~ P ~ o ,~ o ,~ o

c r ie

0£6£ P~f3f6Y~I~U(~~9 l~l.fLP~6L~fbSS[~fl~fLfL~~hJ
b ~ P ~ (6

e

P~~fC~Cl,fl'~fL~[, RSi~IS~

~~~~ * •y~

b

~~~['~P~I,CRI,SI,P~pP~~@~l~l~fL~4~f~@SGl~h2f6S@S~k6fbSI~~R%~fG~L%~tv~L%

b b

P~P~b~9f~l.Cl~~l~~~95L1~?~b~ P~l~~l,fl~Cl,L~l~l~f~Ll~l~61̀2~s~~~c~~e~~~bw~c~~~~~~,~~e~~~~~c~~~s~s~~~~~nse~
p P /6 /6 ~ a y ro Rp ~ A o /6 F> /6 ~

r~~n~~~r~~s;~~~~ n~~~,~;~s~n~,s~~,~,~~n~~~„~L(~~LgfB~~l.~6`~PlP~L6`RLS P~P~6`l~ P~P6l~f6C~~,CP~9~~S~I,P1,L~Sl~Lf~f€L~^1
~ P A /6 o A i b P ~ ~ vm v R

~ ~ ~ ~

~~~,~~c~~~~~n~~a~r~~~,~~~~e.~ ~~p~~~r~c~ ~n~~ r~~,~~~~~s~,~cr~r~~~~b~e.~,r~~~r~~r~~r~p~r~~~,cnq~cs~~

PLL~~I~LI~fGLl~l~f6~S~i,lf~I~l,~9tv~l,fi9~~f~l~fEfG~Pl3Sl.l~P6Ll3~fBLl~I~~P~66Ỳ,~9~;~S1~f6~~~99P~l~Ula5Lf~5~Ll~f~6`~1~P~6L6`f~LS@tv~9
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v
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d9~~1d51fJ~~ll~ldfl~l~~fld2f1~~15~1~.11-d1~l~.l~le~5 BFKT 911d21d 1,455 6~"1 ~9~f15~td~~15S~"~13~V1~~~1d
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~~l~~se~~l~ie~ (hybrid link) ~11~.12f~11~111 HSPA ~~1~1~I~le~~f~l~l~1'~1fle~~~l~d~1 ~~~G15`ll~f15v65~
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v

d~l~l'~flU e7f1Vl~3~~d~f'~~99~ c~1~1d~1 e~1d~Jf15~~18.1 2557

~1) c"1"~Ib~ Ì~f11559J9~5v~fJ~1f1d01fl51f1~~151~1b~1e~ l̀~~Yl~Ylbfl~l~1fl~c'~1~VI5~18Jg-d"1~1~J~1e~5 BFKT ~17~'~~d

1,485 ~2f1 b6c~v~9~fl~~ld~~155~'515`WU~11~~~IS~l~lU1~l~.I9~5v6S1~1 Passive ~1~~I~f1F12~1e~5 ~13~~~1

d v d v d A

~`~~I 1 ~~`~1~1~.1 2556 ~1~`2~d~1 3 ~'S~~~lg.1 2568 b~c~v

~) ~~~ 1̀~a~~~~v~J~v~fJ~f9.d~1fl~lf1~~151UdSle~9.d~ ỲI~~l~f1~l~1fl5v`ll9J~~J~bfl'~~d1~~~'S~le~~ BKFT ~5
v

`~~af1e~31G12€1 9,169 ~~l~~fe~~.l~ie~ ~i~~b~l'~`~~I 1 ~`~'~1~1~1 2556 ~15~~d~1 3 ~'~~1~1~1 2568

~~~~~~ia~'w~~~~~~~w~~ ~̀~~~~~v~J~a~fJ~Ifld~1f1~1U~G121" V̀1bG11~.1~15vv`lu~'~~~~~~a~u~~~~~~i~~
y q q q u v

bdc~vc̀~"~1b51~1~~1~1f1e~S~l~d~1 ~a~lfe~9d9.d ~9~1d51U~~l~l~fl~l9"lfle'1~"~l1~111 HSPA ~1f5~1~e~~~lc~8.15"1F1~~1G15dd~1
q u u q

v

'~1d~1 1 Gle~1~1~.1 2556 v~1d€1S'~1d~1dc~~"~1e~1€J~Ie~S~~11~111 HSPA (3 ~.9~1~1~.1 2568) ~i~5~if1~l'Jf1~1~~~~1~1~1

a y do d o 9I ~ 9I ~ r do ~ d d o 0

6fl~J'~~1e~5~~1€1~1~5f19J~'15g^!U~'~-d1~1f11~P1-dS91~'Jc~'~5~1~d1 (6~lftid ~11b~f~~1G11-d V11€1`I~J~~5d5e~1d ~11~'~Ibdd~P3~l15
v v
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9/ a S o a 9I v 9/ c c a 9I o 0 0 o a d v

