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หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 

การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน  
จึงไมไ่ด้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วน และความเสีย่ง
จากการลงทนุอยา่งละเอียดรอบคอบก่อนลงทนุ และเมื่อมีข้อสงสยัควรสอบถามผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนตดัสนิใจซือ้
หน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อ เห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี เ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และ 
ผู้ลงทนุยอมรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักลา่วได้ 

ทรัพย์สนิที่กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“กองทุน”) จะลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 คือ ทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมซึ่งบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด และ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัจะเป็นผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day management)     
ท าให้กองทุนไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมอบหมายให้ผู้ประกอบการบุคคลที่สามรายอื่นๆ ด าเนินกิจการเก่ียวกบัทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 หรือ ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอื่นใดของกองทุน 
อย่างไรก็ตามกองทุนจะมอบหมายให้ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการเก่ียวกับงานด้านธุรการ        
การจัดหาผลประโยชน์ และการตลาดในส่วนที่เก่ียวกับทรัพย์สินของกองทุน ทัง้นี ้หลงัจากที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 แล้ว กองทนุต้องรับความเสี่ยงเก่ียวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เอง โดยไม่มีการประกันรายได้ที่เก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม        
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

กองทนุนีม้ีการลงทนุในสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สนิ ซึง่อาจมีความไมแ่น่นอน
ของกระแสรายรับในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อสทิธิประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
นอกจากนี ้มูลค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนลงทุนในส่วนนีจ้ะลดลงตามอายุของสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ในอนาคตที่เหลืออยู่ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและ
ได้รับการคืนเงินลงทนุบางส่วนด้วยการลดทุน และเมื่อสิน้สดุระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต
ดงักล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้ หากกองทุนไม่ได้มีการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในภายหลงั มูลค่าหน่วย
ลงทนุอาจลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

ผลการด าเนินงานของกองทนุไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจดัการหรือผู้จดัการการจดั
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั มิได้เป็น
การแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชี ้
ชวนของกองทนุ หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุให้เข้าใจ และควรเก็บหนงัสอืชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพื่อใช้อ้างอิง
ในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

กองทนุนีจ้ดัตัง้และจดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
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ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  
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สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั  
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ค าจ ากดัความและศัพท์เทคนิค 

ค าจ ากัดความ 

ในเอกสารฉบบันี ้เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ค าและวลดีงัตอ่ไปนีใ้ห้มีความหมายตามค าจ ากดัความที่ก าหนดไว้ในสว่นนี ้

การอ้างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศใดๆ ในหนงัสือชีช้วนนี ้และ/หรือ โครงการจดัการกองทนุ เป็นการอ้างถึง
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศนัน้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครัง้คราว รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศอื่นที่ใช้
แทนที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศนัน้ด้วย 

การอ้างอิงถึง กองทรัพย์สินของกองทุน หรือเสาโทรคมนาคมของกองทุน หรือใยแก้วน าแสง (fiber optic cable หรือ 
FOC) ของกองทุน (หรือค าอื่นใดที่ อ้างถึงทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุน ) เป็นการอ้างถึง               
กองทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่เก่ียวข้องที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจาก    
กองทรัพย์สนิหรือทรัพย์สนิดงักลา่ว ตามเอกสารธุรกรรมที่เก่ียวข้อง (แล้วแตก่รณี)   

AWC .............................................................  บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 

BFKT ............................................................  บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากดั 

BITCO ..........................................................  บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ากดั (มหาชน) 

FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1 ..........  FOC ที่ AWC เป็นเจ้าของ อันประกอบไปด้วย FOC ระยะทาง 7,981  
กิโลเมตร (หรือ 303,453 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่  5 
มีนาคม พ.ศ. 2558 

FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิม่เตมิ ครัง้ที่ 2  ..........  FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อันประกอบไปด้วย FOC ระยะทาง 1,113  
กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิม่เตมิ ครัง้ที่ 3 ..........  FOC ที่ TUC เป็นเจ้าของ อนัประกอบไปด้วย FOC ระยะทางประมาณ 
8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก TUC 

FOC หลกัของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิม่เติม  ............  
ครัง้ที่ 2  

FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 
กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อวนัที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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FOC หลกัของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิม่เติม  ............  
ครัง้ที่ 3 

FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 
546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก ทรูมฟู  

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ที่
กองทนุเข้าลงทนุเมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC  ................  
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก TICC 

FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู  ................  
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด  รวม
ระยะทางประมาณ  5,933  กิ โล เมตร (ห รือประมาณ  220,428   
คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก ทรูมฟู   

FOC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2 .............................  FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

FOC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 3 .........................  FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 FOC รองรับระบบ FTTx ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

TICC.......................................................................  บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (ช่ือเดิม คือ บริษัท ทรู ยนูิเวอร์
แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากดั) 

TUC ..............................................................  บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (ช่ือเดิม คือ บริษัท 
เรียล ฟิวเจอร์ จ ากดั) 

ก.ล.ต. ...........................................................  คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จัดตัง้ขึน้ตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 
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กฎหมายหลกัทรัพย์ ........................................  พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึง หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน 
หนงัสือซกัซ้อมความเข้าใจ หนงัสอือนมุตัิ กฎ ระเบียบ และเอกสารอื่นซึ่ง
มีผลบงัคบัตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยอาศยัอ านาจของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

กฟน. .............................................................  การไฟฟา้นครหลวง  

กฟผ. .............................................................  การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

กฟภ. .............................................................  การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

กทค. .............................................................  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรร
คลืน่ความถ่ีฯ 2553 

กสท. .............................................................  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  ที่จัดตัง้ขึน้ตาม 
พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ 2553 

กสท. โทรคมนาคม ..................................................  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เดิมคือ การสื่อสารแห่ง 
ประเทศไทย 

กสทช.. ..........................................................  คณะกรรมการกิจการกระจายเส ียง ก ิจการโทรทศัน ์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ ที ่จดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื ่น 
ความถ่ีฯ 2553 

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

กลุม่ทรูโมบาย ................................................  บริษัทย่อยบางบริษัทของทรูซึ่งประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย  TUC และบริษัทย่อยที่  TUC ถือหุ้ นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม 

กลุม่บคุคลเดียวกนั.........................................  ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน.1/2554 

กองทนุ ..........................................................  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 
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การประเมินคา่ ...............................................  การค านวณมลูค่าทรัพย์สนิของกองทนุเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบที่ต้องมี
การตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจ ากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั และรายละเอียดอื่นที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้การส ารวจทรัพย์สนิตามสภาพท่ีเป็นอยู่ 

การจดัหาผลประโยชน์จาก .............................  
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  

การให้เช่าหรือให้ผู้ อื่นด าเนินการและบริหารจัดการพืน้ที่  เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ หรือสว่นตา่งๆ ของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม หรือ
การรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดขึน้จากการให้เช่าทรัพย์สินดงักลา่ว 
(แล้วแต่กรณี) หรือการจดัหาประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดที่กองทนุสามารถ
ท าได้ ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่า ด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และกฎหมายอื่นที่ใช้บงัคบั 

การลงทนุในทรัพย์สนิรอง ...............................  การลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆ หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ที่นอกเหนือไปจากการลงทุนในทรัพย์สินหลกั 
ทัง้นี ้ตามที่ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือส านกังาน ก.ล.ต. 
จะอนญุาตหรือประกาศให้ลงทนุได้ 

การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั ..............................  การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนโดยการได้มา
ซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

การเสนอขาย .................................................  การออก  และ เสนอขายหน่ วยลงทุน เพิ่ ม ทุน ในจ าน วน ไม่ เกิ น 
4,300,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีช่ือปรากฎในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน หรือ
ให้แก่ประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมของ
กองทนุ (Preferential Public Offering) และ/หรือ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั
และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป รวมถึงการจดัสรรแก่ ผู้จองซือ้พิเศษ และ/
หรือ นักลงทุนสถาบันที่ เป็น Cornerstones Investors และ/หรือ ผู้ ซื อ้
หน่วยลงทุนเบือ้งต้น และ/หรือ ผู้ลงทุนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ 

การเสนอขายครัง้แรก .....................................  การเสนอขายหน่วยลงทนุแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 9 
ธนัวาคม 2556 
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กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน .................................  กิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่ง
ประกอบไปด้วย (ก) ระบบขนส่งทางราง (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง) ถนน 
ทางพิเศษ หรือทางสมัปทาน (จ) ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน  
(ฉ) ท่าเรือน า้ลกึ (ช) โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ซ) พลังงานทางเลือก (ฌ) ระบบบริหาร
จัดการน า้ หรือการชลประทาน และ (ญ) ระบบป้องกันภยัธรรมชาติ ซึ่ง
รวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึน้ด้วย และ (ฎ) ระบบจัดการของเสีย (ฏ) กิจการที่มี
ลักษณะเป็นกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตาม (ก) ถึง (ฎ) หลายกิจการ 
(multi-infrastructure) ประกอบกนั โดยกิจการท่ีประกอบกนัเหลา่นัน้เข้า
ลักษณะที่ครบถ้วนดังนี  ้1. มีความเช่ือมโยง ส่งเสริม หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน  ห รือต่อชุมชนเดียวกันห รือใกล้ เคียงกัน                                                          
2. ก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดรายได้เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละแปด
สิบ ของรายได้รวมของกิจการทัง้หมดที่ประกอบกนันัน้ หรือกิจการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้ก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครัง้
คราว ซึ่งเป็นกิจการที่มีการด าเนินการเพื่อประโยชน์หรือให้บริการแก่
ประชาชนในวงกว้างของประเทศไทย ไม่ว่ากิจการนัน้จะตัง้อยู่ที่ใดหรือมี
เขตอ านาจในการประกอบกิจการอยู่ที่ใด หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ...................   
กบับริษัทจดัการ 

ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ที่ได้ท าขึน้ระหว่าง
บริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ในนามของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
ก าหนดความสมัพันธ์ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัท
จดัการและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

คณะกรรมการ กทช. .......................................  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ที่จัดตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. 
องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ 2543 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ ....................  คณะบุคคลซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าต่อบริษัทจัดการ
เก่ียวกับการลงทุนและการบริหารจัดการในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

เครือเจริญโภคภณัฑ์ .......................................  บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั 
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โครงการจดัการกองทนุ ...................................  โครงการจดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั ที่ได้รับ
อนุมัติจาก ส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนโครงการจัดการกองทุนที่แก้ ไข
เพิ่มเติม 

เงินทนุจดทะเบียน ..........................................  จ านวนทนุที่บริษัทจดัการระดมทนุได้เพื่อการจดัตัง้กองทนุ และน าไปจด
ทะเบียนเป็นกองทรัพย์สนิไว้กบัส านกังาน ก.ล.ต. 

ดีแทค  ...........................................................  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

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

ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ...................  ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่ง ณ ปัจจุบนั 
รวมถึง การลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโดยการได้มาซึง่ 

(ก) กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในท่ีดิน อาคาร สิ่งปลกู
สร้าง เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดที่ เก่ียวข้องเพื่อใช้
ในการประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  

(ข) สทิธิสมัปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  

(ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสญัญา
แบ่งรายได้ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานหรือที่เกิดขึน้จาก
การบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน หรือการบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิอื่นใดที่ได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  

(ง) สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซือ้ขายติดตัง้เคร่ืองจักรอุปกรณ์ หรือ
สญัญาก่อสร้าง หรือสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์หรือบริการของกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน  

(จ) หุ้นท่ีออกโดยบริษัท ที่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีการลงทนุในทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) รวมกนัไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดงักลา่ว หรือ
มีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตาม (ก) (ข) 
(ค) หรือ (ง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปี
บญัชี และ  

(2) มีกองทุนเป็นผู้ ถือหุ้ นเกินกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้และเกินกว่าร้อยละ 75 
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ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ และ 

(3) ตราสารแห่งหนี ท้ี่ออกโดยบริษัทตาม  (จ) หรือสัญญาที่มี
ลกัษณะเป็นการให้ กู้ยืมเงิน แก่บริษัทตาม (จ) ทัง้นี ้เฉพาะใน
กรณีที่กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วแล้ว 

ทรัพย์สนิของกองทนุ.......................................  ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นและทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทนุเพิ่มเติม 

ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน .............................  
โทรคมนาคม HSPA 

(ก) เสาโทรคมนาคมของ BFKT  

(ข) ระบบ FOC ของ BFKT และ  

(ค) เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2  

ที่กองทุนจะได้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดังกล่าวบางส่วนจาก BFKT หรือ 
AWC ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที่เก่ียวข้อง  

ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน .............................  
โทรคมนาคมเบือ้งต้น 

(ก) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสา และโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้องที่ใช้ส าหรับการ
ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซึง่กองทนุซือ้จากทรู  

(ข) กรรมสทิธ์ิในระบบใยแก้วน าแสงหลกั (core fiber optic cable grid) 
อุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ (transmission equipment) ที่เก่ียวข้อง 
และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั และ  

(ค) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดขึน้ตัง้แต่และรวมถึงวนั
เร่ิมค านวณรายได้ จนถึงวนัครบก าหนดสญัญา HSPA ที่เกิดจากการ
ให้เช่าทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีข้อง BFKT และ AWC (1) เสาโทรคมนาคม
และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้อง
ซึ่ง BFKT เป็นเจ้าของและซึ่ง AWC เป็นเจ้าของ และ (2) ระบบใย
แก้วน าแสงและอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณบางส่วนที่  BFKT เป็น
เจ้าของ ซึ่งอยู่นอกเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมถึง
เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา จากคดี
ความที่ตดัสนิให้แก่ BFKT และ AWC รวมทัง้การด าเนินการหรือสทิธิ
อื่นใดซึ่ง BFKT และ AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้จากหรือเก่ียวกับ
รายได้หรือสญัญาซึง่ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไมร่วมถงึสทิธิและ
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เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกบัรายได้
หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวซึ่ง BFKT หรือ AWC มีสิทธิ
ได้รับก่อนหน้าวันเร่ิมค านวณรายได้ ไม่ว่า BFKT หรือ AWC จะได้
ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเร่ิมค านวณรายได้ก็ตาม)) 
รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดงักลา่วของ BFKT และ AWC จ านวน
หนึง่ ภายหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญา HSPA 

ในแต่ละกรณี กองทนุได้ซือ้ หรือรับโอนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้เบือ้งต้น 

ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ..........  ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น ทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ..................................  

(ก) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดขึน้ตัง้แต่และรวมถึงวนั
เร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 จนถึงวนัครบ
ก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ที่เกิด
จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
ที่ AWC เป็นเจ้าของ (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ เรียกร้อง ค า
ตัดสิน  ค าพิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่  AWC รวมทัง้การ
ด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือ
เก่ียวกบัรายได้หรือสญัญาซึง่ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไมร่วมถึง
สิทธิและเงินที่ ได้ รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่ เกิดขึน้จาก  หรือ
เก่ียวกบัรายได้หรือสญัญาซึง่ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วที่ AWC มีสทิธิ
ได้รับก่อนหน้าวนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
1 ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตาม
สิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักล่าวก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเร่ิม
ค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ก็ตาม)) รวมทัง้
กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
ภายหลงัจากวนัครบก าหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ซึ่งกองทุนจะรับโอนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ  

(ข) สิทธิการเช่าระยะยาวใน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
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ซึง่มีระยะเวลาการเชา่ 20 ปี รวมทัง้สทิธิในการซือ้ (call option) FOC 
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 ดังกล่าว ภายหลังจากครบ
ก าหนดอายุการเช่าระยะยาว  ทัง้นี ้โดยกองทุนจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบ
ก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC 
ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  

ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ..........................................  

(ก) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่  2  ที่  AWC เป็น
เจ้าของ ซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่และรวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการ
ลงทุนเพิ่ม เติม  ค รัง้ที่  2  จนถึ งวันครบก าหนดสัญญาเช่า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการ
ใช้สทิธิ เรียกร้อง ค าตดัสนิ ค าพิพากษา คดีความที่ตดัสนิให้แก่ AWC 
รวมทัง้การด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้
จาก หรือเก่ียวกบัรายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดย
ไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก 
หรือเก่ียวกบัรายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวซึ่ง  AWC 
มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระ
ตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักล่าวก่อนหน้าหรือภายหลงัวนั
เร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ก็ตาม)) รวมทัง้
กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ภายหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งกองทุนจะรับโอนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

(ข) กรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสา ที่ซือ้จาก TUC  

(ค) กรรมสิทธ์ิใน  FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 
62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซือ้จาก TUC  

(ง) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลกั ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์ 
เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ซือ้จาก 
ทรูมฟู และ  
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(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว  ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม
ระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ที่รับโอนจาก 
TICC โดยกองทุนมีสิทธิในการซือ้ FOC ดงักล่าว (call option) เมื่อ
ครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดยกองทนุจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบ
ก าหนดอายุการเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC 
ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise 
Price) เพ่ือซือ้กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 200 ล้านบาท  

ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ....................................  

(ก) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสา ที่จะซือ้
จาก TUC  

(ข) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก TUC 

(ค) กรรมสิท ธ์ิ ใน  FOC หลัก  ซึ่ งในปัจจุบัน ใช้ ในธุ ร กิจให้บ ริกา ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ  546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก ทรูมฟู 

(ง) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก ทรูมฟู และ 

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 
คอร์กิโลเมตร) ที่จะรับโอนจาก TICC รวมทัง้สิทธิในการซือ้ (call 
option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบ
ก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดยกองทุนจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่  TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบ
ก าหนดอายกุารเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าทรัพย์สิน
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ระยะยาว โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพ่ือซือ้กรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 1,300 ล้านบาท  

ทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุเพิ่มเตมิ .....................  ทรัพย์สินที่กองทุนอาจได้มาหรือลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการได้มาหรือ
ลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นไมว่่าจะเป็นการ
ลงทนุในทรัพย์สินหลกัหรือการลงทนุในทรัพย์สินรอง ตามที่ก าหนดไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุ 

ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรู .....................  เสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งกองทุนซือ้จากทรู และเป็นส่วนหนึ่ง
ของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น 

ทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT ....................  (ก) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ (ข) ระบบ FOC ของ BFKT  

ทรู .................................................................  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ทรูมฟู ............................................................  บริษัท ทรู มฟู จ ากดั 

ที่ปรึกษาทางการเงิน.......................................  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งบริษัทจดัการได้แต่งตัง้ให้เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขายครัง้แรก  และ การลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื น้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่  1  
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่ 2 และ 
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

ทีโอท ี.............................................................  บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เดิมคือ องค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย  

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

นายทะเบยีน ..................................................  นายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ตามที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นหวัข้อ 7.7.4 
“นายทะเบียนหน่วยลงทุน” และได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุจากส านกังาน ก.ล.ต. 

นิติบคุคลผู้โอน ...............................................  (ก) ทรู (ข) BFKT (ค) TICC (ง) AWC (จ) TUC และ (ฉ) ทรูมูฟ แล้วแต่
กรณี  

บริษัทจดัการ..................................................  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จดัการกองทนุรวม และมีหน้าที่บริหารจดัการกองทนุ 
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บคุคลที่เก่ียวข้อง ............................................  ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ใน ประกาศ ทน. 1/2554 และอ้างถึงใน 
“การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องและหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลู” 

ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับผู้ ถือหนว่ยลง
ทนุเดิม ..........................................................  

ใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิม หมายถึง ใบจองซือ้
ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทุน  ตาม
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทนุ ณ 
วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2561 (Record Date)  

ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับประชาชน
ทัว่ไป .............................................................  

ใบจองซือ้หน่วยลงทนุส าหรับประชาชนทัว่ไป หมายถึง ใบจองซือ้ส าหรับ
ประชาชนทัว่ไป 

ประกาศ ทน. 1/2554  ....................................  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
(รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

ประกาศ สธ. 14/2558 ....................................  ประกาศส านักงาน  ก.ล.ต . ที่  สธ. 14/2558 เร่ือง  ข้อก าหนดใน
รายละเอียดเก่ียวกบัการปอ้งกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

ประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกนั .......................................  

ประกาศ กสทช. เร่ือง การใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
ส าหรับโครงขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี พ.ศ. 2556  

ประกาศขายสง่ขายตอ่บริการ .........................  ประกาศ กทช. เร่ือง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายสง่
บริการและบริการขายตอ่บริการ  

ประกาศควบรวม ............................................  ประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้
ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  

ประกาศปอ้งกนัการผกูขาด .............................  ประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าอนัเป็นการ
ผูกขาดหรือก่อให้ เกิดความไม่ เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2549  

ประกาศวิธีการจดัเก็บรายได้เพื่อน าไปใช้ใน
การจดัให้มีบริการ USO ..................................  

ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัเก็บรายได้เพื่อน าไปใช้ใน
การจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสงัคม  

ประกาศเร่ืองสทิธิแหง่ทาง ...............................  ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการใช้สทิธิในการปัก
หรือตัง้เสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตัง้อุปกรณ์ประกอบใดในการ
ให้บริการโทรคมนาคม  
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ผู้จองซือ้ทัว่ไป ................................................  ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่  1 หวัข้อ 7.4.1 “ประเภทและ
คณุสมบตัิของผู้ลงทนุ” 

ผู้จองซือ้พเิศษ ................................................  ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่  1 หวัข้อ 7.4.1 “ประเภทและ
คณุสมบตัิของผู้ลงทนุ” 

ผู้จดัการกองทนุ..............................................  ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ตามประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งมี
หน้าที่ตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทนุ นอกจากนี ้
ผู้ จัดการกองทุนยังมีหน้าที่อื่นและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง  

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุใน
ประเทศ .........................................................  

ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไทยและผู้ จัดจ าหน่าย
หน่วยลงทนุอื่นท่ีบริษัทจดัการอาจแต่งตัง้เพิ่มเติมในภายหลงั (หากมี) ซึ่ง
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์หรือการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจากกระทรวงการคลงัซึ่งท า
หน้าที่จดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม ........................  บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ทรูถือ
หุ้น (ทางอ้อม) ทัง้หมด 

ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ............................  ผู้ เช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเดิม สญัญา
เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 หรือ 
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ 
ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับอัตราค่าเช่าส าหรับการเป็นผู้ เช่าและบริหารจัดการ
ดัง้เดิม ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไข
หรือแทนที ่โดยในเบือ้งต้นประกอบไปด้วย TUC และ TICC 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ .........................................  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศ ส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมและที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ .............................................  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ 
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่มีสทิธิ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ 
วนัที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่ใช่บุคคลอเมริกัน (US Person) ตาม
นิยามของค าดังกล่าวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึ่งเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิม
ที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที่ 17 เมษายน 
พ.ศ. 2561 (แล้วแตก่รณี) 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายยอ่ย ................................  ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในหัว ข้อ  7.3.2 “ข้อก าหนดการ 
จดทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 

ผู้ลงทนุตา่งด้าว ..............................................  ผู้ลงทนุซึง่เป็นคนตา่งด้าว ซึง่รวมถึง  

(ก) บคุคลธรรมดาซึง่ไมม่ีสญัชาติไทย  

(ข) นิติบคุคลซึง่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย  

(ค) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้ นอันเป็นทุนตัง้แต่กึ่ง
หนึ่งของนิติบุคคลนัน้ถือโดยบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือนิติบคุคล
ซึ่งมีบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ลงทุนมีมูลค่าตัง้แต่กึ่งหนึ่งของทุน
ทัง้หมดในนิติบคุคลนัน้  

(ง) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทย ซึง่หุ้นสว่นผู้จดัการหรือผู้จดัการเป็นบคุคลตาม (1) หรือ  

(จ) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตัง้แต่กึ่ง
หนึ่งของนิติบคุคลนัน้ถือโดยบคุคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) หรือนิติ
บุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ลงทุนมีมูลค่าตัง้แต่กึ่ง
หนึง่ของทนุทัง้หมดในนิติบคุคลนัน้ 

ผู้สนบัสนนุ .....................................................  ทรู และ/หรือนิติบุคคลผู้ โอนอื่น และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรูหรือ 
นิติบคุคลผู้โอนอื่น ที่จะท าการจองซือ้หนว่ยลงทนุในการเสนอขาย 

ผู้สอบบญัชี ....................................................  ผู้ สอบบัญชีของกองทุนซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายช่ือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ว่า
ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม ...........  พระราชบญัญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่
แก้ไขเพิ่มเติม) 
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พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวฯ ......  พระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (รวมถึงที่
แก้ไขเพิ่มเติม) 

พ.ร.บ. โทรทศัน์ ..............................................  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

พ.ร.บ. บริษัทลงทนุของสหรัฐฯ ........................  พระราชบัญญัติบริษัทจัดการการลงทุนของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940  
(รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

พ.ร.บ. ร่วมทนุฯ 2535 ....................................  พระราชบญัญัติวา่ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2553 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

พ.ร.บ. วิทยคุมนาคม ......................................  พระราชบญัญตัิวิทยคุมนาคม พ.ศ. 2498 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ ..........................................  พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  (รวมถึงที่
แก้ไขเพิ่มเติม) 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ ..........................  พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่แก้ไข
เพิ่มเติม) 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ 2543  ........  พระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากบักิจการวิทยกุระจาย 
เสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 (รวมถึงที่แก้ไข
เพิ่มเติม) 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ 2553 .........  พระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
(รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

มลูคา่ของหนว่ยลงทนุ ....................................  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่จ าหน่ายได้ ณ 
สิน้สดุวนัค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) .............................  มลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทนุหกัด้วยหนีส้ิน ซึง่ค านวณตามวิธีการที่
ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว 
(Adjusted NAV) ...............................................  

มลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทนุหกัด้วยหนีส้นิท่ีไมม่ีภาระดอกเบีย้  

รัฐบาล...........................................................  รัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
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รัฐวิสาหกิจ ....................................................  หน่วยงานที่มี สถานะเป็น รัฐวิสาหกิจตามหลัก เณ ฑ์ที่ก าหนดใน
พระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
เช่น กสท. โทรคมนาคม และทีโอที 

ระบบ FOC ของ BFKT ...................................  ระบบใยแก้วน าแสงและอปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณบางสว่นที่อยู่นอกเขต
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ BFKT เป็นเจ้าของ และน าออกให้ 
กสท. โทรคมนาคม เช่าใช้ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA   

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

อปุกรณ์ระบบสายอากาศ (antenna) เพื่อกระจายสญัญาณส าหรับสถานี
ฐานภายในอาคาร ประกอบด้วยสายน าสญัญาณ (Feeder Cables) และ
ระบบสายอากาศ (Antenna System) โดยเป็นจุดเช่ือมต่อสายอากาศ 
(antenna) ที่แยกจากกันโดยต าแหน่งภายในอาคารซึ่งถูกใช้โดยผู้
ให้บริการโทรคมนาคมโทรศพัท์เคลื่อนที่เพื่อที่จะส่งเสริมการครอบคลมุ
ของสญัญาณภายในอาคาร 

รายงานการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3...............  

รายงานการประเมินมูลค่ายุติ ธรรมท รัพ ย์สิน โครงสร้างพื น้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จดัท าโดยบริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจ
เม้นท์ จ ากดั เมื่อวนัที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 และ บริษัท สีลม แอ๊ดไว
เซอร่ี จ ากดั เมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 (แล้วแตก่รณี) 

เรียลมฟู .........................................................  บริษัท เรียล มฟู จ ากดั 

วนัครบก าหนดสญัญา HSPA .........................  วนัท่ีสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ครบก าหนดอายขุองสญัญา 

วนัจดทะเบียนกองทนุ .....................................  วนัท่ีมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมโดยชอบกบั ส านกังาน 
ก.ล.ต. และมีการจดัตัง้กองทนุตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม ซึง่เกิดขึน้เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  

วนัท าการ.......................................................  วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 

วนัท่ีการเสนอขายครัง้แรกเสร็จสิน้ ...................  วนัที่มีการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายครัง้แรกเสร็จสิน้ 
ซึง่เกิดขึน้เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

วนัท่ีการเสนอขายเสร็จสิน้ ..............................  วนัท่ีมีการด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายเสร็จสิน้  

วนัท่ีกองทนุลงทนุครัง้แรก ...............................  25 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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วนัท่ีกองทนุลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 3 ..........................................................  

วนัที่ไม่ช้ากว่าวนัท าการวนัแรก ภายหลงัจากวนัที่กองทนุมีหนงัสือยืนยนั
วา่เง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดที่ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิ
รายได้ได้มีการด าเนินการให้เสร็จสิน้ ซึ่งเก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (เว้นแต่เง่ือนไขบงัคบัก่อน
ซึ่งจะมีการด าเนินการให้เสร็จสิน้ในวันที่กองทุนลงทุน ในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3) 

วนัเร่ิมค านวณรายได้ ......................................  (ก) ในสว่นของ AWC คือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 

(ข) ในสว่นของ BFKT คือวนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2556 

วนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 .............................................  

1 มีนาคม พ.ศ. 2558  

วนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที ่2 .............................................  

1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ....................................  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สญัญา HSPA................................................  สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA และสญัญาขายสง่บริการ HSPA 

สญัญากู้ยืมเงิน ..............................................  สญัญากู้ ยืมเงินจ านวน 13,100,000,000 บาท ระหว่างกองทนุและกลุ่ม
ผู้ให้สนิเช่ือที่เป็นสถาบนัการเงินไทย ลงวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558  

สญัญากู้ยืมเงิน ฉบบัท่ี 2  ...............................  สญัญากู้ ยืมเงินจ านวน 12,898,000,000 บาท ระหว่างกองทนุและกลุ่ม
ผู้ให้สนิเช่ือที่เป็นสถาบนัการเงินไทย ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

สญัญากู้ยืมเงิน ฉบบัท่ี 3 ................................  สญัญากู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ระหว่างกองทนุและ
กลุม่ผู้ ให้สินเช่ือที่เป็นสถาบนัการเงินไทย ที่จะได้เข้าท าเพื่อการลงทนุใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่ 3 โดย
กองทนุ (ถ้ามี) 

สญัญาขายสง่บริการ HSPA  ..........................  สญัญาบริการขายสง่บริการบนโครงขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในระบบ HSPA 
ลงวันที่  27  มกราคม  พ .ศ . 2554 ระหว่าง  เ รียลมูฟ  และ กสท . 
โทรคมนาคม รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

สญัญาเชา่เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ...............  สัญญ าเช่ า เค ร่ืองและอุปกรณ์ วิทยุ โทรคมนาคม เพื่ อ ให้บ ริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบ HSPA ลงวันที่  27 มกราคม พ.ศ. 2554 
ระหวา่ง BFKT และ กสท. โทรคมนาคม รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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สญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC .............  สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ระหวา่ง BFKT และ AWC รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

สญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 .............................................  

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ท าขึน้เพิ่มเติมส าหรับการเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ระหว่าง BFKT และ 
AWC ลงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

สญัญาเชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  ............................................  

สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ท าขึน้เพิ่มเติมส าหรับการเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหว่าง BFKT และ 
AWC ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

สญัญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจดัการ
หลกัเดิม ........................................................  

(ก) สญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการท่ีเก่ียวกบัการ
เช่าเสาโทรคมนาคม ระหวา่ง TUC และกองทนุ ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 และ 

(ข) สญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการท่ีเก่ียวกบัการ
เช่า FOC อุปกรณ์ระบบส่งสญัญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวัด ระหว่าง TICC และกองทุน ลงวนัที่ 24 ธันวาคม  
พ.ศ. 2556 

สญัญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจดัการ
หลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ ........................  

(ก) สญัญาสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเดิม  

(ข) สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 

ในแต่ละกรณี ซึ่งได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่า/เช่าช่วง 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั  

สญัญาเชา่ชว่ง ด าเนินการและบริหารจดัการ 
FOC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1 .........................  

สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC ที่เก่ียวกบัการเช่าช่วง 
ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ระหวา่ง TICC และกองทนุ ลงวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2558 

สญัญาเชา่ FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 ..........................................................  

สัญญาเช่าระยะยาวระหว่างกองทุนและ AWC เก่ียวกับการลงทุนใน 
FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ลงวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558  

สญัญาเชา่ FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3  .....................................  

สัญญาเช่าระยะยาวระหว่างกองทุนและ TICC เก่ียวกับการลงทุนใน 
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC 
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3  ลงวันที่  24 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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สญัญาแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจดัการหลกั ...................................  

(ก) สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ ระหว่าง TUC และกองทุน ลงวนัที่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เก่ียวกับสัญญาเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการหลกัที่เก่ียวกับการเช่าเสาโทรคมนาคม ลงวนัที่  24 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556  

(ข) สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ ระหว่าง TICC TUC และกองทุน  
ลงวนัที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เก่ียวกบัสญัญาเช่า ด าเนินการ
และบริหารจัดการหลักที่เก่ียวกับการเช่า FOC อุปกรณ์ระบบส่ง
สญัญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดัลงวนัที่ 24  
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 

(ค) สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ ระหว่าง TICC และกองทนุ ลงวนัที่  
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เก่ียวกบั สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจดัการ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

สญัญาแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญารักษาสดัสว่น
การถือหนว่ยลงทนุ .........................................  

สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกบัสญัญารักษาสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ ลง
วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ระหวา่งทรูและกองทนุ 

สญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ...........  สญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนระหวา่งบริษัทจดัการและนายทะเบียน 

สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ....................  สัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ระหว่า งบริษัทจัดการและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนการเสนอขายครัง้แรก 

สญัญาบริการหลกั .........................................  สญัญาจ้างบริการส าหรับการให้บริการด้านธุรการ การจดัหาผลประโยชน์
และการตลาด ให้แก่กองทุน ระหว่างกองทุนและผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 .........................  

สัญญาซื อ้ขายท รัพ ย์สินระหว่างกองทุนและ TUC เก่ี ยวกับ เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
และ FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560  

สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ ทรูมฟู ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 .........................  

สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินระหว่างกองทุนและ ทรูมูฟเก่ียวกับ  FOC หลกั
ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ค รัง้ที่  2 FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟูท่ีลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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สญัญารักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ.......................................................... สญัญารักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ ระหวา่งทรูและกองทนุลงวนัท่ี 24 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

สญัญาให้ด าเนินการฯ ....................................  สญัญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลูา่ Digital PCN 
1800 ระหว่าง  การสื่อสารแห่งประเทศไทย และ บ ริษัท  ไว ร์เลส  
คอมมนูิเคชัน่ส์ เซอร์วิส จ ากดั ลงวนัที่ 20 มิถนุายน พ.ศ. 2539 รวมทัง้ที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ..........  (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้น 

(ข) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 1 

(ค) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที ่2 

(ง) สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2  และ  
ครัง้ที่ 3 และ  

(จ) สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ 
ครัง้ที่ 3 

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1 ........................  

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนและ AWC 
เก่ียวกบัการลงทนุในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1
ลงวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2 ........................  

สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนและ  AWC 
เก่ียวกบัการลงทนุในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้
เบือ้งต้น .........................................................  

(ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนและ AWC 
เก่ียวกับการลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ  AWC ลงวันที่  24 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

(ข) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนและ BFKT 
เก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ลงวนัที่ 24 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

(ค) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิระหวา่งกองทนุและทรูเก่ียวกบัการลงทนุใน
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ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรู ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

(ง) สญัญาโอนขายทรัพย์สินระหว่างกองทุนและ TICC เก่ียวกับการ
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นบางส่วน
ของ TICC ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ส านกังาน ก.ล.ต. ...........................................  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สทิธิแหง่ทางโดยกฎหมาย ...............................  สทิธิในการปักหรือตัง้เสา หรือเดินสาย วางทอ่ หรือติดตัง้อปุกรณ์ประกอบ
ใดในการให้บริการโทรคมนาคม ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดโดย
ประกาศเร่ืองสทิธิแหง่ทาง 

สทิธิแหง่ทางโดยนิติกรรมสญัญา .....................  สทิธิในการปักหรือตัง้เสา หรือเดินสาย วางทอ่ หรือติดตัง้อปุกรณ์ประกอบ
ใดในการให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งเกิดจากการท าสญัญากับอีกบุคคล
หนึง่ 

เสา หรือ เสาโทรคมนาคม ...............................  เสาโทรคมนาคม ซึ่งรวมทัง้เสาที่ตัง้บนพืน้ดิน เสาที่ตัง้บนดาดฟ้า และ
ระบบ Distributed Antenna System 

เสาโทรคมนาคมของ AWC .............................  เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่น
ที่เก่ียวข้องที่ AWC เป็นเจ้าของ จ านวน 4,360 เสา ที่กองทนุเข้าลงทนุเมื่อ
วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ 
ครัง้ที่ 1 ..........................................................  

เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่น
ที่เก่ียวข้อง ที่  AWC เป็นเจ้าของที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 อัน
ประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคม จ านวน 338 เสา และโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้อง ที่กองทนุเข้าลงทนุเมื่อวนัที่ 
5 มีนาคม พ.ศ. 2558  

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเตมิ 
ครัง้ที่ 2 ..........................................................  

เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่น
ที่เก่ียวข้อง อันประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคม จ านวน 149 เสา และ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้อง ที่กองทนุ
เข้าลงทนุเมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

เสาโทรคมนาคมของ BFKT.............................  เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่น
ที่เก่ียวข้อง ที่ BFKT เป็นเจ้าของ จ านวน 1,485 เสา และน าออกให้ กสท. 
โทรคมนาคม เช่าใช้ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ที่กองทุน
เข้าลงทนุเมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
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เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 ..........................................................  

เสาโทรคมนาคม ของ TUC อนัประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน 
350 เสา ที่กองทนุเข้าลงทนุเมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3  .........................................................  

เสาโทรคมนาคม ของ TUC อนัประกอบไปด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน
ประมาณ 2,589 เสา ที่จะซือ้จาก TUC 

หนว่ยงานของรัฐ ............................................  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เช่น 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลัง และ
หน่วยงานของรัฐส่วนท้องถ่ิน เช่น ส านักงานเขต องค์การบริหารส่วน
จังหวดั องค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาค และ
เทศบาล 

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

หนว่ยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดแูล .......................  หน่วยงานที่มีอ านาจก ากับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ 
ประเทศไทย เช่น คณะกรรมการ กทช. ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ 2543 และ กสทช. ตาม พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ 2553           

หนว่ยงานอิสระ ..............................................  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงาน
อยัการสงูสดุ ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 

หนว่ยลงทนุ หรือ หนว่ย ..................................  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

หนงัสอืข้อตกลงเก่ียวกบัทรัพย์สนิโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ............................  

หนงัสือข้อตกลงเก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA 
ระหวา่ง TUC TICC และ กองทนุ ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

หนงัสอืชีช้วน .................................................  หนงัสอืชีช้วนส าหรับการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

อปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ ..............................  อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับระบบสื่อสญัญาณผ่าน FOC และ/หรือ ระบบจาน
ไมโครเวฟท่ีใช้คลืน่ความถ่ี 

เอกสารธุรกรรม ..............................................  (ก) สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้น 

(ข) สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเดิม  

(ค) สญัญาบริการหลกั 

(ง) หนงัสือข้อตกลงกระท าการ (Letter of Undertaking) ระหว่าง TUC 
BFKT และกองทนุ และ 
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(จ) สญัญารักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ 

และเพื่อประโยชน์ของหัวข้อ “ค าจ ากัดความ” (เฉพาะย่อหน้าที่ 3 ของ
หัวข้อดังกล่าว) หัวข้อ 2.2.7 “การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน” 
หวัข้อ 7.7.2.1 “สิทธิของบริษัทจัดการ” หวัข้อ 7.7.3.1 “สิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์” และ หวัข้อ 7.8.2 (ฑ) “คา่ใช้จ่าย
ที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุ” ให้หมายความรวมถึง เอกสารธุรกรรมส าหรับการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 และสญัญาหรือเอกสารอื่นใดที่กองทนุจะได้เข้าท า
เก่ียวกับการลงทุน ได้มาเพิ่มเติม จ าหน่ายไป และ/หรือ การจัดหา
ผลประโยชน์เก่ียวกบัทรัพย์สนิของกองทนุ 

เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 ..........................................................  

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 1 

(ข)  สญัญาเชา่ FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ 

(ค)  สญัญาเชา่ชว่ง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC ที่ลงทนุเพิม่เติม 
ครัง้ที่ 1 

เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 ......................................  

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 2  

(ข) สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2  และ  
ครัง้ที่ 3  

(ค) สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ 
ครัง้ที่ 3 

(ง) สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 

(จ) หนังสือข้อตกลงเก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
HSPA 

(ฉ) สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั 
และ 

(ช) สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญารักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ  

เอไอเอส ........................................................   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
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ศัพท์เทคนิค 

2G ................................................................   มาตรฐานโทรศพัท์เคลือ่นท่ียคุที่ 2 โดยเทคโนโลยี 2G เป็นการให้บริการ
โทรศพัท์ระบบไร้สายดิจิตอลซึง่รวมถึง GSM GPRS และ EDGE 

3G ................................................................  มาตรฐานโทรศพัท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 โดยเทคโนโลยี 3G ท าให้มีการเพิ่ม
ความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลและการให้บริการเสียงบนเทคโนโลยี 
HSPA ทีม่ีประสทิธิภาพมากกวา่เทคโนโลยี 2G  

4G ................................................................  มาตรฐานโทรศพัท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 โดยเทคโนโลยี 4G ท าให้มีการเพิ่ม
ความเร็วในการรับ-สง่ข้อมูลและการให้บริการเสียงบนเทคโนโลยี LTE 
ทีม่ีประสทิธิภาพมากกวา่เทคโนโลยี 3G  

4G LTE หรือ Long Term Evolution ...............  เทคโนโลยีโทรศพัท์เคลื่อนที่ 4G ประเภทหนึ่งที่ให้ความเร็วในการรับสง่
ข้อมลูที่สงูกวา่ 3G ตามมาตรฐานสมาคม GSM 

5G ……………………………………………. มาตรฐานเทคโนโลยีไร้สายยุคที่ 5 ซึ่งมุ่งที่จะท าให้มีการเพิ่มความเร็ว
และความสามารถมากกวา่เทคโนโลยี 4G ในปัจจบุนั 

anchor tenant.......................... ผู้ เช่าและบริหารจดัการรายแรกของเสาโทรคมนาคมที่ได้รับการก่อสร้าง 
โดยทัว่ไปมกัเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ขายเสาโทรคมนาคมนัน้ๆ หรือผู้
เช่าและบริหารจัดการรายแรกบนเสาสถานีฐานโดยผู้ ประกอบกิจการ
เสาโทรคมนาคมอิสระ 

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

รายได้เฉลีย่ตอ่เลขหมายตอ่เดือน 

Backbone …………………………………… ส่วนหนึ่งของโครงสร้างทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานซึ่ง เป็น
เครือขา่ยหรือเส้นทางหลกัในการรับสง่ข้อมลู 

backhaul ......................................................  ระบบสื่อสญัญาณในการรับส่งสญัญาณเสียงและข้อมูลในโครงข่าย
โทรคมนาคมโทรศพัท์เคลือ่นท่ีจาก Node B ไปยงัอปุกรณ์โครงขา่ยหลกั 

CDMA หรือ Code Division Multiple Access  มาตรฐานโทรศพัท์ไร้สายที่ถกูน ามาใช้โดยผู้ประกอบกิจการบางกลุม่ซึ่ง
อยูน่อกทวีปยโุรป เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

dark fiber capacity ......................................  ใยแก้วน าแสง (FOC) ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งสามารถน ามาต่อเข้ากับ
อปุกรณ์ระบบสือ่สารโทรคมนาคม  
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DOCSIS .......................................................  Data Over Cable Service Interface Specification ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ 
บริการบรอดแบนด์ตามมาตรฐานท่ีใช้กนัทัว่ไปในสหรัฐอเมริกา 

DSL หรือ Digital Subscriber 
Line………………………………………. 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านสายโทรศพัท์ที่ท าจาก
ลวดทองแดง 

DSLAM หรือ Digital Subscriber Line 
Access Multiplexer ............................... 

อปุกรณ์ที่ใช้ในการเช่ือมต่อผู้ ใช้งานดิจิทลัเข้ากบัเครือข่ายโดยการรวม 
DSL เข้าสูเ่ครือขา่ยผา่นช่องทางเดียวหรือหลายช่องทาง  

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

อปุกรณ์บนเทคโนโลยีการรับสง่ข้อมลูผา่นใยแก้วน าแสงซึง่รวบรวมและ
สง่ถ่ายคลืน่สญัญาณหลายคลื่นผ่านความยาวคลืน่หลายระดบัในเวลา
เดียวกนับนใยแก้วน าแสงเดียวกนั 

FOC หรือ fiber optic cable ...........................  ใยแก้วน าแสงเพื่อเป็นตวักลางในการเช่ือมตอ่ของระบบสือ่สญัญาณ 

FTTx .............................................................  Fiber To The x เป็นการให้บริการ Internet บนสาย fiber optic cable 
ที่เร็วกว่า 1 Gbps เช่น FTTH (Fiber To the Home) และ FTTB (Fiber 
To the Building) เป็นต้น 

HSPA หรือ High Speed Packet Access ......  เครือข่ายที่มีการใช้วิธีการรับส่งข้อมูลทัง้แบบ High Speed Downlink 
และ Uplink Packet Access ในเวลาเดียวกนั 

IP หรือ Internet Protocol ...............................  วิธีการส่งถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรือโครงข่ายหนึ่งไปยังอีก
คอมพิวเตอร์หรือโครงข่ายหนึ่งทางอินเทอร์เน็ต โดยคอมพิวเตอร์หรือ
โครงข่ายแต่ละอันจะมีหมายเลข IP address เฉพาะตัวต่างหากจาก
คอมพิวเตอร์หรือโครงขา่ยอื่นๆ ที่เช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ต 

ISP หรือ Internet Service Provider ...............  บุคคลซึ่งให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและกิจการที่ เก่ียวข้องแก่
ผู้ ใช้บริการที่เป็นบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 
ผ่านการเช่ือมต่อใดๆ โดยผู้ ใช้บริการจะต้องมีบัญชีการใช้งานกับ 
ผู้ให้บริการก่อน 

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

ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนซึ่งมิได้มีคลื่นความถ่ี
และโครงขา่ยโครงสร้างพืน้ฐานในการให้บริการแก่ลกูค้า 

Node B .........................................................  อุปกรณ์ที่ตัง้อยู่ในเสาโทรคมนาคมและสถานที่ตัง้อื่นๆ ในโครงข่าย
โทรคมนาคมโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ ซึ่ ง ใช้ติดต่อสื่ อสารทางตรงกับ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยท าหน้าที่เสมือน ”สถานีฐาน” ของระบบ 3G และ 
4G เมื่อเปรียบเทียบกบัโครงขา่ยอื่นๆ  
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USO หรือ Universal Service Obligation .......  หน้าที่ในการให้บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ
สงัคม 

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

เทคโนโลยีในการสือ่สารไร้สายแบบช่องสญัญาณแบบแถบกว้าง 

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

xDSL หรือ Digital Subscribe Line ................  เทคโนโลยีในการให้บริการบรอดแบนด์โดยอาศยัสายทองแดงในการ
เข้ าถึ งผู้ ใ ช้ ป ลายทาง  เช่ น  Asymmetric Digital Subscriber Line 
(ADSL) แ ล ะ  Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line (VDSL) 
เป็นต้น 

กรุงเทพและปริมณฑล .................................. เขตพืน้ท่ีรอบเมืองหลวง อนัได้แก่ กรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคียง 
ซึง่ประกอบด้วย จงัหวดันครปฐม ปทมุธานี นนทบรีุ สมทุรปราการ และ
สมทุรสาคร 

การเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม ..................  การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทัง้ทางกายภาพและทางตรรกะ
เพื่อที่จะท าให้ผู้ ใช้บริการของโครงข่ายหนึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการของอีกโครงข่ายหนึ่ง โดย ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
หมายความถึงการช าระเงินโดยผู้ ประกอบกิจการที่มี โครงข่าย
โทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมอีกราย
หนึ่ง ส าหรับการส่งทราฟฟิคไปยังผู้ ประกอบกิจการที่มี โครงข่าย
โทรคมนาคมอีกรายหนึง่นัน้ 

คอร์กิโลเมตร .................................................  หน่วยวดัความยาวรวมของสายใยแก้วน าแสง โดยค านวณจ านวนแกน 
(core) ของสาย คณูด้วยความยาวของสายใยแก้วน าแสง 

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท  
Active  ..........................................................  

ส่วนประกอบของโครงข่าย โท รคมนาคมที่ ใ ช้ ไฟฟ้ าและ /ห รือ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึง สายอากาศ (antenna) feeders ส าหรับแถบ
ความถ่ีคลืน่วิทย ุสายและอปุกรณ์การสือ่สาร และอปุกรณ์โครงขา่ยหลกั
เป็นต้น  

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive  .......................................................  

สว่นประกอบของโครงขา่ยโทรคมนาคม ซึง่รวมถึง เสาโทรคมนาคม เสา
วิทยุ ระบบคอนเทนเนอร์ อาคารสิ่งปลูกสร้าง (Shelter) และ FOC  
เป็นต้น 
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เครือขา่ยสง่ตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) ....  สว่นการเช่ือมโยงต่อช่วงสดุท้ายในโครงสร้างโทรคมนาคมเพื่อให้บริการ
แก่ผู้ใช้ปลายทาง 

แถบความถ่ีคลืน่วิทย ุ......................................  ขอบเขตของความถ่ีคลื่นวิทยุเก่ียวกับแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการสง่ผ่าน
เสยีง ข้อมลู และโทรทศัน์ 

บริการคงสทิธิเลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นท่ี.........  บริการที่ให้ผู้ ใช้บริการสามารถที่จะเปลี่ยนผู้ ให้บริการระบบไร้สาย 
ในขณะท่ียงัคงรักษาหมายเลขโทรศพัท์เดิมไว้ 

แบนด์วิดท์ .....................................................  ปริมาณข้อมลูที่สามารถสง่ผา่นได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

สายอากาศ .................................................. สว่นประกอบท่ีใช้ในการรับ-สง่คลืน่วิทย ุ

สถานท่ีตัง้ร่วมกนั ...........................................  จ านวนของผู้ประกอบกิจการซึง่ใช้เสาโทรคมนาคมร่วมกนั และในกรณี
ที่มีผู้ประกอบกิจการรายเดียวเป็นผู้ ใช้เสาโทรคมนาคม ให้ค าว่า สถาน
ที่ตัง้ร่วมกนั หมายความถึง ผู้ประกอบกิจการรายเดียวผู้นัน้ 

สถานีฐาน ......................................................  โค รงส ร้า งพื ้น ฐ าน โท รคมน าคมป ระ เภ ท  Active ที่ ติ ด ตั ้ง  ณ  
เสาโทรคมนาคม เช่น สายอากาศ (antenna) และ Node B เป็นต้น 

สถานีฐานรับสง่สญัญาณ (coverage site) เสาโทรคมนาคมซึ่งผู้ประกอบการติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคมที่สามารถ
เช่ือมต่อระบบคลื่นวิทยุเข้ากับอุปกรณ์สื่อสารภายในพืน้ที่ที่ก าหนด 
หากปราศจากสถานีรับส่งสญัญาณแล้ว อปุกรณ์สื่อสารจะไม่สามารถ
รับสญัญาณใดๆ ได้ 

อตัราการเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR: 
compound annual growth rate) …………... 

อตัราการเติบโตเฉลีย่ในช่วงระยะเวลาหนึง่เมื่อคิดแบบทบต้น 

อินเทอร์เน็ต ...................................................  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่
เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายทั่วโลก และมีการสื่อสารข้อมูลโดยใช้
ม า ต รฐ า น อิ น เท อ ร์ เน็ ต โป ร โต ค อ ล  (Internet Protocol ห รื อ 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol : TCP/IP) ร่วมกนั 

MPLS หรือ Multiprotocol Label Switching 
router ...........................................................   

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายส าหรับการสลับวิธีการสื่อสารอย่าง
หลากหลาย โดยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นฐานในการรับส่งสัญญาณบน
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการรับสง่ข้อมลูบน FOC โดยจะมีการรับสง่
สญัญาณผา่น DWDM 
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SDH หรือ Synchronous Digital Hierarchy ....  อุปกรณ์ ที่ ใช้ ในระบบเค รือข่าย  โดยเป็นอุปกรณ์ ที่ ใ ช้ เป็นฐาน 
ในการรับส่งรับส่งข้อมูลบน FOC โดยเช่ือมต่อไปยัง DWDM และ
โครงขา่ยหลกั 
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สรุปข้อมูลส าคัญของการเสนอขาย (Executive Summary) 

  

สรุปข้อมลูส าคญันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ ซึง่เป็นเพียงข้อมลูสรุปเก่ียวกบัการ
เสนอขาย ลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุ ดงันัน้ ผู้ลงทนุต้องศกึษาข้อมลูในรายละเอียดจากหนงัสอืชีช้วนฉบบัเต็ม ซึ่ง
สามารถขอได้จากผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และผู้จัดการกองทุน หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนงัสือชีช้วนที่ผู้ จัดการ
กองทนุ/ที่ปรึกษาทางการเงิน ยื่นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ที ่website ของส านกังาน ก.ล.ต. 
 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 
Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF) 

 
1. สาระส าคัญของกองทุน  

ช่ือกองทนุ (ไทย) กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 
ช่ือกองทนุ (ภาษาองักฤษ) Digital Telecommunications Infrastructure Fund 
ช่ือยอ่ DIF 
บริษัทจดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้นี ้ 
ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 

ดิจิทลั ประเภทระบช่ืุอผู้ ถือ 
มลูคา่ที่ตราไว้ 10.00 บาทตอ่หนว่ย 
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีออกและเสนอขาย ไมเ่กิน 3,830,725,692 หนว่ย  
ช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น  
(Preliminary Offering Price Range) 

13.60 – 13.90 บาทตอ่หนว่ย 

มลูคา่รวมของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย ไมเ่กิน 53,236,208,451 บาท 
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ (Domestic Bookrunner) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   

ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเบือ้งต้นในตา่งประเทศ 
(Initial Purchaser) 

Credit Suisse (Singapore) Limited และ Nomura 
Singapore Limited  

เง่ือนไขการจองซือ้ ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศขอสงวนสทิธิ
ในการปิดรับจองซือ้หนว่ยลงทนุก่อนครบก าหนดระยะเวลา
การจองซือ้กรณีหากยอดการจองซือ้หนว่ยลงทนุ 
ครบตามก าหนดแล้ว 
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สดัสว่นการเสนอขายหนว่ยลงทนุในเบือ้งต้นและวิธีการจองซือ้มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน การจัดสรร วันที่จองซือ้และการช าระราคาจองซือ้หน่วยลงทุน 

ส่วนที่ 1 : ผู้ถอืหน่วยลงทุนเดมิ
ที่มีสิทธิ (PPO) 

จ านวนไม่เกิน 2,778,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50.00 ของจ านวนหน่วยลงทุนใหม่ทัง้หมด เสนอขายให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึง่ไมใ่ช่บคุคล
อเมริกนั (US Person) ตามนิยามของค าดงักล่าวในพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ 
(Preferential Public Offering) โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจะ 
มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทุนใหม่ในอัตราส่วนเท่ากับ 2.0911 
หนว่ยลงทนุเดิม ตอ่ 1 หนว่ยลงทนุใหม่ 

• ผู้จองซือ้ทั่วไป และผู้จองซือ้พิเศษ ที่ไม่ได้น าส่งใบ Bookbuilding 
ยกเว้นทรู 

ตัง้แต่วันที่  2 - 4 และ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลาท าการ 
ของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ จนถึงเวลา  
15.30 น. ของวันที่  8 พฤษภาคม 2561 โดยจะต้องช าระค่าจองซือ้
หน่วยลงทุนที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น คือที่ราคา 
13.90 บาท ตอ่หนว่ย 

• ผู้จองซือ้พิเศษที่ได้น าส่งใบ Bookbuilding และทรู 

ตัง้แตว่นัท่ี 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ระหวา่งเวลาท าการ  ของผู้จดัการ
การจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ โดยจะต้องช าระคา่จองซือ้หนว่ย
ลงทนุท่ีราคาเสนอขายสดุท้าย 

ส่วนที่ 2 : ประชาชนทั่วไป 

- ผู้จองซือ้ทัว่ไป 

 

จ านวนไมน้่อยกวา่ 1,053,000,000 หนว่ย 

จดัสรรโดยเกณฑ์ small-lot first 

 

 

ตัง้แต่วันที่  2 - 4 และ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลาท าการ 
ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ จนถึงเวลา 15.30 น. 
ของวันที่  11 พฤษภาคม 2561 โดยจะต้องช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทุนที่
ราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น คือที่ราคา 13.90 บาทตอ่หนว่ย 
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สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน การจัดสรร วันที่จองซือ้และการช าระราคาจองซือ้หน่วยลงทุน 

- ประเภทผู้จองซือ้พเิศษ 
และทรู นิติบคุคลผู้โอน และ/
หรือ กลุม่บคุคลเดยีวกนักบั
นิติบคุคลผู้โอน 

จัดสรรให้ทรู นิติบุคคลผู้ โอน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับนิติ
บคุคลผู้ โอนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุน ภายหลงัการเพิ่มทุน (เมื่อรวมกับหน่วยลงทุนที่
ได้รับจดัสรรตามสว่นท่ี 1) 

ตัง้แต่วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลาท าการ  ของผู้ จัดการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ โดยจะต้องช าระค่าจองซือ้หน่วย
ลงทนุท่ีราคาเสนอขายสดุท้าย 
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2.1. แผนภาพความเสี่ยงของกองทุน 

 
เนื่องจากโครงสร้างของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานและประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุนของแต่ละกองทุนนัน้ 
มีความแตกต่างกัน  ดงันัน้ ระดบัความเสี่ยงของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะอยู่ในระดบั 4 ถึง 8 ซึ่งขึน้อยู่กับ
ปัจจยัต่างๆ โดยระดบัความเสี่ยงของกองทุนจัดอยู่ที่ระดบั 7  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 1.12 
“แผนภาพความเสีย่งของกองทนุ” 

2.2. วัตถุประสงค์การระดมทุนในครัง้นี ้

กองทุนจะน าเงินท่ีได้มาจากการระดมทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทนุจ านวนไม่เกิน 4,300,000,000 หน่วย และ
เงินที่ได้จากการกู้ยืมระยะยาวจากกลุม่สถาบนัการเงินในวงเงินไม่เกินประมาณ 2,000 ล้านบาท มาใช้ในการลงทนุ
ในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้โดยจะมี
มลูค่าการลงทุนไม่เกิน 58,000 ล้านบาท ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการกู้ยืมเงินของกองทุน
เพื่อน ามาลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ในหวัข้อ 2.1.2. “การลงทุนใน
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที ่3” 

(ก) กรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคมส าหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีจ านวนประมาณ 2,589 เสา 

(ข) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั ระยะทาง
ประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) 

(ค) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ  546 กิโลเมตร (หรือประมาณ  117,871  
คอร์กิโลเมตร) 

(ง) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
220,428 คอร์กิโลเมตร) 
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(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง
ประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) รวมทัง้สิทธิในการซือ้ (call option) 
FOC ซึง่ใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดงักลา่ว เมื่อครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดยกองทนุ
จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดงักล่าวให้แก่  TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่า
ระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าระยะยาวระหว่างกองทนุและ TICC เก่ียวกบัการลงทนุใน FOC 
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (“สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 2 และ 3”) โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพ่ือซือ้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 
1,300 ล้านบาท 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2.2.3 “วตัถปุระสงค์การใช้เงินท่ีได้รับจากการเสนอขาย” 

2.3. ความสมเหตุสมผลของมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 

มลูคา่การลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะไม่เกิน 58,000 ล้านบาท 
(ห้าหมื่นแปดพันล้านบาท) (รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว อาทิเช่น ภาษี ค่าที่ปรึกษา  
ค่าทนายความ ฯลฯ) โดยตามรายงานประเมินค่าของผู้ ประเมินค่าอิสระ 2 ราย ได้แก่ บริษัท ดิสคัฟเวอร์  
แมเนจเม้นท์ จ ากัด และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด ราคาประเมินค่าของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 แยกตามผู้ประเมินและประเภททรัพย์สนิ มีรายละเอียดดงันี ้

 

บริษัท 
ประเภททรัพย์สิน 
ที่กองทุนลงทุน
เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 3 

ราคาประเมินตามโครงสร้างของกองทุน 
(ล้านบาท)(1) มูลค่าท่ีกองทุน

เข้าลงทุน 
(ล้านบาท)(6) บริษัท ดสิคัฟเวอร์ แมเนจ

เม้นท์ จ ากัด(2)(3) 
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี 

จ ากัด(4)(5) 

TUC เสาโทรคมนาคม(7) 
ขัน้ต ่า

4,884.06 
ขัน้สงู

6,152.77 
ขัน้ต ่า

7,921.60 
ขัน้สงู

8,810.62 
 

TUC TICC 
ทรูมฟู 

FOC(7) 
ขัน้ต ่า

49,257.59 
ขัน้สงู

52,754.16 
ขัน้ต ่า

46,448.39 
ขัน้สงู

50,204.17 
 

TUC TICC 
ทรูมูฟ 

เสาโทรคมนาคม และ 
FOC 

ขัน้ต ่า
54,141.65 

ขัน้สูง
58,906.93 

ขัน้ต ่า
54,369.99 

ขัน้สูง
59,014.79 

ไม่เกิน 
58,000.00  

หมายเหต:ุ  
1. ผู้ประเมินทัง้สองรายประเมินคา่ตามวิธีรายได้ (income approach) ตามโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุ  
2. วนัที่ประเมินราคา คือ 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 โดยมีวนัก าหนดราคาประเมินวนัที่ 16 มิถนุายน พ.ศ. 2561 
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3. ผู้ประเมินใช้อัตราคิดลดต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (WACC) ร้อยละ 6.98 – 7.28 ต่อปี ส าหรับตลอดระยะเวลา
ประมาณการ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2587 ทัง้นี ้ผู้ ประเมินได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการปรับขึน้และลดลง
ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (WACC) ร้อยละ 0.25 ตอ่ปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

4. วนัที่ประเมินราคา คือ 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 โดยมีวนัก าหนดราคาประเมินวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
5. ผู้ประเมินใช้อัตราคิดลดต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก  (WACC) ร้อยละ 7.27 ต่อปี โดยได้ท าการวิเคราะห์ความ

อ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดระหว่างร้อยละ 7.02 – 7.52 และ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลัง
ระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหวา่งร้อยละ -0.25 – 0.25 

6. ราคาซือ้ขายสดุท้ายซึ่งจะช าระโดยกองทนุส าหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะขึน้กับราคาเสนอขาย
สดุท้ายส าหรับหน่วยลงทนุใหมข่องกองทนุ 

7. ตามข้อมลูที่ได้รับการชีแ้จงเพ่ิมเติมจากผู้ประเมินทัง้สองราย 
 

ความเห็นของบริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงิน 

เนื่องจากมูลค่าสงูสดุที่กองทุนเข้าลงทุนเป็นมูลค่าที่อยู่ระหว่างช่วงราคาประเมินทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่า มลูค่าลงทุนดงักลา่วเป็น 
มลูคา่ที่สมเหตสุมผล โดยบริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ในรายงาน
การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่  3 รวมถึงการสัมภาษณ์ 
ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินทัง้สองราย ได้แก่ บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั และ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ 
จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ประเมินท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประเมินมลูค่าทรัพย์สนิ และได้รับการอนมุตัิ
จากส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว มีความเห็นวา่ รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินทัง้สองรายมีความ
สมเหตสุมผล เนื่องจากถกูจดัท าขึน้ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกบัโครงสร้างการลงทนุของกองทนุใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม กลา่วคือ เป็นวิธีการค านวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Method) ซึ่งค านึงถึงความสามารถในการสร้างรายได้และก าไรของทรัพย์สิน ซึ่งวิธีดังกล่าวจะ
สะท้อนมลูคา่ที่แท้จริงของทรัพย์สนิท่ีกองทนุจะเข้าลงทนุได้  

ทัง้นี ้สมมติฐานที่ผู้ประเมินทัง้สองรายใช้ในการประมาณการรายได้  และค่าใช้จ่ายต่างๆ (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.5 (ข) ”สรุปสมมติฐานท่ีผู้ประเมินใช้ในการประเมินมลูคา่”) อ้างอิงตามเง่ือนไขใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทนุและนิติบคุคลผู้ โอน สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ระหว่างกองทนุกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั  และหนงัสือข้อตกลงร่วม 
ซึ่งสญัญาดงักลา่วได้ระบเุง่ือนไขต่างๆ ที่มีผลต่อรายได้ของกองทนุ อาทิ อตัราค่าเช่าและอตัราการเช่า รวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน อาทิเช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง (Rights of Way Costs)  
คา่ย้ายเสาโทรคมนาคม คา่ใช้จ่ายการตลาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ไว้คอ่นช้างชดัเจนและแน่นอน อย่างไร 
ก็ดี ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินมีการปรับปรุงสมมติฐานบางอย่างด้วยดลุยพินิจของผู้ประเมิน โดยอาศยัข้อมลูที่
เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น อตัราเงินเฟ้อซึ่งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายบางรายการในอนาคต ประมาณการรายได้
จากผู้ เช่ารายอื่น และมลูค่าหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) เป็นต้น โดยในการประมาณการ
รายได้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมจากผู้ เช่ารายอื่น ผู้ประเมินรายหนึง่มิได้มีการประมาณการรายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่า
รายอื่นเลย ทัง้นี ้ผู้ประเมินได้ท าการวิเคราะห์ความออ่นไหวโดยสมมตอิตัราการเช่าของผู้ เช่ารายอื่น เทา่กบั 0.17 
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พืน้ที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคม ในขณะที่ ผู้ประเมินอีกรายหนึ่งได้มีการประมาณการรายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่า 
รายอื่น โดยสมมติอตัราการเช่าในสดัสว่นท่ีสอดคล้อง กบัอตัราการปลอ่ยเช่าให้แก่ผู้ เช่ารายอื่นในช่วงที่ได้ท าการ
ประเมินราคา (Proportionate Basis) ของเสาโทรคมนาคมที่กองทุน เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ โดยปัจจัยที่
สนบัสนนุความต้องการเช่าใช้พืน้ท่ีบนเสาโทรคมนาคมจากผู้ เช่ารายอื่นประกอบด้วย ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
และการด าเนินการ (Economic and Execution Benefits) จากการเช่า และ การท่ีผู้ประกอบการด าเนินการเพิ่ม
ความครอบคลมุของเครือขา่ยเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึน้ ซึง่อาจรวมไปถึงการปฏิบตัิ
ตามภาระผูกพนัของการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมบนคลื่นความถ่ีดงักลา่ว  ส าหรับการ
ประมาณการรายได้ค่าเช่า FOC จากผู้ เช่ารายอื่น ผู้ ประเมินทัง้สองรายได้ใช้สมมติฐานแบบระมัดระวัง 
(Conservative Assumption) โดยมิได้มีการประมาณการรายได้คา่เช่าจากผู้ เช่ารายอื่นเลย เนื่องจากในปัจจบุนั 
สดัสว่นในการปลอ่ยเช่า FOC ให้แก่ผู้ เช่ารายอื่นมิได้เป็นสดัสว่นท่ีมีนยัส าคญั 