S~U~~I~'~l`6~~.11fJ~ ~~J~13d~1d1~1~~1~9J~1flfl~~~~fc~'1~1~~5Uf1~e~5 Vl1Gl~lc~'1d ~1`I`WYN~fI`~`I ~l~l~l`J1~JY~1Gl~1~'1da
9/ v a tf d d o 0 9/ a. ~ c d d o .~i

~~P~6f1 BFKT b6s~v~'~I~~y.d~Gl~lfS BFKT ~.1~'~l~~GlS`ll~"lfl~"~tl~lll HSPA ~tf56flfJ'd61de~3f19J~I5gM~1cT1d~l
v v u u

flc~1"~~115~1`i~ ~lfl~'~1d~"`Vl~bbc~v~Sy-d ~1~~159J1d9d~fl~l~l~dfle~~-d7~U12yd~lc"9"ClJ~ll1~v~9'~15f1e~5`V11dh ~6c~v BFKT
u u q

~IF1c~9J5~1`LI~`If~~1f1~~.l~l"19d3E13`~1 BFKT v~v~~l~l1b1-d9.df115~ ~̀c'~"~1bd5Uf15e~5~'tSe~~G159J~f15a~ll~.lc'~"~Ifi9~5e~

fl"15~~c~~I~d5fJf15~e~5Gl5flc~1'J fle~ld~f1d1~5e~fi11U7~Pc~5 J̀1d~lc'~~11~1119.IGJc~9J~~19J~~f1Gl1g.l

z~ ~~~ ~̀~a~~~~v~Jsv~U~fld~1f151U~~12f~l~~le~.9 9J5`}~~I de~d~lf~l ~'~~~e~2f Vle~BJ~J'~~dS~l~f1~ ~1fl~l ("ewe°°) ~
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q q u u q
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q u u
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~11`~~5~b~e~9-d ~1~~~~1~1~1df115~1~d~d~d~11~b6c~v9J1555f1`k11 ~Sc~a~l1`1~5vflldfil~l) ~131d51~1~~1cf~I~~P5.J1~J
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~~66flfle~5~19~~1 fi11f1~~d'~1d~1 31 ~~d'~1~1~.1 2557 ddc~v~1~d`J`~~ld~~e~e~fl 3,000 bc~"1511~J~1d'~~d`VI 31
v v
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v ~f cf v v d i d o d 4 9~ d
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v v
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v
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u u q
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v
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o d ~ d ~4 8 8 d o d
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c'~"~1Jf111 HSPA ~1f3~J~121~J21"~J~^l~d~f19J~1'f6U~lJ Ì~e~~d~l1€l~l~~^l fJc'~'~-ddbc~acT~1~5"1fJ~Gl~lf~fle~5~11d~1 9ad~l"1~11~"Ell~ll'1
V u u u q u v

~11~.I~1f1~1'd~'~d~~d~Y~I~f1~~Y~lsile~ 4.2.f1) ~~c~~ 4.2.1) ~1e~~9~

5l e~f1~1fl9~5v~J1~ldf1~5~~~J~~1t415f1c~1`~`U15~19d~b~2 fle~5~17~~1 ~v~G159J651d~1f1f115c~3~19dC1fe~~"`VI~~~df11~59J
9 Q

v

~s~sv~1fl~fl`N~d GI~~J~lflc~1`~~2~~d9~~.11~J~~P~l~le~ 2.1).fl) ~S91~lf1e~5~l~dh ~v~~1~9Jd3~-d~11d'~7~ 157.8 ~~1d9J1`Yl~~d

b~i~u~~a~a~~~ 2ss6 ~b~v`~~b~i~u~~~~~~ 2ss~ ~~l~l~J~le~~'~.I~.IGl21 b5 4̀dc~~~11~~15f1c~12~7~9GJc~G1e~9J~d~l~d~~-d
9