ในส่วนของสมมติฐานของมูลค่าหลังช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ของเสาโทรคมนาคม  
ผู้ประเมินทัง้สองรายได้อ้างอิงอตัราค่าเช่า และคา่เช่าที่ดิน ตามสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าหลกัในปัจจบุนั ซึง่ข้อก าหนด
และเง่ือนไขของสัญญาเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปในตลาดและการด าเนินธุรกิจโทรคมนาคม  (Market and 
Industry Normal Practice) โดยมีการปรับสมมติฐานของอตัราการเช่า โดยผู้ประเมินรายหนึง่ใช้สมมติฐานหลงั
ช่วงระยะเวลาประมาณการตามสัญญาเช่ากับผู้ เช่าหลัก  ซึ่งเท่ากับ 2 พืน้ที่  (Slot) ในขณะที่  ผู้ ประเมิน 
อีกรายหนึ่งได้มีการปรับสมมติฐานหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการเป็น 1 พืน้ที่ (Slot) ถึงแม้ว่าตามสญัญาเช่า 
กบัผู้ เช่าหลกัในปัจจบุนั ผู้ เช่าหลกัจะเช่าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมจ านวน 2 พืน้ที่ (Slot) เพื่อใช้รองรับการติดตัง้
อปุกรณ์เพื่อรับสง่สญัญาณที่กลุม่คลืน่ความถ่ีที่ตา่งกนั แตก็่มีความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะมีการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยมากขึน้ ซึ่งอาจท าให้สามารถรองรับการส่งสัญญาณที่หลายคลื่นความถ่ีบนอุปกรณ์เดียวกัน  และ 
ลดความต้องการในการใช้พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมลงได้ อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดงักล่าว อาจ
เผชิญข้อจ ากดัในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น เงินลงทนุในอุปกรณ์ใหม่ซึ่งอาจมีมลูค่าสงู  และความเหมาะสมในแง่
ความครอบคลุมของเครือข่ายส าหรับคลื่นความถ่ีต่าง  ๆ เป็นต้น นอกจากนัน้ ในกรณีที่ผู้ เช่าหลักไม่ได้รับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต กองทนุได้พิจารณาและเห็นว่า กองทนุสามารถท าการตลาด
และปล่อยเช่าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมให้แก่ผู้ ประกอบการที่มีใบอนุญาตรายอื่นได้ เนื่องจากอัตราค่าเช่า 
รวมถึง ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาเช่าในปัจจุบันนัน้  ถือว่าเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปในตลาดและการ
ด าเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and Industry Normal Practice) ด้วยปัจจยัข้างต้น สมมติฐานของอตัราการ
เช่าที่ 1 หรือ 2 พืน้ที่ (Slot) จึงเป็นสมมติฐานที่ได้พิจารณาความไม่แน่นอนในการคาดการณ์ถึงอตัราการเช่าใน
อนาคต ส าหรับสมมติฐานของมูลค่าหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ของ FOC ผู้ประเมิน 
ทัง้สองรายได้อ้างอิงอตัราค่าเช่า อตัราการเช่า และค่าสิทธิแห่งทาง (Rights of Way Costs) ตามสญัญาเช่า/ 
เช่าช่วงกบัผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่าช่วงหลกั ในปัจจุบนั ซึง่ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาเป็นการปฏิบตัิโดยทัว่ไปใน
ตลาดและการด าเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and Industry Normal Practice) โดยถือเป็นการใช้สมมติฐาน
แบบระมดัระวงั (Conservative Assumption) หากพิจารณาต้นทุนค่าแรงงานในการวางเครือข่าย FOC ที่อาจ
ปรับสงูขึน้ในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ เช่า 
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ทัง้นี ้สมมติฐานที่ผู้ประเมินทัง้สองรายใช้ในการประเมินราคา (ตามที่ปรากฏในภาคผนวก 1 และ 2) ไม่ได้มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับสมมติฐานที่ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ 
(ตามที่ปรากฏในข้อ 4.2 “ข้อมลูทางการเงินและการด าเนินงาน”)  

อนึ่ง สมมติฐานของจ านวนเสาโทรคมนาคมแยกตามประเภท (เสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดินและเสาที่ตัง้อยู่บนดาดฟ้า) 
ที่ผู้ประเมินทัง้สองรายใช้ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุจะเข้าลงทนุใน
ครัง้นี ้อาจมีความแตกต่างจากจ านวนเสาโทรคมนาคมแยกตามประเภทที่กองทุนเข้าลงทุน ทัง้นี ้จ านวนเสา
โทรคมนาคมแยกตามประเภทท่ีแตกตา่งดงักลา่ว มิได้แตกตา่งและไม่มีผลกระทบต่อการประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอยา่งมีนยัส าคญั กลา่วคือ จ านวนเสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดินและจ านวนเสาที่ตัง้อยูบ่น
ดาดฟา้ที่ผู้ประเมินทัง้สองรายใช้ในการประเมินมลูคา่มีจ านวนท่ีแตกต่างกนัน้อยกวา่ 2 เสา และมากกวา่ 2 เสา 
ตามล าดับ จากจ านวนเสาโทรคมนาคมทัง้หมดแยกตามประเภทที่กองทุนได้เข้าลงทุนแล้ว และก าลังจะ  
เข้าลงทนุ และอาจเป็นผลท าให้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมภายหลงัคิดส่วนลดในการเป็นผู้ เช่าหลกัที่กองทนุได้รับ 
(รวมเรียกว่า อัตราค่าเช่าส าหรับผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิม ) หักด้วยค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษีโรงเรือน  
ที่ผู้ประเมินทัง้สองรายใช้ในการประเมินมลูค่า เกิดความแตกต่างจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมสทุธิที่กองทนุได้รับ
จากการเข้าลงทนุ โดยเป็นมลูค่าที่แตกต่างอย่างไม่มีนยัส าคญัต่อการประเมินมูลค่า ซึ่งคิดเป็นประมาณ 0.37 
ล้านบาทต่อปี เนื่องจากอตัราค่าเช่าส าหรับผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมของเสาโทรคมนาคมประเภทที่ตัง้อยู่
บนดิน และบนดาดฟ้า ต่อพืน้ที่ (slot) ไม่ได้แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญั โดย เร่ิมต้นที่อตัรา 10,969.50 บาท และ 
10,019.25 บาทตอ่พืน้ท่ี (slot) ตอ่เดือน ตามล าดบั ในปี 2561 และปรับเพิ่มขึน้ด้วยอตัราร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 

บริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงิน มีความเห็นว่า วิธีการคิดอตัราคิดลดและอตัราคิดลดที่ผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้สองรายก าหนดเป็นวิธีการและอัตราที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและ
โครงสร้างเงินทนุปัจจบุนัของกองทนุ กลา่วคือ สมมตุิฐานต้นทนุการกู้ยืมเงินท่ีใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ของการ
กู้ยืมเงินที่กองทนุได้รับจากกลุม่ผู้ ให้สินเช่ือ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ รวมไปถึงสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนในระยะ
ยาว และสมมติฐานผลตอบแทนที่คาดว่านักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมซึ่งเทียบเคียงได้กับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานลกัษณะเดียวกันหรือบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย์ที่ประกอบกิจการใกล้เคียงกนั เมื่อพิจารณาถึงสภาวะตลาดทนุโดยภาพรวม  

ทัง้นี ้ความเห็นดงักล่าวของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน ตัง้อยู่บนปัจจัยสภาพแวดล้อมการด าเนิน
ธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคตซึง่อาจมิได้เป็นไปตามที่คาดการณ์
ไว้ ผลประกอบการที่เกิดขึน้จริงอาจจะแตกต่างจากสมมติฐานดงักลา่ว. และอาจสง่ผลให้ความเห็นของบริษัท
จดัการและที่ปรึกษาทางการเงินมีการเปลีย่นแปลงได้ในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.5 
“การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทาง  
การเงิน” 
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3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุน 

3.1. ภาพรวมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุนภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

ตารางดงัตอ่ไปนีส้รุปกองทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุ ภายหลงัจากการได้มาซึง่ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3     

 

สิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิ + สิทธิ
ในการซือ้ทรัพย์สินเมื่อ

เข้าเงื่อนไข 
(ทรัพย์สินภายใต้ 
สัญญา HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ 
สัญญาเช่าระยะยาว + 
สิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน

เมื่อเข้าเงื่อนไข 
รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move AWC TICC รวม 

เสา
โทรคมนาคม 

4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา  350 + 
2,589 เสา 

   15,271 เสา 

ใยแก้วน าแสง 
(FOC) และ
อุปกรณ์ระบบ
ส่ือสัญญาณ 

 9,169 ลิง้ค์ 
และ FOC 
47,250 กม. 
(680,400 
คอร์

กิโลเมตร) 

 FOC 5,112
กม. 

(122,974 
คอร์

กิโลเมตร) 

1,113 กม. 
(62,594 
คอร์

กิโลเมตร) + 
FOC 8,017 
กิโลเมตร 
(252,006 
คอร์

กิโลเมตร) 

542 กม. 
(117,147 
คอร์

กิโลเมตร) + 
FOC 6,479 
กิโลเมตร 
(338,299 
คอร์

กิโลเมตร) 

FOC 7,981 
กม. 

(303,453 
คอร์

กิโลเมตร) 

670 กม. 
(80,014 
คอร์ 

กิโลเมตร) + 
FOC 
12,872 
กิโลเมตร 
(619,986 
คอร์

กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ 
FOC 90,036 
กม. (2,576,873 
คอร์กิโลเมตร) 

ระบบบรอด
แบนด์ในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวัด 

   1.2 ล้าน
พอร์ต

ครอบคลมุ 
FOC 6,114 

กม. 
(198,085 
คอร์

กิโลเมตร) 

    1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลมุ 
FOC 6,114 
กม. (198,085 
คอร์กิโลเมตร) 

ปีที่กองทุนมี
สิทธิในการซือ้
ทรัพย์สิน (Call 
Option) 

2568  

(ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลา
ในการซือ้รายได้) 

    2578 2591  

ปีที่สิน้สุด
ระยะเวลาใน
การเช่ากลับ 

2576 2576 2576 2564 
(Active) 
2576 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(1) 
(FOC) 

2576 
+ 10 ปี(1) 

2576 
+ 10 ปี(1) 

2576 
+ 10 ปี(1) 

 

(1) ในปี 2575 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรู
จะต้องตอ่อายกุารเช่าออกไปเป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นบัจากวนัครบอายสุญัญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุม่ทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสัน้กว่า ทัง้นี ้เม่ือเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งดงันี ้
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(ก) รายได้รวมทัง้ปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดบัท่ีก าหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการ
ให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.1.1 “ความเป็นมา” 

3.2. สรุปอัตราค่าเช่าของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 

โดยส าหรับทรัพย์สินโทรคมนาคมพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนน าไปจดัหาผลประโยชน์โดยการให้ TUC และ 
TICC ในฐานะผู้ เช่า/เช่าช่วงและบริหารจดัการหลกัเช่า/เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ อตัราค่าเช่าของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมภายใต้สัญญาดังกล่าวส าหรับปี 2561 สามารถสรุปได้ ดังนี ้ทัง้นี ้อัตราค่าเช่าส าหรับ  
เสาโทรคมนาคมจะมีการปรับอตัราคา่เช่าเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่
เก่ียวข้อง 

  
อัตราค่าเช่า 
มาตรฐาน 

ส่วนลดสูงสุดส าหรับ 
ผู้เช่ารายอ่ืน 
(ร้อยละ) 

อัตราค่าเช่า 
ส าหรับผู้เช่าและ

บริหารจัดการดัง้เดิม 

เสาโทรคมนาคมท่ีตัง้บนพืน้ดิน (บาท ต่อเดือน ต่อพืน้ท่ี (slot)) 14,626.00 12.5 10,969.50 

เสาโทรคมนาคมท่ีตัง้บนดาดฟา้ (บาท ต่อเดือน ต่อพืน้ท่ี (slot)) 13,359.00 12.5 10,019.25 

โครงขา่ย IBC/DAS (บาท ต่อเดือน ต่อพืน้ท่ี (slot)) 22,687.00 12.5 17,015.25 

FOC (บาท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตร) 500.00 - 350.00 
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3.3. ธุรกิจเสาโทรคมนาคมของกองทุน 

กองทุนเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ซึ่งได้แก่ 
เสาโทรคมนาคม จ านวน 12,682 เสา ประกอบด้วย เสาที่กองทุนเป็นเจ้าของจ านวน 6,350 เสา และเสา 
ที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจ านวน 6,332 เสา โดยประกอบด้วยเสาที่ตัง้อยู่บนพืน้ดิน
จ านวน 9,852 เสา เสาที่ตัง้อยู่บนดาดฟ้าจ านวน 2,298 เสา และระบบ Distributed Antenna System จ านวน 
532 เสา หลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม  ครัง้ที่ 3 กองทนุจะเป็น
เจ้าของหรือมีสิท ธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุท ธิที่ เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน  (portfolio) ซึ่ งได้แก่  
เสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 15,271 เสา จากการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

การกระจายทางภูมิศาสตร์ 

ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์ของเสาโทรคมนาคมของกองทนุในแต่ละภาค โดยคิดเป็น
ร้อยละของ (ก) จ านวนเสาโทรคมนาคมทัง้หมดที่กองทนุเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ
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ที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่วในปัจจบุนั (ข) จ านวนเสาโทรคมนาคมทัง้หมดที่กองทนุจะเข้าลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 3 และ (ค) จ านวนเสาโทรคมนาคมทัง้หมดที่กองทนุจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้
สทุธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่วภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

 

พืน้ที่ 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 

การลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 3 

จ านวนเสา
รวม 

ร้อยละของ
จ านวนเสา
ทัง้หมด

(โดยประมาณ) 

จ านวนเสา
รวม 

ร้อยละของ
จ านวนเสา
ทัง้หมด

(โดยประมาณ) 

จ านวนเสา
รวม 

ร้อยละของ
จ านวนเสา
ทัง้หมด

(โดยประมาณ) 

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

2,335 18.4 181 6.90 2,516 16.5 

ภาคกลางและภาคตะวันตก(1) 1,895 15.0 385 14.9 2,280 15.0 

ภาคตะวันออก 1,409 11.1 390 15.1 1,799 11.8 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,511 19.8 901 34.8 3,412 22.3 

ภาคเหนือ 2,451 19.3 333 12.9 2,784 18.2 

ภาคใต้ 2,081 16.4 399 15.4 2,480 16.2 

รวม 12,682 100.0 2,589 100.0 15,271 100.0 

 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.1.2(ข)(2) “การกระจายทางภมูิศาสตร์” 

อายเุสาโทรคมนาคม 

ตารางดังต่อไปนีแ้สดงอายุของ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน  
(ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ  
เช่า หรือมีสทิธิรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่วภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

เสาโทรคมนาคมจ าแนกตาม
อายุ 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 3 

การลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 

ต ่ากวา่ 1 ปี 37 1,657 1,694 

1-3 ปี 3,131 928 4,059 

3-5 ปี 5,728 4 5,732 

5-10 ปี 2,971 - 2,971 

มากกวา่ 10 ปี 815 -    815 

รวม 12,682  2,589  15,271  
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โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.1.2(ข)(3) “อายเุสาโทรคมนาคม” 

ประเภทเสาโทรคมนาคม 

ตารางดังต่อไปนีส้รุปจ านวนและอัตราส่วนการกระจายตัวของ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกองทรัพย์สิน 
(portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  3 และ (ค) เสา
โทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดงักลา่ว ภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 โดยแยกตาม
ประเภทของเสาโทรคมนาคม (ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

ประเภทของเสา ความสูง 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 3 

การลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 

ภายหลังการเข้าลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

เสารวม ร้อยละ เสารวม ร้อยละ เสารวม ร้อยละ 

ตัง้อยู่บนพืน้ดิน >50 เมตร 4,025 31.7 59 2.3 4,084 26.7 

ตัง้อยู่บนพืน้ดิน 32-50 เมตร 5,549 43.8 2,085 80.5 7,634 50.0 

ตัง้อยู่บนพืน้ดิน <32 เมตร 278 2.2 197 7.6 475 3.1 

ตัง้อยู่บนดาดฟ้า <32 เมตร 2,298 18.1 248 9.6 2,546 16.7 

DAS - 532 4.2 - - 532 3.5 

รวม   12,682 100.0 2,589 100.0 15,271 100.0 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.1.2(ข)(6) “ประเภทของเสาโทรคมนาคม” 

จ านวนพืน้ทีร่องรบัและอตัราการเช่าใช้ 

ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงความสามารถในการรองรับการใช้พืน้ที่บนเสา (hosting capacity) และจ านวนพืน้ที่ซึ่ง
สามารถให้เช่าแก่ผู้ เช่าที่เป็นบุคคลภายนอกได้ โดยไม่รวมถึงจ านวนพืน้ที่  (slots)  บนเสาโทรคมนาคมเป็น
จ านวนประมาณ 1,300 พืน้ที่ ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบคุคลที่สาม ส าหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ใน
กองทรัพย์สนิ (portfolio) ของกองทนุในปัจจุบนั (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทนุจะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และ 
(ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ  เช่า  หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่ เกิดจาก 
เสาโทรคมนาคมดังกล่าวภายหลงัการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 3 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวน
พืน้ที่
รองรับ

(1) 

การเช่า
ใช้(2) 

จ านวน
พืน้ที่

รองรับซึ่ง
สามารถ
ให้เช่าแก่ผู้
เช่ารายอื่น 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวน
พืน้ที่
รองรับ

(1) 

การเช่า
ใช้(2) 

จ านวน
พืน้ที่

รองรับซึ่ง
สามารถ
ให้เช่าแก่ผู้
เช่ารายอื่น 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวน
พืน้ที่
รองรับ

(1) 

การเช่า
ใช้(2) 

จ านวน
พืน้ที่

รองรับซึ่ง
สามารถ
ให้เช่าแก่ 
ผู้เช่า 
รายอื่น 

เสาที่สามารถให้เช่าพืน้ที่แก่ผู้ เช่ารายอื่น 

รวม 6,350 26,032 15,949 10,083 2,589 9,063 5,178 3,885 8,939 35,095 21,127 13,968 

 - เสาที่ตัง้อยู่
บนพืน้ดิน 

4,647 21,074 11,224 9,850 2,341 8,399 4,682 3,717 6,988 29,473 15,906 13,567 

 - เสาทีต่ัง้อยู่
บนดาดฟ้า 

1,703 4,958 4,725 233 248 664 496 168 1,951 5,622 5,221 401 

เสาที่อยู่ภายใต้สัญญา HSPA และยงัไม่สามารถให้เช่าพืน้ที่แก่ผู้ เช่ารายอื่น 

รวม 6,332 21,369 6,332  - - - - 6,332 21,369 6,332  

 - เสาที่ตัง้อยู่
บนพืน้ดิน 

5,205 16,690 5,205  - - - - 5,205 16,690 5,205  

 - เสาที่ตัง้อยู่
บนดาดฟ้า 

595 1,389 595  - - - - 595 1,389 595  

 - DAS 532 3,290 532  - - - - 532 3,290 532  

รวมทัง้หมด 12,682 47,401 22,281  2,589 9,063 5,178 
 

15,271 56,485 27,459  

(1) จ านวนพืน้ท่ีรองรับ หมายถึง จ านวนช่องพืน้ท่ี (slots) ทัง้หมดบนเสาแต่ละต้น คณูด้วยจ านวนเสาท่ีกองทนุเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับ

ประโยชน์จากรายได้สทุธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี)   

(2) การเช่าใช้ หมายถึง จ านวนช่องพืน้ท่ี (slots) ทัง้หมดบนเสาซึง่มีการเช่าใช้โดยนิติบคุคลในกลุม่ทรู  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.1.2(ข)(7) “จ านวนพืน้ท่ีรองรับและอตัราการเช่าใช้” 

3.4. ธุรกิจเคเบิลใยแก้ว (FOC) และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดของกองทุน 

กองทุนมีการลงทุนใน FOC ระยะทางรวม 62,668 กิโลเมตร (หรือ 1,366,582 คอร์กิโลเมตร) รวมทัง้อุปกรณ์
ระบบสื่อสัญญาณรวม 9,169 ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดจ านวน 1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลุม FOC 6,114 กิโลเมตร (หรือ 198,085 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทุนมีการลงทุนในกลุ่มทรัพย์สิน 
(portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด ทัง้ในรูปแบบของการเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ การได้รับสิทธิการเช่าระยะยาว และการมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ หลงัจากการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 กองทนุจะได้รับกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่า
ระยะยาวใน FOC รวมระยะทาง 27,368 กิโลเมตร (หรือ 1,210,291 คอร์กิโลเมตร) มาเพิ่มเติม 

เสน้ใยแก้วน าแสงทีย่งัไม่มีการใช้งาน (dark fiber capacity)  

ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงข้อมูลโดยทั่วไปของ (ก) FOC ที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปัจจุบัน  
(ข) FOC ที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  3 และ (ค) FOC ที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจาก FOC ดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
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โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ตวัเลขข้างลา่งนีปั้ดเศษเพื่อให้ง่ายต่อการน าเสนอ ) (ข้อมูล ณ วนัที่ 12 
มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  
  

  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 การเข้าลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวน
คอร์

กิโลเมตร 

จ านวนที่
ให้เช่าตาม
สัญญาใน
ปัจจุบัน 

อัตราร้อย
ละที่ให้เช่า
ของ FOC 
ทัง้หมด 

ความยาว 
(กโิลเมตร) 

จ านวน
คอร์

กิโลเมตร 

จ านวนที่
ให้เช่าตาม
สัญญาใน
ปัจจุบัน 

อัตรา 
ร้อยละที่
ให้เช่าของ 

FOC 
ทัง้หมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวน
คอร์

กิโลเมตร 

จ านวนที่
ให้เช่าตาม
สัญญาใน
ปัจจุบัน 

อัตรา 
ร้อยละที่
ให้เช่าของ 

FOC 
ทัง้หมด 

FOC ที่สามารถให้เช่ากับผู้ เช่ารายอื่น 

 
15,418 686,182 489,085 71.3 27,368 1,210,291 968,233 80.0 42,786 1,896,473 1,457,318 76.8 

FOC ที่อยู่ภายใต้สัญญา HSPA และที่อยู่ภายใต้สิทธิในการเช่าแต่เพยีงผู้ เดยีว (ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นในอนาคต) ซึ่งยงัไม่สามารถให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายอื่น 

  53,364 878,485 878,485 100.0(1) - - - - 53,364 878,485 878,485 100.0(1) 

รวม 68,782 1,564,667 1,367,570 87.4 27,368 1,210,291 968,233 80.0 96,150 2,774,958 2,335,803 84.2 
(1) ส าหรับ FOC ท่ีอยู่ภายใต้สญัญา HSPA เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญา HSPA ซึ่งเกิดขึน้ก่อนท่ีกองทุนจะเข้าลงทุนและท าสญัญาโอนขาย

ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 

ปริมาณความจุส าหรับให้เช่า
แก่ผู้ เช่ารายอื่น  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 การเข้าลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 

ปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้

เช่ารายอื่น 

อัตราร้อยละปริมาณ
ความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้ เช่ารายอื่น
ของ FOC ทัง้หมด 

ปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้

เช่ารายอื่น 

อัตราร้อยละปริมาณ
ความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้ เช่ารายอื่น
ของ FOC ทัง้หมด 

ปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้

เช่ารายอื่น  

อัตราร้อยละปริมาณ
ความจุที่สามารถให้
เช่าแก่ผู้ เช่ารายอื่น
ของ FOC ทัง้หมด 

รวม 197,097 12.6 242,058 20.0 439,155 15.8 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.1.2(ค)(8) “เส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน (dark fiber 
capacity)” 

3.5. การวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถทางการเงินของผู้เช่าหลัก/ผู้เช่าช่วงหลักของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุน 

เนื่องจากกลุ่มทรูเป็นกลุ่มผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่าช่วงหลกั ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้ 
มีการแก้ไขและแทนที่ บริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาถึงความสามารถของผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่า
ช่วงหลกั และคูส่ญัญา ในการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเช่า/เช่าช่วงที่เก่ียวข้อง โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

ผลประกอบการในภาพรวมของกลุม่ผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่าช่วงหลกัมีการพฒันาขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้เพิ่มขึน้
จากประมาณ 109,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 เป็นประมาณ 138,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 หรือเพิ่มขึน้
ประมาณร้อยละ 8 ต่อปี ในขณะที่ EBITDA เพิ่มขึน้จากประมาณ 20,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 เป็น
ประมาณ 33,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 หรือเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 18 ตอ่ปี อีกทัง้ กลุม่ผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่าช่วง
หลกัมีฐานะทางการเงินอยู่ในระดบัที่สมเหตสุมผล โดยอตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญั อาทิ หนีส้ินต่อ EBITDA 
อยูท่ี่ประมาณ 4 เทา่ในปี พ.ศ. 2560 

ด้วยเหตผุลและข้อมลูทัง้หมดที่กลา่วมาข้างต้น ประกอบกบัการวิเคราะห์กระแสเงินสดภายหลงัหกัรายจ่ายด้าน
ต้นทุนที่ส าคัญ (CAPEX) รวมถึงภาระค่าเช่าที่มีกับกองทุนแล้วนัน้  บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน 
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มีความเห็นว่าสถานะทางการเงิน รวมถึงความสามารถและความพร้อมของผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่าช่วงหลกัในการ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเช่า/เช่าช่วงที่เก่ียวข้องอยูใ่นระดบัท่ีสมเหตสุมผล  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.5 “การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและ
ความเห็นของบริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงิน” 

3.6. สรุปจุดเด่นของกองทุนและกลยุทธ์การลงทุน  

3.6.1. จดุเดน่ของกองทนุ 

3.6.1.1. การมีกองทรัพย์สินซึ่งมีขนาดใหญ่และครอบคลุมทั่วทัง้ประเทศ  อันประกอบไปด้วย 
เสาโทรคมนาคม FOC และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอื่นๆ (ทัง้ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพย์สิน สิทธิการเช่าระยะยาว และสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ) นัน้ ท าให้
กองทนุจะได้รับประโยชน์จากการท่ีเป็นผู้บกุเบิกในอตุสาหกรรมซึง่การเข้ามาในธุรกิจประเภท
นีม้ีอปุสรรคหลายประการ 

3.6.1.2. รายได้ของกองทนุภายใต้สญัญาเช่าระยะยาวจะเป็นพืน้ฐานซึ่งช่วยให้กองทนุสามารถจดัสรร
ผลตอบแทนที่ยัง่ยืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

3.6.1.3. คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการของกองทนุเกือบทัง้หมดนัน้ คงที่และ/หรือมีการก าหนดอตัราการ
เพิ่มขึน้ไว้แล้ว ซึ่งท าให้สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทนุได้ดีขึน้ รวมทัง้ลดความผนั
ผวนของผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

3.6.1.4. เสาโทรคมนาคมของกองทุนซึ่งครอบคลมุอยู่ทัว่ประเทศ มีพืน้ที่ส าหรับรองรับการปลอ่ยเช่า
เพิ่มเติมส าหรับผู้ เช่ารายอื่น ท าให้กองทนุอยู่ในสถานะที่ดีต่อการเติบโตโดยการเพิ่มการเช่า
พืน้ที่ร่วม ซึ่งจะท าให้กองทนุได้รับประโยชน์จากการท่ีมีรูปแบบทางธุรกิจซึ่งมีความสามารถ
ในการท าก าไรจากยอดขายสว่นเพิ่มที่สงู (operating leverage) 

3.6.1.5. การมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบักลุม่ทรู ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการกิจการโทรคมนาคมที่ครอบคลมุ
ทัว่ประเทศและครบวงจรในประเทศไทย รวมถึงประสบการณ์ของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน
ชัน้น าของประเทศไทย 

3.6.1.6. กองทุนอยู่ในสถานะที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการขยายโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่อย่าง
รวดเร็วจากการเปลีย่นไปใช้บริการระบบ 4G LTE  และการติดตัง้ระบบ 5G ในอนาคต 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2.3.1 “จดุเดน่ของกองทนุ” 
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3.6.2. กลยทุธ์ของกองทนุ 

3.6.2.1. การสร้างผลก าไรจากการได้ใช้ประโยชน์ในการด าเนินการ  (operating leverage) ซึ่ง
เป้าหมายคือการสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นที่การรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีกับกลุ่มทรูและการหา 
ผู้ เช่าพืน้ที่ร่วมเพิ่มเติมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 8,939 เสา ที่สามารถ
รองรับการใช้เพิ่มเติม ซึ่งกองทุนจะได้รับภายหลงัการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

3.6.2.2. การขยายขนาดกองทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องของกองทุน โดย 
กลยุทธ์การจัดหามาซึ่งทรัพย์สินที่สามารถใช้ร่วมกันได้จากกลุ่มทรู  หรือผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมรายอื่น  

3.6.2.3. การเลือกลงทุนในส่วนปรับปรุงทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุนเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการรองรับท่ีมีอยู่ (Capacity) ให้ตอบสนองกบัอปุสงค์ 

3.6.2.4. การมุ่งเน้นการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนบัสนนุการเติบโตในระยะยาว และ
การจดัสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้อยา่งตอ่เนื่อง 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2.3.2 “กลยทุธ์ของกองทนุ” 

3.7. การวิเคราะห์และค าอธิบายของบริษัทจัดการ 

3.7.1. ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

โดยทัว่ไป ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ซึ่ง
รวมถึง ความน่าเช่ือถือของผู้ เช่าและบริหารจดัการและคูส่ญัญาของกองทนุ จ านวนการเช่าและบริหาร
จัดการและอัตราส่วนการเช่าใช้พืน้ที่ต่อเสา รายจ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การ
เปลีย่นแปลงในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เศรษฐกิจของประเทศไทย สภาพแวดล้อมที่เก่ียวกบัการ
ก ากบัดแูล และการแขง่ขนั โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 4.1 “ฐานะทางการเงินและผล
การด าเนินงาน” 
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3.7.2. ข้อมลูทางการเงินและการด าเนินงาน 

งบก าไรขาดทุน 

(ล้านบาท) 
  

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558  

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

รวมรายได้ 
 

 5,900.7  6,391.0   6,745.0  
 

รวมคา่ใช้จา่ย 
 

 852.4  1,020.9   1,058.1  
 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 
 

 5,048.3  5,370.1   5,686.9  
 

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ) สทุธิจากเงิน
ลงทนุ   (190.4)  13,497.0   5,429.0 

 
 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการ
ด าเนินงาน    4,857.9  18,867.1   

 

11,115.9 

 

 

การแบง่ปันสว่นแบง่ก าไรให้แกผู่้ ถือหนว่ย
ลงทนุ   5,392.5  5,537.8   5,633.4 

 
 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 4.2 “ข้อมลูทางการเงินและการด าเนินงาน”  

ผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เทียบกบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

รายได้รวมของกองทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.5 จาก 6,391.0 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เพิ่มขึน้เป็น 6,745.0 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นัน้เป็นผลมาจาก ก) รายได้คา่เช่า
เสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึน้ตามสญัญาเช่าที่มีอยู่ระหวา่งกองทนุ กบักลุม่ ทรู ข) รายได้คา่เช่าสทุธิที่กองทนุ ได้รับ
เพิ่มขึน้จากการตกลงค่าเช่าที่ดินระหว่างกองทนุและบริษัทกลุม่ทรู ตามการสง่มอบจริง ซึ่งส่งผลให้ค่าเช่าที่ดิน
ลดลง  ค) รายได้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึน้ ตามสญัญาเช่าระหว่างกองทุน กับผู้ เช่ารายอื่น ง) รายได้ 
ค่าเช่าจากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ จ) รายได้อื่นจากเงินช าระคืน
จาก AWC TUC TMV และ TICC ส าหรับค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมที่เก่ียวข้องกับการลงทุนทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.6 จาก 1,020.9 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เพิ่มขึน้
เป็น 1,058.1 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกบัการลงทนุทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ได้แก่ ก) คา่สทิธิแหง่ทาง 
ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม และค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษีโรงเรือน และ ข) ดอกเบีย้จ่ายภายใต้สญัญา
กู้ยืมเงิน ฉบบัท่ี 2 ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
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รายได้จากการลงทุนสทุธิเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.9 จาก 5,370.1  ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 เพิ่มขึน้เป็น 5,686.9 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึน้ในรายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่กับ
กลุม่ทรูหกัด้วยคา่ใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึน้ ตามที่ได้กลา่วข้างต้น (ซึ่งรวมถึงทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เบือ้งต้น ทรัพย์สนิท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และทรัพย์สนิท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2) 

รายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุนเท่ากับ  5,429.0 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เปรียบเทียบกบัรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซึง่เทา่กบั 13,497.0 
ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินของกองทนุรวมอนัเกิดจากการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยในปี 2560 การเพิ่มขึน้จากการประเมินมูลค่าดงักลา่ว จ านวน
5,508.86 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัมาจากผู้ประเมินอิสระได้มีการปรับสมมติฐานในด้านอตัราคิดลดกระแสเงินสด 
(Discount Rate) ในขณะที่ในปี 2559 มีการเพิ่มขึน้จากการประเมินมลูคา่ดงักล่าวจ านวน 13,484.87 ล้านบาท 
โดยผู้ประเมินอิสระได้มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพื่อให้มีความใกล้เคียงกบัที่ระบไุว้ตามสญัญาและการ
ด าเนินงานของกองทุน อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนอตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) การใช้การคิดลด
แบบคร่ึงปี (Mid-Year Discount) การปรับเปลีย่นประมาณการรายได้คา่เช่าจากผู้ เช่ารายอื่นนอกเหนือจากกลุม่
ทรู และการปรับเปลีย่นประมาณการรายการคา่ใช้จ่ายบางรายการ 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานลดลงจาก 18,867.1 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559  เป็น 11,115.9 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินของกองทนุรวมอนัเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมิน
อิสระ 

การแบง่ปันสว่นแบง่ก าไรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.7  จาก 5,537.8 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  เป็น 5,633.4 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 โดยสว่นใหญ่เป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึน้ในรายได้จากการลงทนุสทุธิ นโยบายการบริหารสภาพคลอ่งสว่นเกิน โดยการแบ่งปันสว่น
แบ่งก าไรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส่วนที่เหลือหลงัจากการส ารองเงินสดเพื่อการจ่ายดอกเบีย้เงินกู้ ยืม และ
คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องส ารองไว้เพื่อจ่ายในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิในหวัข้อ 4.2 “ข้อมลูทางการ
เงินและการด าเนินงาน” 

ผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เทียบกบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

รายได้รวมของกองทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.3 จาก 5,900.7 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เพิ่มขึน้เป็น 6,391.0 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นัน้เป็นผลส่วนใหญ่มาจาก  
ก) รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ระหว่างกองทนุ กบั กลุม่ทรู โดยมีการสง่มอบเสาโทรคมนาคมสว่นที่เหลือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 
โดยในปีพ.ศ. 2558 นัน้มีรายได้จากค่าเช่าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคม เพียง 3,000 เสาซึ่งมีการสง่มอบ ณ สิน้ปี 
2557 เท่านัน้ รวมถึงยงัมีรายได้ค่าเช่าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ่มตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
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จดัการระหวา่งกองทนุ กบัผู้ เช่ารายอื่น และ  รายได้คา่เช่าสทุธิที่กองทนุ ได้รับเพิ่มขึน้จากคา่เช่าที่ดินเพื่อวางเสา
โทรคมนาคมที่ลดลง อนัเกิดจากการเจรจากบักลุม่ทรู หลงัจากมีการส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู
ครบถ้วน  โดยสง่ผลให้รายได้โดยรวมของกองทนุ เพิ่มขึน้ 549.7 ล้านบาท นอกจากนี ้กองทนุยงัมีรายได้ค่าเช่า
เสาและ FOC สว่นเพิ่มจ านวน 143.7 ล้านบาท จากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการรับรู้รายได้ครบ 12 เดือนภายในปี พ.ศ. 2559 
ในขณะท่ีปี พ.ศ. 2558 มีการรับรู้รายได้จากเดือนมีนาคมจนถึงเดือนธนัวาคม 

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.8 จาก 852.4 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็น 
1,020.9 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากดอกเบีย้จ่าย 
ที่เกิดจากเงินกู้ยืมส าหรับการลงทนุในสนิทรัพย์โทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

รายได้จากการลงทุนสทุธิเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.4 จาก 5,048.3 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 เพิ่มขึน้เป็น 5,370.1 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึน้ในรายได้คา่เช่าตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่กบักลุม่
ทรู ตามที่ได้กลา่วข้างต้น 

รายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุเพิ่มขึน้ จากรายการขาดทนุ 190.4 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 เป็นก าไรจากเงินลงทุน 13,497.0 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดย 
สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงในเงินลงทุนที่ถูกประเมินมูลค่าใหม่โดยผู้ประเมินในปี 
พ.ศ. 2559 ซึ่งในปีพ.ศ. 2558 ไม่มีการประเมิน ทัง้นี ้ในปี 2559 การเพิ่มขึน้จากการประเมินมูลค่าดังกล่าว
จ านวน 13,484.87 ล้านบาท ผู้ประเมินอิสระได้มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับ 
ที่ระบุไว้ตามสญัญาและการด าเนินงานของกองทุนรวม อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนอตัราคิดลดกระแสเงินสด 
(Discount Rate) การใช้การคิดลดแบบคร่ึงปี (Mid-Year Discount) การปรับเปลี่ยนประมาณการรายได้คา่เช่า
จากผู้ เช่ารายอื่นนอกเหนือจากกลุม่ทรู และการปรับเปลีย่นประมาณการรายการคา่ใช้จ่ายบางรายการ 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้  ร้อยละ 288.4 จาก 4,857.9 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  เป็น 18,867.1 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดย 
สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงในเงินลงทุนที่ถูกประเมินมูลค่าใหม่โดยผู้ประเมินในปี 
พ.ศ. 2559 ซึง่ในปีพ.ศ. 2558 ไมม่ีการประเมิน โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กลา่วข้างต้น 

การแบง่ปันสว่นแบง่ก าไรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.7  จาก 5,392.5 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  เป็น 5,537.8 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยสว่นใหญ่เป็น
ผลมาจากรายได้ค่าเช่าจากกลุ่มทรูที่เพิ่มขึน้  (ทัง้ทรัพย์สินตัง้แต่จัดตัง้กองทุนและทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 1) และ การเพิ่มขึน้ของรายได้คา่เชา่จากผู้ เช่ารายอื่น รวมถึงนโยบายการบริหารสภาพคลอ่งสว่นเกิน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 4.2 “ข้อมลูทางการเงินและการด าเนินงาน” 
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งบดุล 

(ล้านบาท) 
  

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558  

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

สินทรัพย์รวม 
 

 86,799.8  100,461.0   119,805.9  
 

หนีส้ินรวม 
 

 15,221.1  15,553.0   29,415.5  
 

สินทรัพย์สทุธิ   71,578.7  84,907.9   90,390.4   

 
การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ จาก 86,799.8 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็น 100,461.0 ล้านบาท  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการประเมินมลูค่าของเงินลงทนุใหม่โดยผู้ประเมิน
อิสระ ซึง่เพิ่มขึน้เป็น 119,805.9 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึง่สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากการลงทนุใน
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และภาษีมลูคา่เพิ่มค้างรับ 

หนีส้ินรวมมียอดคงเหลอื เทา่กบั 15,221.1 ล้านบาท และ 15,553.0 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ตามล าดบั ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 
จาก 15,553.0 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็น 29,415.5 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 เนื่องจากเงินกู้ ยืมระยะยาวส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 2 ตามสญัญากู้ ยืมเงิน ฉบบัที่ 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2560 และภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายที่
เก่ียวข้องกบัการลงทนุเพิ่มเติมทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมดงักลา่ว 

สินทรัพย์สุทธิมียอด เท่ากับ 71,578.7 ล้านบาท 84,907.9 ล้านบาท และ 90,390.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามล าดับ สินทรัพย์สทุธิเพิ่มขึน้ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 
สว่นใหญ่มาจากการประเมินมลูคา่ของเงินลงทนุใหมโ่ดยผู้ประเมินอิสระ 

 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 4.2.1 “สภาพคลอ่งและแหลง่ทนุ” 

ข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ 

ตารางด้านล่างแสดงถึงข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ซึ่งควรพิจารณาร่วมกับหมายเหตุประกอบ  
งบการเงินเสมือน ซึ่งรวมอยู่ในเอกสารฉบับนี  ้งบก าไรขาดทุนเสมือนจัดท าโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้สมมติฐานที่เปิดเผยไว้
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตามสถานการณ์สมมติ โดยจะไม่รวมการประเมินมลูค่าของเงินลงทนุภายหลงั
การลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ถึงแม้วา่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะก าหนดให้กองทนุต้องวดั
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มลูค่าเงินลงทนุก็ตาม เนื่องจากบริษัทจดัการเช่ือว่าไม่มีหลกัการที่น่าเช่ือถือเพียงพอที่จะสามารถวดัมลูค่าเงิน
ลงทนุเพื่อจดัท าข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติส าหรับช่วงเวลาตัง้แต่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึง 
30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

  

ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ที่มีอยูปั่จจบุนั  

ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ภายหลงัการลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 3 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการลงทุน     

รายได้รวม ..............................................................................................................................   7,643.6  11,853.9 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าใช้จ่ายรวม .........................................................................................................................   (361.4)  (463.7) 

ต้นทนุทางการเงิน.....................................................................................................................   (1,367.2)  (1,423.6) 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ ......................................................................................................   5,915.0  9,966.6 

จ านวนเงนิที่สามารถปันส่วนแบ่งก าไร
ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน     

รายได้จากการลงทนุสทุธิ ..........................................................................................................   5,915.0  9,966.6 

หกั  จา่ยช าระและส ารองคา่ธรรมเนียมในการ
จดัหาเงินกู้  ...............................................................................................................................   (161.2)  (2.8) 

รายได้จากการลงทนุสทุธิหลงัการปรับปรุง .................................................................................   5,753.8  9,963.8 

เพ่ิม  สภาพคลอ่งสว่นเกินที่เกิดจากเงินรับ
ลว่งหน้าคา่เชา่พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมและ 
อ่ืนๆ ........................................................................................................................................   72.3  72.3 

คา่ตดัจ าหนา่ยคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้  ...........................................................................   71.5  78.4 

รวม .........................................................................................................................................   5,897.6  10,114.4 

ประมาณการจ านวนส่วนแบ่งก าไรส าหรับ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน        

ประมาณการจ านวนสว่นแบง่รายได้จากการ
ลงทนุสทุธิหลงัการปรับปรุง .......................................................................................................   5,753.8  9,963.8 

อตัราการปันสว่นแบง่ก าไร (ร้อยละ) ..........................................................................................   100.0  100.0 

ประมาณการจ านวนสว่นแบง่ก าไรที่จา่ยจาก
ก าไรสะสม ...............................................................................................................................   143.7  150.6 

อตัราการปันสว่นเน่ืองจากสภาพคลอ่งสว่นเกิน 
 100.0  100.0 
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ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ที่มีอยูปั่จจบุนั  

ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ภายหลงัการลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 3 

(ร้อยละ) ..................................................................................................................................  