~~1515e~Us~v 7.5 ~1e~9~ ~ISib V̀1~1Y1b~1~15flYJe~~~l51~le~fldllfJ~lfle~5g'l~d~l ~v~~~Jfldfl`ll~ldfl5~ld~l BFKT ~-d1~'~65~.d
9

`~~~iv~~~~~~ €~~~~~i~'~u~u~~~u~'w~~~~€~`~~i~~~s~ ~i~~au ~~~i~~~~v~~u~~~~~a~~~u~i~~~~~a ~a ~~a~ ~
a u u v a n

~~d`J1~1~.J 2556 ~1~.Is~V1~d~11f19J 312.6 ~11d9J1`Vl ~~lfJc~""~~d~115~v~'~1~~11d2Ub57-d~lfle~5~l1d`1 ~v~~15YJv~1f1~5U
v a

c~5~19~d6dc~v~Jc~~l1 1̀~v~~9J~-d~le~5b3Uc~5~l~-d~~15 J̀~l~dc~"S91~d`i~1~~le~f169J€159Ja"l~d'~`ld 2.0 ~11d9J1~1 d~c~v 1.0 ~11d9J1~1
a v o a

c~~'~~Y5Y152Gt ~̀Sv~I~~ldf11~`~~d~~~le~ld2t~d~'~l~~d~l 31 ~`~~1~1~1 2556 66c~v~'1~95919~~"~~'~1~~d~1 31 ~'~~1~1~1
9 9

2557 G11~I~1G19J



v

n~~w~~a~~aa~T~~~~r~~~wu~~~u~w~~~a~u~~~ w~v~r~~w~

~a~~~a~~~J~v~~v~v~i'~~~~~w~uad~d~v~~vdd~"d39~d~"G1G11aJ~'€114dfl1~~ldc'1'a.19.1G1 (~15~~.1~G1Gl~~v~c'1'e~9J)

~~~s~v~~a~da~~~~a~~~i~~a~i~dd~ia~aw~ 1 ~~a~ai~a~ 2556 ~~auw~ 31 s~aa~~a~ 2556 dd~v

~i~~v9~~r~~~a~aw~ 31 ~~a~a~~a~ 2557a

s~e~'~~iw~d~~~~~~~~~~u~r~~s~~ ~̀~i'~~i~ei~~a~~~a~i~n~i~~d~e~~~~~~~i~dw~~ s~~`~~i~i~~~s~~~~~~~u~i~u

~~155~1"515YN9~d~1~-d~1~I~~l~J L̀d1~l~ld~ld~1~1~~1~1~1e~5~c"td"f1511~~1s~~116gN~.1~1`ld`JU~S91515e~~Jc~v 7 ~lf5~le~5~d"l~f~~~Yddfl
v

f1~~J~"55gN~flS ~1~1~5~9~5v~J1~ldf11S~~~l~~l~l~~ ~̀f159J~1fl5v9J9J~~l~~fl'~1d1~b~"SSbc~v5a9J9J21e~~'~lJ~lll~lddds~v
v

~v9J9J9J5e~G1dd9J1dt91~1-~b~l~l~V~d~1S115~3~P'~Sg1~5~~15'~~.1fi11`~~Js~~116gN~JGlSflc~1`Jv

fl) 51€1~Glv7lfldc"1'1~g1~~18J9d1~18J

v

1̀~5v~J1~ldfll~51~1~~1~1flbc~"1~~1~~1~11d1~1SJ~J~I e~ c~"~l~.1~151~91d

~1U`J~d~Ue~Sbc~"l~l ~1f1~~151€JdSle~1~

~~9J5f11~~U ~(~I~~le~~c~'1~9-d
9

~f'~562s~1 ~f'~~b2c~1

s'~'~ll~ll1~l~f1~1`J~le~3
u v

~12f~11~111
v

5vf1d~`~c~1 9~5v~J1~ldfl~5 9~5v~.11~1df1~5

(~1~)

~~sll~il1~e~`~~1~€1 BFKT ~Y~`~F1~11~1 1 ~~d2~~l~.l 2556 €15 3 1,485 19,565