รวม ........................................................................................................................................   5,897.6  10,114.4 

จ านวนหน่วย(ล้านหนว่ย)..........................................................................................................   5,808.0  9,723.1 

อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่หน่วย(บาท) ......................................................................................   1.0154  1.0402 

 

ทัง้นี ้ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติในข้างต้น ได้จดัท าภายใต้สมมติฐานมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เท่ากบั 58,000 ล้านบาท โดยการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจ านวน 1,102 
ล้านบาท และดอกเบีย้ที่อตัราร้อยละ 4.50  

เพื่อความเข้าใจของนักลงทุนต่อประมาณการอัตราผลตอบแทนในปีแรก (Prospective Yield) ภายหลัง 
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ของกองทุน บริษัทจัดการและ 
ที่ปรึกษาทางการเงินได้จดัท าการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย่นแปลงของประมาณการเงินปันสว่นแบ่งก าไรแก่
ตอ่หนว่ยของกองทนุ รวมถึงประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรก (Prospective Yield) ภายหลงัการลงทนุใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนที่
เสนอขายใหม่ และมลูค่ารวมที่กองทุนจะเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 3 ภายใต้สมมติฐานการกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมจ านวน 2,000 ล้านบาท และดอกเบีย้ที่อัตราร้อยละ 4.82 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) เสมือนมีการเข้าท าสญัญาแลกเปลี่ยน
อตัราดอกเบีย้ (interest rate swap) ส าหรับเงินกู้ ยืมที่ใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ 3 เพื่อเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบีย้แบบลอยตวัให้เป็นอตัราคงที่ ตามที่แสดงไว้ในตารางดงัต่อไปนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดข้อมลูทาง
การเงินตามสถานการณ์สมมติและข้อมลูหมายเหตปุระกอบในหวัข้อ 4.2 “ข้อมลูทางการเงินและการด าเนินงาน” 

ทัง้นี ้จะเป็นไปตามหลกัในการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ที่ได้รับการอนมุตัิ
โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน กล่าวคือ ส่วนเพิ่มของประมาณการเงินปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทุน หากการ
ลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ส าเร็จจะเท่ากบั 0.0600 
บาทต่อหน่วยลงทนุ โดยประมาณการเงินปันสว่นแบ่งก าไรต่อหน่วยของกองทนุ หากไมม่ีการลงทนุในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 เทา่กบั 0.9802 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ  
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ราคาหน่วยลงทุน 
ที่เสนอขายใหม่ (บาท) 

13.60 13.70 13.80 13.90 

มูลค่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  
(ล้านบาท) 

54,098 54,477 54,857 55,236 

เงินกู้ยืม (ล้านบาท) 2,000 2,000 2,000 2,000 

ประมาณการจ านวนสว่นแบง่
ก าไรส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ล้านบาท) 

10,026.7 10,026.4 10,026.1 10,025.9 

ประมาณการเงินปันสว่นแบง่
ก าไรตอ่หน่วยลงทนุ (บาท) 

1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 

ประมาณการอตัรา
ผลตอบแทนในปีแรก 
(Progressive Yield) 
(ร้อยละ) 

7.65 7.59 7.54 7.48 

จ านวนหน่วยใหมท่ี่ออกและ
เสนอขาย (ล้านหน่วย) 

3,830.73 3,830.46 3,830.20 3,829.94 

 
3.8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เก็บจากกองทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน  

   

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558  

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

คา่ใช้จา่ยรวม (ล้านบาท) 
 

 852.4  1,020.9   1,058.1  

ร้อยละของรายได้   15.7  16.0   14.4  

 
ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.6 จาก 1,020.9 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เพิ่มขึน้
เป็น 1,058.1 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกบัการลงทนุทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ได้แก่ ก) คา่สทิธิแหง่ทาง 
ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม และค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษีโรงเรือน และ ข) ดอกเบีย้จ่ายภายใต้สญัญา
กู้ยืมเงิน ฉบบัท่ี 2 ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.8 จาก 852.4 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็น 
1,020.9 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากดอกเบีย้จ่ายที่ 
เกิดจากเงินกู้ยืมส าหรับการลงทนุในสนิทรัพย์โทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
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โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 4.1 “ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน” และ หัวข้อ 7.8 
“คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ”  

4. สรุปปัจจัยความเสี่ยง 

ผู้ลงทนุควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงและข้อพิจารณาในการลงทนุที่จะได้กลา่วต่อไป รวมทัง้ปัจจยั
อื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบบันีแ้ละหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฉบบัเต็มก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ปัจจัยความเสี่ยง และข้อพิจารณาต่างๆ ตามที่จะกล่าวถึงต่อไปนี ้ไม่ใช่ปัจจัยความเสี่ยงทัง้หมด  
ในปัจจุบนัหรือที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ความเสี่ยงอื่นๆ ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบใน 
ทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อกองทนุหรือมลูค่าของหน่วยลงทนุในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หวัข้อ 6.1 “ความเสีย่งเก่ียวกบักองทนุ” 

4.1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุน 

4.1.1. ความเสีย่งของกองทนุอนัเนื่องมาจากกลุม่ทรู 

4.1.2. กองทนุอาจไมม่ีกรรมสทิธ์ิตามกฎหมายในรายได้ในอนาคตซึง่ถกูขายให้แก่กองทนุตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั BFKT และ AWC และเจ้าหนีร้ายอื่นของ BFKT และ AWC อาจโต้แย้งหรือ
เรียกร้องรายได้ในอนาคตตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

4.1.3. สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ก่อให้เกิดความเสีย่งทางการค้าบางประการแก่กองทนุ 

4.1.4. กองทุนต้องพึ่งพาผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัจ านวนน้อยรายส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม และอาจจะไม่สามารถเรียกช าระเงินจากผู้ เช่าและบริหารจดัการเหลา่นี  ้หรือ AWC หรือ 
BFKT ได้ตามก าหนดเวลา หรือไม่สามารถเรียกช าระได้เลยในกรณีที่ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลัก
เหลา่นี ้AWC หรือ BFKT ล้มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินอยา่งร้ายแรง 

4.1.5. การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการใช้เสาร่วมกันและผู้ เช่าและบริหารจัดการพืน้ที่ร่วมบนเสาโทรคมนาคม
และ FOC ของกองทนุ อาจไมไ่ด้เป็นไปในลกัษณะที่กองทนุคาดหมาย 

4.1.6. บริษัทจดัการอาจไมส่ามารถด าเนินกลยทุธ์การลงทนุของกองทนุได้อยา่งประสบผลส าเร็จตอ่เนื่อง และ
อาจตกลงแก้ไขแปลี่ยนแปลงเอกสารธุรกรรม สละสิทธิ หรือให้ความยินยอมโดยไม่ขอความยินยอม
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

4.1.7. กองทนุอาจไม่สามารถซือ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมภายใต้เง่ือนไขที่ยอมรับได้ 
หรือไม่สามารถรวมทรัพย์สินเหล่านัน้ได้อย่างประสบผลส าเร็จ  หรือกองทุนอาจจะไม่สามารถระบุ
เป้าหมายที่เหมาะสม หรือกลยุทธ์การเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จ 
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4.1.8. หากบริษัทจัดการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุน และ/หรือ ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่
ด าเนินการให้บริการที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุ 

4.1.9. การด าเนินงาน ให้บริการ บ ารุงรักษา และซอ่มแซม FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั
มีคา่ใช้จ่ายสงูและมีความเสีย่ง 

4.1.10. สรุปรายงานการประเมินคา่อิสระและรายงานท่ีใช้อ้างอิง ไม่ใช่ความเห็นเก่ียวกบัประโยชน์เชิงพาณิชย์
ของกองทุน และไม่ใช่ความเห็นไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยายเก่ียวกับราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนใน
อนาคต หรือฐานะการเงินของกองทุน และการประเมินราคาที่อยู่ในรายงานดังกล่าวไม่ได้เป็น
เคร่ืองบง่ชีถ้ึงมลูคา่ที่แท้จริงของทรัพย์สนิของกองทนุ 

4.1.11. จ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้นี  ้อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนัน้ และกองทุนอาจไม่สามารถระดมเงินทุนจากการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้นีอ้ย่างเพียงพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และการด าเนินการท่ีจะต้องแล้วเสร็จก่อนและหลงัการโอนทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ให้แก่กองทนุอาจลา่ช้าหรือไมส่ามารถกระท าได้ 

4.1.12. การไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินผู้ ให้เช่าและการอนุญาตหรืออนุมตัิจากผู้ ให้สิทธิแห่งทาง 
หรือการไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของกองทุนในที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของ
กองทนุ 

4.1.13. หากผลการวิเคราะห์การทบัซ้อนกนัของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จ านวน
หนึ่งที่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการจัดท าการวิเคราะห์ปรากฏว่า มีการทับซ้อนกันระหว่างเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และเสาโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน 
กลุ่มทรูก็จะยงัเช่าพืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมดงักล่าวตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่ เก่ียวข้องและจะด าเนินการแก้ไขการทับซ้อนของเสา
โทรคมนาคมดงักลา่วนัน้ภายในระยะเวลาประมาณไม่เกินสองปีนบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากกองทนุถึง
รายละเอียดของเสาโทรคมนาคมที่มีการทบัซ้อนกนั  แตอ่ยา่งไรก็ดี อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความ
ลา่ช้าในการด าเนินการแก้ไขการทบัซ้อนของเสาโทรคมนาคมดงักลา่วโดยกลุม่ทรู ซึง่อาจสง่ผลกระทบ
ในทางลบชั่วคราวต่อความสามารถของกองทุนในการหารายได้จ านวนหนึ่งจากเสาโทรคมนาคมที่  
ทบัซ้อนกนัดงักลา่ว โดยการให้เช่าแก่ผู้ เช่าที่เป็นบคุคลภายนอก 

4.1.14. รายงานของผู้ เช่ียวชาญที่ท าการประเมินทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ซึ่งบริษัทจัดการ
อาศยัเป็นข้อมลูนัน้มีขอบเขตที่จ ากดั อีกทัง้อาจมีความไมถ่กูต้องและมีข้อบกพร่องอยู่ 
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4.1.15. กองทนุอาจเผชิญความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ การช าระหนีแ้ละการกู้ยืมเงินเพื่อช าระหนีเ้ดิม ในสว่น
ของหนีท้ี่มีอยู่ในปัจจุบนั และหนีใ้นอนาคต และอาจไม่สามารถจดัหาเงินทุนที่จ าเป็นในอนาคตตาม
ข้อก าหนดซึง่เป็นท่ียอมรับได้ หรือไมส่ามารถจดัหาเงินทนุท่ีจ าเป็นดงักลา่วได้เลย 

4.1.16. สทิธิของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุในการเรียกร้องต่อบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์มีอยู่อยา่ง
จ ากดั 

4.2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมและกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 

4.2.1. ความเสีย่งเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในการก ากบัดแูลด้านกฎระเบียบ 

4.2.2. การลดลงของอุปสงค์ของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย  อาจมีผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผลการด าเนินงานของกองทนุ 

4.2.3. กองทุนต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่และบรอดแบนด์ของ
ประเทศไทยเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การเติบโตของกลุม่ทรูและผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั 

4.2.4. การแขง่ขนัที่สงูขึน้ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอาจก่อให้เกิด
แรงกดดนัด้านราคา ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแส
เงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 

4.2.5. เทคโนโลยีใหม่อาจท าให้ธุรกิจของกองทนุเป็นที่ต้องการน้อยลงส าหรับลกูค้าปัจจุบนัและ/หรือผู้ที่อาจ
เข้ามาเป็นลกูค้า และสง่ผลให้มีรายได้ลดลง 

4.2.6. หากผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ควบรวมกิจการเข้าด้วยกันในระดับที่มีนัยส าคัญ รายได้และ
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของกองทนุอาจได้รับผลกระทบในทางลบ 

4.2.7. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีอาจมีผลกระทบทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของกองทนุ 

4.3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู 

4.3.1. กลุม่ทรูมีการแข่งขนักบัรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สิทธิด าเนินการ ซึ่งได้น าไปสูข้่อพิพาทกบัรัฐวิสาหกิจผู้ เคย
ให้สิทธิด าเนินการเหล่านัน้และยังอาจน าไปสู่ข้อพิพาทในภายหน้ากับรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สิทธิ
ด าเนินการ 

4.3.2. การท่ี กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการช าระเงินตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA หรือการใช้สทิธิ
บางประการท่ี กสท. โทรคมนาคมมีอยู ่อาจสง่ผลกระทบตอ่กิจการของกองทนุ 
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4.4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

4.4.1. ราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุอาจผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญั และผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายหนว่ยลงทนุได้ใน
ราคาเทา่กบัหรือมากกวา่ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

4.4.2. อาจต้องมีการเลกิกองทนุหากเกิดเหตกุารณ์ซึง่ท าให้ต้องเลกิกองทนุตามที่กฎหมายก าหนด 

4.4.3. การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขายเป็นจ านวนมาก อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบตอ่ราคาซือ้ขายของหนว่ยลงทนุ 

4.4.4. หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิได้เป็นการ 
ค า้ประกันโดย TUC และ TUC ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้การสนับสนุนแก่  BFKT ตาม
รายละเอียดที่ระบใุนหนงัสอืสนบัสนนุ (Letter of Support) ดงักลา่ว 

4.4.5. กองทนุไมอ่าจรับรองได้วา่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในหนว่ยลงทนุหรือสามารถรักษาระดบัการจ่ายเงิน
ปันผลได้ 

4.4.6. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการได้ 

4.4.7. บริษัทจดัการอาจถกูถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่ร้อยละ 
50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หรือโดยส านกังาน ก.ล.ต.  

4.4.8. ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหนว่ยลงทนุท่ีออกใหมต่ า่กวา่มลูคา่หนว่ย
ลงทนุก่อนการเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม 

4.4.9. ความเสีย่งเก่ียวกบัการจดทะเบียนและซือ้ขายหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ 

4.4.10. ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับเงินปันผลที่ได้จาก
กองทนุเมื่อได้มีการยื่นเสยีภาษี เว้นแตจ่ะได้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วได้ให้ข้อมลูสว่นบคุคลบางอยา่ง 
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1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1. กองทุน 

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)  Digital Telecommunications Infrastructure Fund 

ชื่อย่อกองทุน  DIF 

1.2. บริษัทจัดการ 

ชื่อ  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

ที่อยู่   ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ 

เลขที ่18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  

กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์  0-2949-1500 

โทรสาร  0-2949-1510 

1.3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื่อ  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู่  เลขที่ 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 

ชื่อ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู่  เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์  0-2009-9000 

โทรสาร  0-2009-9991 

1.5. ที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขายครั้งแรกและการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  1 ครั้งที่  2 และ  
ครัง้ที่ 3  

ชื่อ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่  เลขที ่9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท์  0-2544-7097 

โทรสาร  0-2544-2185 

1.6. ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุน 

ประเภท
กองทุน 

เป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ ลงทุนเป็นการทั่วไปประเภทไม่รับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ ซึง่หนว่ยลงทนุของกองทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

วัตถุประสงค์
ของกองทุน 

เพื่อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยน าเงินท่ีได้จากการเสนอขาย
หน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื น้ฐานเป็นหลักซึ่งมีศักยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุน เพื่อให้กองทนุสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระยะยาว โดยจะเป็นการลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานประเภท
โทรคมนาคม 

อายุกองทุน ไมม่ีก าหนดอาย ุ

1.7. จ านวนเงนิทุนโครงการ 

จ านวนเงนิทุน 58,080,000,000 บาท โดยเงินทนุของกองทนุหลงัจากวนัท่ีการเสนอขาย
เสร็จสิน้จะไมเ่กิน 101,080,000,000 บาท 
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1.8. มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการจองซือ้ 

1.9. ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการคืนเงนิลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน มีชนิดเดียว ซึง่มีสทิธิและผลประโยชน์ตอบแทนเทา่เทียมกนัทกุประการ 

สิทธิประโยชน์และ นโยบายการ
จ่ายเงนิปันผลและการคนืเงนิ
ลงทุน 

การจ่ายเงินแบง่ปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถกระท าได้เป็น
ครัง้คราวในรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการ 
ลดทนุตามที่โครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ให้กระท าได้ 

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อย 
ปีละสองครัง้ในกรณีที่กองทนุมีก าไรเพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละ
รอบปีบญัชี จ่ายในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุง
แล้ว (หรืออตัราสว่นอยา่งอื่นใดที่กฎหมายหลกัทรัพย์อนญุาตให้กองทนุ
สามารถจ่ายได้) 

ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสม กองทนุอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุจากก าไรสะสมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทจดัการ
จะไมจ่่ายเงินปันผลหากกองทนุยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

ตามนโยบายของกองทนุ กองทนุอาจมีการพิจารณาช าระคนืสภาพคลอ่ง
ส่วนเกินใดๆ (ถ้ามี) รวมถึงสภาพคล่องส่วนเกิน ซึ่งเกิดจากการได้รับ 
ค่าเช่าหรือเงินจ านวนใดๆ ล่วงหน้าตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ และ/หรือ สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 7.2 “นโยบายและวิธีการจ่ายเงิน
ปันผลและการคืนเงินลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ”  

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน หนว่ยละ 10.00 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย โดยจ านวนหน่วยลงทุนหลงัจากวนัที่การเสนอ
ขายเสร็จสิน้จะไมเ่กิน 10,108,000,000 หนว่ย 

ประเภทหน่วยลงทุน ระบช่ืุอผู้ ถือ 

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น (Preliminary Offering Price Range) ได้แก่
13.60 – 13.90 บาทตอ่หนว่ย 
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1.10. ลักษณะของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นกัลงทนุใดๆ ไม่วา่จะเป็นบคุคลสญัชาติไทยหรือบคุคลต่างชาติ 
อาจลงทุนในหน่วยลงทุนได้ และไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย  (หรือนักลงทุนที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน) หรือ 
นกัลงทนุสถาบนั แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  7.4.6 “ข้อจ ากัดการถือ
หนว่ยลงทนุ” และกฎหมายที่จ ากดัความสามารถในการลงทนุในหนว่ยลงทนุของบคุคลนัน้ๆ (หากมี) 

ทัง้นี ้หน่วยลงทนุของกองทนุมิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือ
กฎหมายหลกัทรัพย์ในรัฐใดๆ ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ้กองทุนมิได้จดและจะไม่มีการจดทะเบียนเป็นบริษัท
จดัการการลงทุนตาม พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ และผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ. บริษัทลงทุน
ของสหรัฐฯ ดังกล่าว การเสนอขาย จ าหน่าย หรือส่งมอบหน่วยลงทุน ในสหรัฐอเมริกา หรือให้บุคคลผู้มีสัญชาติ
อเมริกนั หรือผู้มีภมูิล าเนาในสหรัฐอเมริกาหรือพลเมืองของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถด าเนินการได้แตอ่ย่างใด เว้นแต่
ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ นอกจากนัน้ การเสนอขาย หรือขายหน่วยลงทนุในสหรัฐอเมริกา หรือเพื่อบญัชีหรือเพื่อ
ประโยชน์ของ “บุคคลอเมริกัน” ตามที่นิยามไว้ในกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ ก็ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เว้นแต่การเสนอขายหรือขายหน่วยลงทนุให้แก่ (1) บคุคลซึ่งเป็นทัง้ “ผู้ซือ้สถาบนัที่มีคณุสมบตัิ” ตามที่
นิยามไว้ในกฎ 144 A ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ และ “ผู้ ซือ้ที่มีคุณสมบัติ” ตามความหมายที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 2(เอ)(51) ของ พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ และ (2) บุคคลท่ีมิใช่คนสหรัฐอเมริกาโดยเป็นธุรกรรมนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศยักฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ  

หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ  7.4.6 “ข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการโอนหนว่ยลงทนุท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.4 “วิธีการโอนหนว่ยลงทนุ” และผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุเบือ้งต้นแตล่ะรายจะต้องให้ หรือถือวา่ได้ให้การยอมรับค ารับรอง และให้ความตกลงบางประการ 

1.11. วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตัง้และจัดการกองทุนและวันที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุน 

วนัท่ีได้รับอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุ : วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  

วนัท่ีได้รับอนมุตัิให้เพิ่มทนุ   : 5 เมษายน พ.ศ. 2561 
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1.12. แผนภาพความเสี่ยงของกองทุน  

 

เนื่องจากโครงสร้างของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานและประเภททรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนของแต่ละกองทุนนัน้มี
ความแตกต่างกัน  ดังนัน้ ระดบัความเสี่ยงของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะอยู่ในระดับ 4 ถึง 8 ซึ่งขึน้อยู่กับ
ปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้ 1) ความแนน่อนของรายได้ 2) สภาพการแขง่ขนัและความผนัผวนของธุรกิจที่กองทนุลงทนุ 3) การ
กระจายการลงทนุของกองทนุ 4) ระดบัความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาหรือผู้ ใช้บริการ 5) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีลงทุน 6) สดัส่วนการลงทุนใน greenfield project และ 7) ลกัษณะเฉพาะอื่นใดที่มี
ผลกระทบตอ่ประโยชน์และความเสีย่งของกองทนุรวม  

โดยหากกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานที่มีความเสี่ยงระดบั 4 นัน้ เป็นกองทุนท่ีมีทุกปัจจัยประกอบกันดงันี ้รายได้
ของกองทุนมีการระบุไว้ล่วงหน้าเป็นจ านวนที่แน่นอน มีความผันผวนต ่า มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ เช่า หรือเป็น
คูส่ญัญาระยะยาว และกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุลงทนุเปิดด าเนินการและมีรายได้เชิงพาณิชย์แล้วในระยะ
เวลานานพอสมควร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแน่นอนของรายได้ และส าหรับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานที่มีความ
เสี่ยงระดับ 8 นัน้ เป็นกองทุนที่มีทุกปัจจัยประกอบกันดังนี  ้รายได้กองทุนมีความผันผวนสูง กิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานที่กองทนุลงทนุใช้เทคโนโลยีใหม่ ยงัไม่เป็นที่แพร่หลาย โครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุลงทนุเพิ่งเปิดด าเนินการ 
หรือกองทนุมีสดัสว่นการลงทนุในโครงการที่ยงัไมม่ีรายได้เชิงพาณิชย์ (greenfield project) ในสดัสว่นที่มีนยัส าคญั 

ส าหรับกองทุนซึ่งลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม โดยประกอบด้วย (ก) กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมบางประเภท เช่น เสาโทรคมนาคม FOC และ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พืน้ท่ีต่างจงัหวดั  (ข) สิทธิการเช่าระยะยาวใน FOC และ (ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดขึน้จาก
การให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมบางประเภท โดยรายได้ที่จะเกิดจากทรัพย์สินของกองทุนจะเกิดขึน้ต่อเนื่องตาม
สญัญาระยะยาว และสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดขึน้จากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมดงักลา่ว
มีความผนัผวนต ่า เนื่องจากบริษัทจดัการเช่ือว่าผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทนุซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทย ต้องใช้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่แก่ผู้ บริโภคซึ่งมีแนวโน้มการบริโภคที่สูงขึน้  และคาดว่า กสท. โทรคมนาคม จะยังคงใช้ทรัพย์สิน
โทรคมนาคมที่มีการขายรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่า ให้แก่กองทุนต่อไปจนกว่าสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ 
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HSPA จะสิน้สุด โดยในด้านเทคโนโลยี ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งถือทรัพย์สินที่มีการใช้แพร่หลายทัว่โลก มีความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีค่อนข้างต ่า 
และมีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนัของคนส่วนมาก และทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทนุทัง้หมดเป็นทรัพย์สินท่ีมีรายได้
เชิงพาณิชย์ (ไม่มี Greenfield Projects) นอกจากนัน้ในส่วนของผลประกอบการที่ผ่านมาตัง้แต่จัดตัง้กองทุนในปี 
2556 กองทนุมีผลประกอบการที่มัน่คงและสม ่าเสมอตอ่เนื่อง 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทนุมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนและมีความเสี่ยงจาก
การพึ่งพิงผู้ เช่าหลกัค่อนข้างสงู ประกอบกับความไม่ชัดเจนบางประการเก่ียวกับการก ากับดูแลโดยหน่วยงานอื่น 
อาทิเช่น กสทช. ในการจัดหาผลประโยชน์จากการให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ซึ่ง กองทุนอาจ
จ าเป็นต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม USO ความเสี่ยงของกองทุนจึงอยู่ที่ระดับ 7 ทัง้นี ้ 
ผู้ลงทนุจึงควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนโดยละเอียดก่อนตดัสนิใจลงทนุ   

2. กลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการจ่ายผลตอบแทน  

2.1. ภาพรวมการลงทุน 

2.1.1. การลงทุนในปัจจุบัน 

กองทุนเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการทัว่ไปซึ่ง
เป็นช่องทางให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ได้มีโอกาสลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุน  
โดยทรู ซึง่เป็นบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุ และถือ
หน่วยลงทนุจ านวนประมาณร้อยละ 28.11 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ณ วนัที่  15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
ทัง้นี ้ในอนาคต กองทุนอาจจะลงทุน หรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  
และ/หรือ ได้มาซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่ว โดยอาจจะได้มาจากกลุม่ทรู
และ/หรือจากบคุคลอื่น นอกจากนี ้บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์จะบริหารกิจการของกองทนุ โดยมีเปา้หมายหลกั
คือการสร้างรายได้อยา่งตอ่เนื่องเพื่อท่ีจะสามารถให้อตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อสภาวะการแขง่ขนัในตลาด
ทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในระยะยาว 

ณ วนัที่ของเอกสารฉบบันี ้กองทุนมีการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานแยกตามประเภท
ของทรัพย์สนิดงันี ้ 

(ก) เสาโทรคมนาคม 

กองทุนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน 
(portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจ านวน 12,682 เสา ประกอบด้วย เสาที่กองทุนเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิจ านวน 6,350 เสา (ได้แก่ ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรูและเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2) และเสาที่กองทนุมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจ านวน 6,332 เสา  
(ได้แก่ เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2) รวมทัง้กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สิน
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โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวนหนึ่ง ภายหลงัจากวนัครบก าหนด
สญัญา HSPA  

(ข) ใยแก้วน าแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด 

กองทุนมีการลงทุนในใยแก้วน าแสงระยะทางรวม 62,668 กิโลเมตร (หรือ 1,366,582  
คอร์กิโลเมตร) รวมทัง้อุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณรวม 9,169 ลิงค์ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่
ตา่งจงัหวดัจ านวน 1.2 ล้านพอร์ตครอบคลมุ FOC 6,114 กิโลเมตร (หรือ 198,085 คอร์กิโลเมตร) โดย
กองทุนมีการลงทุนในกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่
ตา่งจงัหวดั ทัง้ในรูปแบบของการเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ การได้รับสทิธิการเช่าระยะยาว และการมีสทิธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ ทัง้นี ้สามารถแบง่ตามประเภทการลงทนุได้ดงันี ้

(1) การถือครองกรรมสิทธ์ิ 

(1.1) กรรมสิทธ์ิในระบบ FOC หลักและอุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่เกี่ยวข้อง และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ทีต่่างจงัหวดัซ่ึงได้มาจาก TICC ซ่ึงประกอบดว้ย FOC 
ความยาว 5,112 กิโลเมตร (หรือ 122,974 คอร์กิโลเมตร) และอุปกรณ์ระบบสื่อ
สญัญาณ DWDM และอุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณอื่น ซ่ึงอยู่ใน 69 จังหวดัทั่ว
ประเทศไทย ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวดัประกอบด้วยโครงสร้าง
โทรคมนาคมประเภท Passive และโครงสร้างโทรคมนาคมประเภท Active หลาย
ประการ รวมถึง อุปกรณ์สื่อสญัญาณ อุปกรณ์ IP หลกั และสายน าสญัญาณ
เครือข่ายส่งตรงถึงผูใ้ช้ปลายทาง (last mile) รวมทัง้ FOC สายทองแดง (copper 
cable) และสายโคแอคเชียล (coaxial cable) ซ่ึงสามารถรองรับผูใ้ช้บริการบรอด
แบนด์ไดจ้ านวนประมาณ 1.2 ลา้นพอร์ต  

(1.2) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซ่ึงในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่
ต่างจังหวดั ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซ้ือจาก 
TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ทีล่งทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที ่2 

(1.3) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลกั ซ่ึงในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่และ
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 
117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ซ้ือจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC หลกัของ ทรูมูฟ 
ทีล่งทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2 

(2) การไดร้บัสิทธิการเช่าระยะยาว  

(2.1) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที่ลงทุน
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ซ่ึงมีระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรือ 303,453 คอร์กิโลเมตร) 
รวมทั้งสิทธิในการซ้ือ (call option) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
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ดงักล่าว ภายหลงัจากครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดยกองทุนจะต้อง
แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดงักล่าวใหแ้ก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนด
อายกุารเช่าระยะยาวตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่า FOC ระยะยาวทีล่งทนุเพ่ิมเติม 
ครัง้ที่ 1 โดยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise Price) เพือ่ซ้ือกรรมสิทธ์ิในทรพัย์สิน
ดงักล่าวเท่ากบั 500 ลา้นบาท  

(2.2) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่าประมาณ 30 ปี ใน FOC ซ่ึงในปัจจุบนัใช้
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร 
(หรือ 80,014  คอร์กิโลเมตร) ทีเ่ช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรบัระบบ 
FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม ครั้งที่  2 โดยกองทุนมีสิทธิในการซ้ือ FOC 
ดงักล่าว (call option) เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทัง้นี้ โดยกองทุน
จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดงักล่าวใหแ้ก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบ
ก าหนดอายกุารเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเช่า FOC ระยะยาวทีล่งทนุ
เพ่ิมเติม ครั้งที่  2 และครั้งที่ 3 โดยมีราคาใช้ สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซ้ือ
กรรมสิทธ์ิในทรพัย์สินดงักล่าวเท่ากบั 200 ลา้นบาท 

(3) สิทธิในการรบัประโยชน์จากรายไดส้ทุธิ 

(3.1) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดส้ทุธิทีเ่กิดจากการใหเ้ช่า FOC (ซ่ึงรวมถึง FOC 
และอุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่เกี่ยวข้อง) ของ BFKT ซ่ึงรวมเรียกเป็น ระบบ 
FOC ของ BFKT รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดงักล่าว หากกองทนุใช้สิทธิในการ
ซ้ือ (call option) ภายหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญา HSPA โดยระบบ FOC ของ 
BFKT ประกอบด้วย FOC ระยะทาง 47,250 กิโลเมตร และอุปกรณ์ระบบสื่อ
สญัญาณรวม 9,169 ลิงค์   

ตารางดงัตอ่ไปนีส้รุปทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุ ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้ซึง่
ประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได้
สุทธิ + สิทธิซือ้ก่อน 

(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 
กรรมสิทธ์ิ 

สัญญาเช่าระยะยาว + 
สิทธิซือ้ก่อน 

รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move AWC TICC รวม 

เสา
โทรคมนาคม 

4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา   350 เสา    12,682 เสา 

ใยแก้วน าแสง 
(FOC) และ

 9,169 ลิงค์ 
และ FOC 

 FOC 5,112 
 กม. 

FOC 1,113 
กม. (62,594 

FOC 542 
กม. 

FOC 7,981 
กม. 

FOC 670 
กม. (80,014 

9,169 ลิงค์ และ 
FOC 62,668 กม. 
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รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได้
สุทธิ + สิทธิซือ้ก่อน 

(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 
กรรมสิทธ์ิ 

สัญญาเช่าระยะยาว + 
สิทธิซือ้ก่อน 

รวม 

อุปกรณ์ระบบ
ส่ือสัญญาณ 

47,250 กม. 
(680,400 
คอร์

กิโลเมตร) 

(122,974 
 คอร์

กิโลเมตร) 

 คอร์
กิโลเมตร) 

(117,147 
 คอร์

กิโลเมตร) 

(303,453 
 คอร์

กิโลเมตร) 

คอร์ 
กิโลเมตร) 

(1,366,582 คอร์
กิโลเมตร) 

ระบบบรอด
แบนด์ในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวัด 

   1.2 ล้าน
พอร์ต

ครอบคลมุ 
FOC 6,114 

กม. 
(198,085 
คอร์

กิโลเมตร) 

    1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลมุ FOC 

6,114 กม. 
(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

ปีที่กองทุนมี
สิทธิในการซือ้
ทรัพย์สิน (Call 
Option) 

2568  

(ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลา
ในการซือ้รายได้) 

 

    2578 2591  

ปีที่สิน้สุด
ระยะเวลาใน
การเช่ากลับ 

2576(1) 2576(1) 2576(2) 2564(3) 
(Active) 
2576(4) 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(5) 
(FOC) 

2576 
+ 10 ปี(5) 

2576(6) 
+ 10 ปี(5) 

2576 
+ 10 ปี(5) 

 

(1) ภายหลงัจากท่ีกองทนุได้รับกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเง่ือนไขของสญัญาที่เก่ียวข้อง) 
ซึง่ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดงักล่าวจนถึงวนัท่ี  3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC 
ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดงักล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวนัท่ี 15 กันยายน 2576 ซึง่คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องจะ
ด าเนินการเจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สินท่ีจะเช่าตอ่ไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสทุธิท่ีเกิดจากทรัพย์สินดงักล่าวจะต้องไม่
น้อยกว่าจ านวนท่ีกองทนุได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สนิดงักลา่วให้แก่กองทนุ 
ทัง้นี ้เง่ือนไขการเช่าดงักล่าวขึน้อยู่กับความส าเร็จในการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุน
เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 3  

(2)  หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ท่ี 3 ไม่เกิดขึน้ ระยะเวลาการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการเสาโทรคมนาคมดงักลา่วจะลดลงโดยจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 15 กนัยายน 2570 

(3) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ท่ี 3 ไม่เกิดขึน้ ระยะเวลาการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะ
สิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(4) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ท่ี 3 ไม่เกิดขึน้ ระยะเวลาการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Passive จะลดลงโดยจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 15 กนัยายน 2569 
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(5) ในปี 2575 หากกลุม่ทรูได้รับการตอ่ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุม่ท
รูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นบัจากวนัครบอายุสญัญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ี
เหลืออยู่ของใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุม่ทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่  แล้วแต่เวลาใดจะสัน้
กว่า ทัง้นี ้เม่ือเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งดงันี ้(ก) รายได้รวมทัง้ปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดบัท่ี
ก าหนด หรือ (ข) สว่นแบ่งตลาดโดยรวมของกลุม่ทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33 

(6) หากการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีกองทนุลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ท่ี 3 ไม่เกิดขึน้ ระยะเวลาการเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC จะลดลงโดยจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 15 กนัยายน 2569 

2.1.2. การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

บริษัทจดัการจะด าเนินการให้กองทนุน าเงินท่ีได้จากเสนอขายเพียงอยา่งเดียว หรือร่วมกบัเงินท่ีได้จาก
การกู้ ยืมตามสญัญากู้ ยืมเงิน ฉบับที่ 3 ไปลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่  3 โดยทรัพย์สินดังกล่าวจะประกอบด้วย (ก) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมส าหรับการให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่จ านวนประมาณ 2,589  เสา ที่จะซือ้จาก TUC โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่ 3 (ข) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่
ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก TUC 
โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ค) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลกั ซึง่ในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC หลกัของ ทรูมูฟ  
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ง) กรรมสทิธ์ิใน FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด  ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก ทรูมูฟ  โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ  
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 และ (จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก TICC 
โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 รวมทัง้สิทธิในการซือ้ (call 
option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดย
กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดงักล่าวให้แก่  TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่า
ระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ 
(Exercise Price) เพ่ือซือ้กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 1,300 ล้านบาท 

2.2. นโยบายการลงทุน  

2.2.1. นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน 

ณ วนัที่ของเอกสารฉบบันี ้กองทุนมีนโยบายการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุลงทนุอยู ่โดยหลกัผา่นทาง (ก) การให้ผู้อื่นเช่า/เช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจดัการทรัพย์สิน โดยเป็นการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเป็นผู้ เช่า/เช่าช่วง 
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ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินดงักลา่ว และ (ข) การได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจาก
การให้เช่าทรัพย์สิน ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดและรูปแบบของการจดัหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินแต่ละ
ประเภทของกองทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เสาโทรคมนาคม 

ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้กองทุนเข้าท าสญัญาเพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจ านวนรวมทัง้สิน้ 6,332 เสา และกองทุนยังได้น าเสา
โทรคมนาคมที่กองทนุเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิรวมทัง้สิน้ 6,350 เสา ออกจดัหาผลประโยชน์ผ่านการให้ 
TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักเช่า  ด าเนินการและบริหารจัดการ ซึ่งมี
รายละเอียดแยกตามวิธีการจดัหาผลประโยชน์ดงันี ้ 

(1) การใหผู้อื้น่เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรพัย์สิน 

กองทนุได้น าเสาโทรคมนาคมที่กองทนุถือครองกรรมสทิธ์ิดงัต่อไปนีจ้ านวนรวมทัง้สิน้ 6,350 
เสา ออกจดัหาผลประโยชน์ผา่นการให้ TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั
เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.7.3(ข)(1) 
“สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ระหว่าง 
TUC และ กองทนุ "สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสา
โทรคมนาคม" ทัง้นี ้ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและ
แทนที่นัน้ ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการด าเนินงานและการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน รวมทัง้เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการด าเนินงานและการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินดงักลา่ว โดยผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไข
และแทนที่  

(1.1) ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรู 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้เบือ้งต้นซึ่งเข้าท ากบัทรู กองทนุได้มา
ซึ่งทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู โดยกองทนุเป็นผู้ รับผิดชอบช าระค่าเช่าที่ดิน
รวมถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินส าหรับที่ดินที่ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูตัง้อยู่  
และคา่ประกนัภยัส าหรับทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและ
แทนท่ี TUC เป็นผู้ด าเนินการช าระคา่เช่าที่ดินรวมถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินส าหรับ
ที่ดินที่ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูตัง้อยู่ (ตามวิธีการค านวณซึ่งระบุไว้ใน
สญัญา) ซึ่งจะสะท้อนอยู่ในค่าเช่าลว่งหน้าสทุธิที่ TUC ต้องจ่ายให้แก่กองทนุ และ 
TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และ



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 13 

บริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการและบ ารุงรักษาทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู และพืน้ที่ที่ทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมของทรูตัง้อยู่เอง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 
3.7.1(ก)(4) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินระหว่างทรูและกองทนุ ลงวนัที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินทรู”)” และ 3.7.3(ข)(1) “สญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลกั ระหว่าง TUC 
และ กองทุน "สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลกัเสาโทรคมนาคม"” 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้นซึง่เข้าท ากบัทรู หากผู้ เช่าและ
บริหารจดัการไม่สามารถเข้าถึง ด าเนินการ และ/หรือใช้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเบือ้งต้นไม่ว่าสว่นใดเนื่องมาจากประเด็นต่างๆ เก่ียวกบัสิทธิการเช่า
หรือสิทธิในการใช้หรือเข้าถึงที่ดินหรือทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมตัง้อยู่ (“ทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบ”) ภายในห้าปีนบัตัง้แต่สิทธิการ
เช่าที่เก่ียวข้องได้เปลี่ยนมาอยู่ในช่ือของกองทนุ นิติบคุคลผู้ โอนรายที่เก่ียวข้องจะ
ท าการย้ายหรือเปลีย่นทดแทนทรัพย์สนิท่ีได้รับผลกระทบดงักลา่วที่นิติบคุคลผู้โอน
ได้ขายแก่กองทุนด้วยค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลผู้ โอนเอง หากนิติบุคคลผู้ โอนรายที่
เก่ียวข้องไม่สามารถย้ายหรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด นิติบุคคลผู้ โอนจะต้องช าระคืนเงินให้แก่กองทุนเป็นจ านวน
เท่ากับมูลค่าสุดท้ายของทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบดงักล่าว รวมทัง้ดอกเบีย้ใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีคิดค านวณตัง้แต่วนัที่กองทุนลงทุนครัง้แรกหรือวนัที่โอน
ทรัพย์สนิดงักลา่วเสร็จสิน้ (แล้วแตก่รณี) โดยจ านวนที่ช าระคืนพร้อมดอกเบีย้ให้แก่
กองทุนดังกล่าวต้องหักด้วยค่าเช่าทัง้หมดที่กองทุนได้รับไปแล้วจากผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกัส าหรับทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบซึ่งนิติบคุคลผู้ โอนไม่สามารถ
ย้ายหรือเปลี่ยนทดแทนได้นัน้ และดอกเบีย้ที่อัตราร้อยละ 7.5 คิดค านวณตัง้แต่
วันที่กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักแต่ละครัง้ส าหรับ
ทรัพย์สินท่ีได้รับผลกระทบนัน้ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่
ได้มีการแก้ไขและแทนที่ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน  หัวข้อ 3.7.1(ก) 
“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้น” หัวข้อ 3.7.3(ข)(1) “สญัญา
แก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ระหวา่ง 
TUC และ กองทุน "สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัเสาโทรคมนาคม"” และหวัข้อ 6.1.12 “การไม่ได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของที่ดินผู้ ให้เช่าและการอนุญาตหรืออนมุตัิจากผู้ ให้สิทธิแห่งทาง หรือการไม่
สามารถคุ้มครองสทิธิของกองทนุในที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้ของเสาโทรคมนาคมและ FOC 
อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงิน
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สด และฐานะการเงินของกองทนุ” อนึ่ง การย้าย การเปลี่ยนทดแทน และ/หรือการ
ช าระคืนราคาคา่ซือ้โดยนิติบคุคลผู้โอนดงักลา่ว จะไมถื่อเป็นการได้มาเพิ่มเติมหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุน ดงันัน้ กองทุนจึงไม่
ต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกบัการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหนา่ย
ไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานรวมทัง้หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกบัการขอมติ
จากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ส าหรับการท า
ธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เก่ียวข้องและการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด  

(1.2) เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่งทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จ านวน 350 เสา 

ตามสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และครัง้ที่  3 
กองทุนได้ซือ้เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ในส่วนของ
คา่ใช้จ่ายนัน้ กองทนุจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินที่
เก่ียวข้องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยช าระเป็น 
รายเดือนให้แก่ TUC (ตามวิธีการค านวณที่ระบุในสัญญา) นอกเหนือจากนัน้ 
กองทนุยงัจะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัต่างๆ ส าหรับ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดย TUC ในฐานะผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกั ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัด าเนินงานและบ ารุงรักษา
ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 3.7.3(ข)(1) “สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า 
ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ระหวา่ง TUC และ กองทนุ "สญัญา
แก้ไขและแทนทีส่ญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม")” 

ทัง้นี ้หากผู้ เช่าและบริหารจัดการไม่สามารถเข้าถึง ด าเนินการ และ/หรือใช้เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ไม่ว่าสว่นใดเนื่องมาจากประเด็น
ต่างๆ เก่ียวกับสิทธิการเช่าหรือสิทธิในการใช้หรือเข้าถึงที่ดินหรือทรัพย์สินซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมตัง้อยู่  (“ทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบ”) 
ภายในห้าปีนับตัง้แต่สิทธิการเช่าที่เก่ียวข้องได้เปลี่ยนมาอยู่ในช่ือของกองทุน 
กองทุนจะมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาในลักษณะเดียวกันกับที่ก าหนดไว้ตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้นตามที่กลา่วข้างต้น  

(2) การไดร้บัสิทธิในการรบัประโยชน์จากรายไดส้ทุธิจากการใหเ้ช่าทรพัย์สิน 

(2.1) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคม
ของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ  AWC รวมทัง้กรรมสิท ธ์ิในทรัพย์สิน
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โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวนหนึง่ ภายหลงัจาก
วนัครบก าหนดสญัญา HSPA สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติมค รัง้ที่  1  และสัญญาเช่า เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 (ตามล าดบั) 

กองทุนได้เข้าท าสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นกับ BFKT และ 
AWC ซึ่ง BFKT เป็นผู้ ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และใช้
ประโยชน์และดแูลรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่ง AWC ให้เช่าแก่ BFKT ตามสญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ต่อไป โดย BFKT น าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ไปให้เช่าแก่ กสท. โทรคมนาคม รวมทัง้ด าเนินการดแูล จัดการ 
และบ ารุงรักษาทรัพย์สินดงักล่าว ภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA และ กสท. 
โทรคมนาคม มีสิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวบางประการในการใช้ทรัพย์สินดงักลา่ว ทัง้นี ้BFKT และ 
AWC โอนรายได้สทุธิในอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้เบือ้งต้น 
โดยเป็นอตัราหลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายโดยตรงที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนินีแ้ล้ว (รวมถึง คา่เช่าที่ดิน 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าใช้จ่ายส าหรับสิทธิผ่านทาง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ
บ ารุงรักษา และคา่ประกนัภยั เป็นต้น) ที่เกิดขึน้ตัง้แตแ่ละรวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้จนถึง
วนัครบก าหนดสญัญา HSPA จากการให้เช่าดังกล่าว (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
เรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่  BFKT และ AWC รวมทัง้การ
ด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึง่ BFKT และ AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกบัรายได้
หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวที่เกิดจากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
(โดยไม่รวมถึงสทิธิและเงินที่ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกบัสญัญา
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวของ BFKT หรือ AWC ก่อนหน้าวันเร่ิมค านวณรายได้ ไม่ว่า 
BFKT หรือ AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเร่ิมค านวณรายได้ก็ตาม)) ให้แก่กองทุนตาม
ข้อก าหนด เง่ือนไข และวิธีการที่ระบใุนสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้นท่ีท า
กบั BFKT และ AWC ทัง้นี ้กองทนุไม่มีสิทธิในรายได้ใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการด าเนินงาน
และการบ ารุงรักษาโดย BFKT ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ในส่วนที่เก่ียวกับ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC และกองทุนไม่มีสิทธิใน
รายได้ใดๆ ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Active อนั
รวมถึง Node B ซึ่งใช้ในการให้บริการ 3G ของ กสท. โทรคมนาคม บนคลื่นความถ่ีในย่าน
ความถ่ี 850 MHz ยกเว้นอุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกับการด าเนินงานระหว่างกองทุน BFKT AWC และ กสท. โทรคมนาคม ในหัวข้อ 
4.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้น” หวัข้อ 4.3.2 “บริษัท บีเอฟเคที 
(ประเทศไทย) จ ากดัและหวัข้อ 4.3.2(ง) “บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั” 
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ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นที่กองทนุได้เข้าท ากบั BFKT 
นัน้ BFKT ให้สิทธิแก่กองทุนในการซือ้  (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 
1,435 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้สิทธิจ านวน 10 ล้านบาท โดยกองทุน
สามารถใช้สิทธิดงักล่าวได้ เมื่อสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA สิน้สดุลง (ซึ่งปัจจุบนั
ก าหนดไว้เป็นวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่อาจมีการขยายก าหนดระยะเวลาได้อีกอย่าง
น้อยห้าปี โดยการขยายระยะเวลาดงักลา่วจะมีผลเมื่อสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์  HSPA 
ได้รับการต่ออายุหรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลงที่ก าหนด) โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกับสิทธิในการซือ้ (call option) และข้อปฏิบัติของ BFKT เพื่อประโยชน์ของ
กองทุนในหวัข้อ 3.7.1(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และ
กองทนุลงวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”)” 
โดยกองทุนมีความประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT 
และ ระบบ FOC ของ BFKT ดงักลา่ว เมื่อถึงเวลาที่สามารถใช้สิทธิในการซือ้ดงักลา่วได้ ซึ่ง
เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้ดงักลา่วแล้ว BFKT จะโอนทรัพย์สินดงักลา่วให้แก่กองทนุ และข้อตกลง
ในการโอนรายได้ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ที่มีการโอนไปยงักองทุน
แล้วนัน้จะสิน้สุดลง โดยภายหลงัจากท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิ กองทุนจะเป็นผู้ รับผิดชอบใน
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัทรัพย์สินตามจริงเองทัง้หมด ทัง้นี ้สิทธิในการซือ้ (call option) ดงักลา่ว 
ไมค่รอบคลมุถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 50 เสา (ตามที่ได้ระบใุนสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้น) ที่ตัง้อยู่บริเวณที่ดินซึ่งไม่มีความชดัเจนในเร่ืองของความ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยูภ่ายใต้ข้อจ ากดัเก่ียวกบัการใช้พืน้ท่ีบางประการ และจะ
ยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนกับ  BFKT ต่อไปเป็น
ระยะเวลา 10 ปีหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญา HSPA นอกจากนี ้ตามข้อก าหนดในสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นที่กองทุนท ากับ BFKT ยังก าหนดให้คู่สัญญา
สามารถตกลงซือ้ขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวนดงักลา่ว โดยอ้างอิงราคาที่ได้จาก
การประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่คู่สญัญาร่วมกนัแต่งตัง้ โปรดพิจารณาหวัข้อ 6.1.12 “การ
ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินผู้ ให้เช่าและการอนุญาตหรืออนมุตัิจากผู้ ให้สิทธิแห่ง
ทาง หรือการไมส่ามารถคุ้มครองสทิธิของกองทนุในที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของเสาโทรคมนาคมและ 
FOC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด 
และฐานะการเงินของกองทุน” โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.7.1(ก)(1) 
“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง  BFKT และกองทุนลงวนัที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  BFKT”)” และหัวข้อ 6.3.2. “การที่ 
กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการช าระเงินตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA หรือการใช้
สิทธิบางประการที่ กสท. โทรคมนาคมมีอยู่ อาจส่งผลกระทบต่อกิจการของกองทุน” ทัง้นี ้
การที่กองทุนใช้สิทธิในการซือ้ (call option) ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ดงักล่าวใน
อนาคต หรือการท่ีกองทนุตกลงซือ้ขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 50 เสาโดยอ้างอิง
ราคาที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่กองทุนและ BFKT ร่วมกันแต่งตัง้ดงักล่าว 
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หรือการที่กองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่ เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT ที่เหลืออยู่ ภายหลงัวนัครบก าหนดสญัญา HSPA จะไม่ถือเป็นการ
ได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหนา่ยไปซึ่งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุ ดงันัน้ กองทนุ
จึงไมต้่องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกบัการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหนา่ยไปซึง่
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานรวมทัง้หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเก่ียวกบัการขอมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ การท าธุรกรรมระหว่างกองทนุกบับคุคลที่
เก่ียวข้องและการประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอีกครัง้ 