~~~ufic~~abd~v2fw~~ ~`I~~~i~'w~~
9

~f~~r1~x~ 2568

~1~1~G1

2f ~11~t11~e~U~11~1 AWC b9~UF1~11~1 1 ~~d`~1~1~1 2556 €15 3 4,360 22,000

~15~N~1~"1d6dc~a~~l~ ~1~1~G1c~"~I~ 2f57~1~1~.12568
9

5~~1~G1

Gl~e~~l~lf ~̀5b'Jc~l 1̀~5a~11~ldfl15~l~1e~~1'~J~.1~1'd1bs~'1~~15~1~JU1~l~l`U1~~19dd9~1ddc~'1`Vl fl~i'~I. ~~15~1~IU1~l~J ~Jci'~Ib

d vd va d v ~ v v v
6~f1b~Gl~~^1f1SGJdSfll~12~11~J~~lc~l"6t1b111 HSPA Gl1~l V̀l~~lflc~1`J~'~~~-d~Y~11~l~~Yt1~le~ 2.1).~l) 6bc~v6lle~ 2.2) BFKT

S6c~v AWC v~v~J1F1~f V̀l ~̀~l~v~G159J9~5v~~J~]f1d~1f1S"1U~~1~1~1bSle~ l̀d2f~l~~ldfl~l~l~d~1fl6c~"1~7~1~~1~.1~-dl~l~.l

S915f1s~1'J~~PSdflfle~~~l9d~1 ~1"1~Y~3J~f'~3d'~~19~5v~J1~ldfl~5~gde~~1~1 19,565 911~1G1e~d~(1~"I~P~`llbc~'1~1e~3

BFKT bdc~v~gde~~1~1 22,000 9J1~l~le~~c"~1~'17~P~3J6c~'1`Ue~3 AWC ~1f5e~~1~~51fJ~Gl~~~Jb~le~`l~~~1~~13f1c~1"~~~1

~~a~~~s~~~i~ ~̀~s~~~~d~i~~a~i~~~~e~~~~~iv~~~u~i~'u~~~~~a~'~~~~a~~u~~6~~a ~~€~d~J~wi~`~~s~~e~~~~

~155`V16fl~lU`4dfl`ll BFKT 66c~v AWC ~~dfl'15~~U511~~~c~a 1̀1~53~f1~1d2f1~~1~~1~J`i~1~l~.1~13f1c~1'~ ~~f~d ~11d`U1

~1~11d ~11fi1~~J~53d5e~~-d ~bc~v~ll`L~~vf11d51~1d2f1 ~~1f1~1flg.l~~1d'~9d~11~~v~1~l~1~f1~1~1~-d~~~~5f1'~1YY~e~~l~fl'~1

~1~'J`ld~lfl~~ld~ldb~'~ BFKT d6c~a AWC ~1f1c~5~a~9~1dW59JW~l~fe~`ll~i"J1~G115S1~f)c~1'Jv
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คําเตือน / ข้อแนะนํา กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท 

 

 

คาํเตอืน / ข้อแนะนํา 

กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันั ,น บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั จึงไมม่ี
ภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ทั ,งนี , ผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ไม่ได้ขึ ,นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นเพื�อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัที�บริษัทจดัการลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื�นเพื�อกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที�ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพื�อให้เกิด
ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที�ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพิ�มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชี ,ชวนได้ที�บริษัทจัดการ หรือผู้จดัการการจัด
จําหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจลงทนุที�มีถิ�นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ รับภาระในเรื�องของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที�
เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเอง 

ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผู้ขายหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

การพิจารณา ร่างหนงัสือชี ,ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพื ,นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท มิได้
เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชี ,ชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุที�เสนอขายนั ,น 

บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื�อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ 
ที�สํานกังาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด รวมทั ,งกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทจดัการ และจะต้อง
เปิดเผยการลงทุนดงักลา่วให้บริษัทจัดการทราบ เพื�อที�บริษัทจัดการจะสามารถกํากับดูแลการซื ,อขายหลกัทรัพย์ของ
พนกังานได้ 

หนงัสอืชี ,ชวนฉบบันี ,รวบรวมขึ ,นโดยใช้ข้อมลู ณ วนัที� 15 กรกฎาคม 2557 เมื�อบริษัทจดัการได้รับอนมุตัิให้แก้ไขโครงการ
จดัการกองทนุรวมจากสาํนกังาน ก.ล.ต.