ในสว่นของเสาโทรคมนาคมของ AWC นัน้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งปัจจุบนัก าหนดไว้เป็นวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่อาจ
มีการขยายก าหนดระยะเวลาได้อีกอย่างน้อยห้าปี (ซึ่งการขยายระยะเวลาดงักล่าวจะมีผล
เมื่อสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ได้รับการตอ่อายหุรือขยายระยะเวลาตามข้อตกลง
ที่ก าหนด) AWC จะมีหน้าท่ีต้องโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทุน
ตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นกบั AWC จ านวนอย่าง
น้อย 3,968 เสา ซึ่งภายหลงัจากนัน้ ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนสิทธิรายได้ที่เก่ียวเนื่องกบัเสา
โทรคมนาคมของ AWC จะสิน้ผลลง ทัง้นี  ้เสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวน 392 เสา 
ตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้นท่ีตัง้อยูบ่ริเวณที่ดินซึง่ไมม่ี
ความชดัเจนในเร่ืองของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัเก่ียวกับ
การใช้พืน้ที่บางประการจะไม่ถูกโอนมาให้แก่กองทุนภายหลงัจากที่ก าหนดระยะเวลาของ
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สิน้สดุลงและจะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกับการ
ขายสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุกบั AWC เป็นระยะเวลา 10 ปีหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญา 
HSPA นอกจากนี ้ตามข้อก าหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นที่
กองทนุได้เข้าท ากบั AWC ยงัก าหนดให้คู่สญัญาสามารถตกลงซือ้ขายเสาโทรคมนาคมของ 
AWC จ านวนดงักล่าว โดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าที่คู่สญัญา
ร่วมกันแต่งตัง้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.7.1(ก)(2) “สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง  AWC และกองทุนลงวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
(“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC”)” และหัวข้อ 6.1.12 “การไม่ได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าและการอนญุาตหรืออนมุตัิจากผู้ให้สิทธิแหง่ทาง หรือการไม่
สามารถคุ้มครองสิทธิของกองทุนในที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะ
การเงินของกองทุน” ทัง้นี ้กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคม
ดงักลา่วให้แก่กองทนุอยา่งแนน่อน เนื่องจากหน้าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะ
เกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อเง่ือนไขตามสญัญาดงักลา่วได้ส าเร็จแล้ว ซึ่งยงัไม่แนน่อนวา่เง่ือนไขดงักลา่ว
นัน้จะส าเร็จหรือไม่ โปรดพิจารณาหวัข้อ 6.3.2.” การที่ กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการช าระ
เงินตามสัญญาเช่าเค ร่ืองและอุปกรณ์  HSPA หรือการใช้สิทธิบางประการที่  กสท. 
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โทรคมนาคมมีอยู่ อาจส่งผลกระทบต่อกิจการของกองทุน” ทัง้นี ้การโอนเสาโทรคมนาคม
ของ AWC อย่างน้อย 3,968 เสา ให้แก่กองทุนในอนาคต หรือการที่กองทุนมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ AWC ที่เหลืออยู่ 
หลงัครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA แล้ว ตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นที่ท ากับ AWC หรือการที่กองทุนตกลงซือ้ขายเสา
โทรคมนาคมของ AWC จ านวน 392 เสาโดยอ้างอิงราคาที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้
ประเมินค่าที่กองทนุและ AWC ร่วมกนัแตง่ตัง้ดงักลา่วจะไมถื่อเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินของกองทุน ดังนัน้ กองทุนจึงไม่ต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอน
เก่ียวกับการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานรวมทัง้หลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนเก่ียวกับการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ การท าธุรกรรมระหวา่งกองทนุกบับคุคลที่เก่ียวข้องและการประเมินคา่ทรัพย์สนิ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานอีกครัง้ 

ก่อน กสท. โทรคมนาคม เร่ิมจ่ายเงินให้แก่  BFKT ตามสัญญาเช่าเคร่ืองและ
อุปกรณ์  HSPA TUC ตกลงภายใต้หนังสือข้อตกลงกระท าการ ที่จะท าการช าระหรือ
ด าเนินการให้มีการช าระรายได้สุทธิ ซึ่งถึงก าหนดช าระแก่กองทุนตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้นซึ่งเข้าท ากับ BFKT เมื่อ กสท. โทรคมนาคม เร่ิมจ่ายเงิน 
ค่าเช่าให้แก่ BFKT ทัง้นี ้ข้อตกลงกระท าการดังกล่าวของ TUC ได้สิน้ผลลง และหนังสือ
สนับสนุน (letter of support) ที่  TUC ออกให้แก่กองทุนเร่ิมมีผลใช้บังคับ  โดยหนังสือ
สนบัสนุน (letter of support) ไม่มีผลผูกพนัตามกฎหมายและมิใช่การค า้ประกนัโดย TUC 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน  หัวข้อ 3.7.1(ฉ) "หนังสือสนับสนุน (Letter of 
Support) ลงวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของ TUC ที่ให้แก่  BFKT” และหัวข้อ 6.4.4 
“หนงัสือสนบัสนนุ (Letter of Support) ของ TUC ไม่มีผลผูกพนัตามกฎหมายและมิได้เป็น
การค า้ประกันโดย TUC และ TUC ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้การสนับสนุนแก่ 
BFKT ตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสอืสนบัสนนุ (Letter of Support) ดงักลา่ว”  

BFKT ได้ให้สิทธิในการซือ้ (call option) แก่ กสท. โทรคมนาคม ในการซือ้เสา
โทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 667 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT ซึ่ง BFKT ประสงค์จะ
ขายสิทธิในรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดงักล่าวให้กับกองทุน ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้เบือ้งต้นซึ่งกองทนุเข้าท ากับ BFKT ทัง้นี ้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้เบือ้งต้นท่ีกองทนุได้เข้าท ากบั BFKT หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สทิธิซือ้ทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT ส่วนที่สร้างใหม่ BFKT ตกลงที่จะยังคงส่งมอบรายได้สุทธิให้แก่
กองทุนตามจ านวนที่ได้ตกลงไว้จนสิน้สดุสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้น
ดงักล่าว รวมทัง้จัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินใดๆ ที่ กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซือ้
ก่อนที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA จะหมดอาย ุซึง่หาก BFKT ไมส่ามารถด าเนินการ
จดัหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่  กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซือ้ได้ BFKT จะต้องช าระ
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เงินเป็นจ านวนเท่ากับมูลค่าสุดท้าย (terminal value) ของทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หวัข้อ 3.7.1(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิ
รายได้ระหว่าง  BFKT และกองทุนลงวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิท ธิรายได้  BFKT”)” ทั ง้นี  ้BFKT อาจน าเงินที่ ได้ รับจากการที่  กสท. 
โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซือ้ (call option) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ 
BFKT มีต่อกองทุนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้น ไม่ว่าจะเป็นการ 
สง่มอบรายได้สทุธิหรือการช าระเงินเป็นจ านวนเท่ากบัมูลค่าสดุท้าย (terminal value) ของ
ทรัพย์สนิดงักลา่วให้แก่กองทนุ และหวัข้อ 3.3.2 “นิติบคุคลในกลุม่ทรูที่มีธุรกรรมกบักองทนุ”  

ทัง้นี ้ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบือ้งต้นไม่รวมถึงสว่นปรับปรุงของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นที่อาจมี
การด าเนินการเพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สินดงักลา่วไม่ว่าโดย BFKT ในสว่นของทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT หรือโดย AWC ในส่วนของเสาโทรคมนาคมของ AWC ยกตวัอย่าง
เช่น การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ ทัง้นี ้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้เบือ้งต้น นิติบุคคลผู้ โอนได้ให้สิทธิแก่กองทุนในการได้รับค าเสนอก่อน  (right to 
receive a first offer) เพื่อซือ้ทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงส่วนปรับปรุงดังกล่าว และ/หรือ
รายได้ที่จะเกิดจากสว่นปรับปรุงเพิม่เตมิของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น
นัน้ ในกรณีที่กลุ่มทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สินหรือรายได้ที่จะเกิดจากทรัพย์สินเพิ่มเติม
ดงักลา่วนัน้ให้แก่บคุคลภายนอกกลุม่ทรู โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หวัข้อ 2.2.4 
“การลงทนุในทรัพย์สินหลกั - ทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุเพิ่มเติม” นอกจากนี ้ตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้น กองทนุได้ให้สิทธิแก่นิติบคุคลผู้ โอนในการท าค าเสนอ
ก่อน (right of first offer) เพื่อซือ้ทรัพย์สินอื่นใดที่กองทนุซือ้จากกลุ่มทรูหากกองทุนจะขาย
หรือจ าหนา่ยโดยประการอื่นใดซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

นอกจากนี ้BFKT ยงัคงเป็นผู้ด าเนินงานและบ ารุงรักษาทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA และ 
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC  ตามล าดบัต่อไป ซึ่งบริษัทจดัการเช่ือว่าท าให้มีการ
ด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นที่เหมาะสม 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นใน  หัวข้อ 3.1.2(ข)(15) “การด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา”  หัวข้อ 3.1.2(ค)(12) “การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา” หัวข้อ 3.7.1(ข) 
“สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเดิม” และหวัข้อ 3.7.1(ก) “สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้น” 
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(2.2) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ซึ่งมีจ านวน 338 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้อง โดยประกอบด้วยเสาที่ตัง้อยู่บนพืน้ดินจ านวน 187 เสา  
เสาที่ตัง้อยูบ่นดาดฟา้จ านวน 130 เสา และระบบ Distributed Antenna System จ านวน 21 
เสา เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 มีทัง้ที่ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานครและ
ใน 60 จงัหวดัของประเทศไทย โดยประมาณร้อยละ 15 อยู่ในกรุงเทพมหานครซึง่มีประชากร
หนาแนน่ 

กองทุนได้มาซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ที่เกิดขึน้ตัง้แต่และรวมถึงวนัเร่ิมค านวณ
รายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 จนถึงวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 11 ปี (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้
สทิธิเรียกร้อง ค าตดัสนิ ค าพิพากษา คดีความที่ตดัสนิให้แก่ AWC รวมทัง้การด าเนินการหรือ
สิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับรายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ดงักลา่ว (โดยไมร่วมถึงสทิธิและเงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือ
เก่ียวกบัรายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกลา่วซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเร่ิม
ค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่  1 ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิ
เรียกร้องหรือได้รับช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวก่อนหน้าหรือภายหลงั  
วนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่ 1 ก็ตาม)) โดยขณะนี ้AWC ได้ให้ 
BFKT เช่ า เสาโทรคมนาคมของ  AWC ที่ ล งทุน เพิ่ ม เติ ม  ค รัง้ที่  1 ตามสัญญ าเช่ า 
เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  โดยที่ BFKT ได้น าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ดงักล่าวออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าช่วงและด าเนินงานต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 นัน้ BFKT มีหน้าที่
เก่ียวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 1 ทัง้นี ้AWC ได้โอนรายได้อันเกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC  
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 หลงัหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา ค่าเช่าพืน้ที่  
ค่าประกนัภยั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อนัเกิดจากการด าเนินงานที่เก่ียวกบัเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ให้แก่กองทนุตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินการระหว่างกองทุน AWC BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ใน
หวัข้อ 3.7.2(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1” 
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เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 1แล้ว AWC มีหน้าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 1 จ านวน 338 เสา ให้แก่กองทุนตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ซึ่งภายหลงัจากนัน้ ข้อตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิ
รายได้ที่เก่ียวเนื่องกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ดงักลา่วนัน้จะสิน้
ผลลง และกองทุนจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ทัง้นี ้กองทุนไม่
สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้แก่กองทุนอย่างแน่นอน 
เนื่องจากหน้าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 จะเกิดขึน้ก็
ต่อเมื่อเง่ือนไขตามสญัญาดงักล่าวได้ส าเร็จแล้ว ซึ่งยงัไม่แน่นอนว่าเง่ือนไขดงักลา่วนัน้จะ
ส าเร็จหรือไม่ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับหน้าที่ของ AWC ภายใต้สญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ในหัวข้อ 3.7.2(ก)(1) 
“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

(2.3) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จ านวน 149 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อื่นท่ีเก่ียวข้อง โดยประกอบด้วยเสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดินจ านวน 91 เสา เสาที่ตัง้อยูบ่น
ด าดฟ้ าจ า น วน  4 9  เส า  และระบบ  Distributed Antenna System จ าน วน  9  เส า  
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะมีทัง้ที่ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานครและ
ใน 35 จงัหวดัของประเทศไทย โดยประมาณร้อยละ 15 อยู่ในกรุงเทพมหานครซึง่มีประชากร
หนาแนน่ 

กองทุนได้มาซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่เกิดขึน้ตัง้แต่และรวมถึงวนัเร่ิมค านวณ
รายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จนถึงวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้
สทิธิเรียกร้อง ค าตดัสนิ ค าพิพากษา คดีความที่ตดัสนิให้แก่ AWC รวมทัง้การด าเนินการหรือ
สิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับรายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ดงักลา่ว (โดยไมร่วมถึงสทิธิและเงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือ
เก่ียวกบัรายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเร่ิม
ค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่  2 ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิ
เรียกร้องหรือได้รับช าระตามสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนั
เร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ก็ตาม)) โดยขณะนี ้AWC ได้ให้ BFKT 
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
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AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยที่ BFKT ได้น าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2 ดังกล่าวออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่าช่วงและด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตาม
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 นัน้  BFKT มีหน้าที่เก่ียวกับการ
ด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดย 
AWC จะโอนรายได้อนัเกิดจากการให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา ค่าเช่าพืน้ที่ ค่าประกันภยั และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการด าเนินงานที่เก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้แก่กองทนุตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งกองทุนเข้าท ากับ AWC โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินการระหว่างกองทุน  AWC BFKT และ กสท. 
โทรคมนาคม ในหวัข้อ 3.7.3(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 ระหวา่ง AWC และกองทนุ (“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”)” 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 2 แล้ว AWC มีหน้าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 2 จ านวน 149 เสา ให้แก่กองทนุตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งภายหลงัจากนัน้ ข้อตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิ
รายได้ที่เก่ียวเนื่องกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ดงักลา่วนัน้จะสิน้
ผลลง และกองทุนจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมดังกล่าว ทัง้นี ้กองทุนไม่
สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวให้แก่กองทุนอย่างแน่นอน 
เนื่องจากหน้าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะเกิดขึน้ก็
ตอ่เมื่อเง่ือนไขตามสญัญาดงักลา่วได้ส าเร็จครบถ้วนแล้ว ซึง่ยงัไม่แนน่อนว่าเง่ือนไขดงักลา่ว
นัน้จะส าเร็จหรือไม่ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม  ในหวัข้อ 3.7.3(ก)(1) “สญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหว่าง AWC และกองทุน (“สญัญา
โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”)” 

(ข) ใยแก้วน าแสง (FOC) และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด 

ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี  ้กองทุนเข้าท าสัญญาเพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการให้เช่า  FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400  
คอร์กิโลเมตร) รวมทัง้อุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณรวม 9,169 links ตามสญัญา HSPA และ
กองทุนยงัได้น ากลุม่ทรัพย์สิน (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่
ตา่งจงัหวดัที่กองทนุลงทนุอยู่ในปัจจบุนัออกจดัหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC 
ในฐานะผู้ เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการหลกัเช่า/เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ
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จ านวนรวมทัง้สิน้ 48,900 กิโลเมตร (2,094,558 คอร์กิโลเมตร) ดงัมีรายละเอียดแยกตาม
วิธีการจดัหาผลประโยชน์ดงันี ้

(1) การใหผู้อื้น่เช่า/เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการทรพัย์สิน 

กองทุนได้น า FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดดังต่อไปนีท้ี่
กองทนุถือครองกรรมสิทธ์ิอยู่ในปัจจุบนัออกจดัหาผลประโยชน์ผ่านการให้ TUC และ TICC 
ในฐานะผู้ เช่า/เช่าช่วงและบริหารจัดการหลกัเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 48,900 กิโลเมตร (2,094,558 คอร์กิโลเมตร)  

(1.1) ระบบ FOC หลัก อันประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร (122,974  
คอร์กิโลเมตร)และอปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่เก่ียวข้อง และระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพืน้ที่ต่างจังหวดั ซึ่งสามารถรองรับผู้ ใช้บริการบรอดแบนด์ได้จ านวนประมาณ 
1.2 ล้านพอร์ต 

โดยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เบือ้งต้นที่กองทุนซือ้จาก TICC ซึ่งทรัพย์สินทัง้สองรายการตัง้อยู่ในพืน้ที่ต่างจังหวดั โดย
กองทุนเป็นผู้ รับผิดชอบค่าสิทธิแห่งทาง (ตามจ านวนที่ระบุไว้ในสญัญา) และค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการประกันภยั สว่น TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัภายใต้สญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบรนด์ในเขตพื น้ที่
ต่างจังหวัดที่กองทุนรับโอนมาจาก TICC โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน  หัวข้อ  
3.1.2(ค) “ธุรกิจเคเบิลใยแก้ว และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั” และ หวัข้อ 
3.7.1(ก)(3) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินระหวา่ง TICC และกองทนุ ลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TICC”)”  

(1.2) FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

ภายใต้สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 กองทนุได้มาซึง่สทิธิการ
เช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 รวมทัง้
สทิธิในการซือ้ (call option) FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ดงักลา่ว ภายหลงัจาก
ครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
ดงักลา่วให้แก่ AWC ไมช้่ากวา่ 2 ปีก่อนครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  
ในหวัข้อ 3.7.2(ก)(2) “สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1” โดยกองทนุได้น า 
FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 บางส่วนออกให้เช่าช่วงแก่ TICC ซึ่งตามสญัญา
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เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและ
แทนที่) TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการหลกัมีหน้าที่ด าเนินงานและบ ารุงรักษา 
FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเช่า 
และหน้าที่ของ TICC ในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 1 ในหวัข้อ 3.7.2(ข)(1) “สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1” และหวัข้อ 3.1.2(ข)(15) “การด าเนินงานและบ ารุงรักษา”  

(1.3) FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

ภายใต้สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 และ สญัญาเช่า 
FOC ระยะยาว ท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 กองทนุได้มาซึง่ (ก) กรรมสทิธ์ิใน FOC 
ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั ระยะทาง 1,113 
กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซือ้จาก TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 (ข) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลัก ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 
กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ซือ้จาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC หลกัของ 
ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ (ค) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่ง
ในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 
80,014 คอร์กิโลเมตร) ที่เช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยกองทนุมีสิทธิในการซือ้ FOC ดงักลา่ว (call option) เมื่อ
ครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
ดงักลา่วให้แก่ TICC ไมช้่ากวา่ 2 ปีก่อนครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่  2 และครัง้ที่  3 โดยมีราคาใช้สิทธิ 
(Exercise Price) เพ่ือซือ้กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สินดงักลา่วเทา่กบั 200 ล้านบาท โดยกองทนุได้
น า FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 บางสว่นออกให้เช่า/เช่าช่วงแก่ TUC และ TICC ซึง่ภายใต้
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่  กองทุนจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการค านวณที่ระบุในสญัญา) 
และคา่ใช้จ่ายส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัตา่งๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่า/เช่า
ช่วงและบริหารจดัการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัด าเนินงานและบ ารุงรักษา
ส าหรับ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหวัข้อ 3.1.2(ค) 
“ธุรกิจเคเบิลใยแก้ว และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั” และ หัวข้อ 3.7.3(ก) 
“สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งท รัพย์สินโครงสร้างพื น้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 2” 
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(2) การไดร้บัสิทธิในการรบัประโยชน์จากรายไดส้ทุธิจากการใหเ้ช่าทรพัย์สิน 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้เบือ้งต้นท่ีกองทนุได้เข้าท ากบั BFKT นัน้ กองทนุมีสทิธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากการให้เช่า FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400 คอร์กิโลเมตร) รวมทัง้
อุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณรวม 9,169 links ตามสญัญา HSPA ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน 
หวัข้อ 2.2.1(ก)(2) “การได้รับสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากการให้เช่าทรัพย์สนิ” 

นอกจากการจดัหาผลประโยชน์ด้วยวิธีการให้ผู้อื่นเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินและการ
ได้รับสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากการให้เช่าทรัพย์สนิแล้ว กองทนุยงัได้เข้าท าสญัญาบริการหลกั
กบับริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม โดยผู้จดัการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมให้บริการเก่ียวกับงานด้านธุรการและการตลาดกับกองทุน  นอกจากนี  ้ผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมยงัมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัหาผู้ เช่าและบริหารจดัการพืน้ที่ร่วมรายอื่นๆ ที่จะเช่าทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมในส่วนที่สามารถท าการรองรับการใช้เพิ่มเติมได้ และกองทนุได้ประโยชน์จาก
รายได้ค่าเช่าเพิ่มเติมนัน้ หกัด้วยค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ต้องช าระให้กับผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน  หัวข้อ 3.7.1(ค) “สญัญาบริการหลกัฉบับลงวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ระหว่างผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทนุ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงตามข้อตกลงเพิ่มเติม 
ฉบบัลงวนัที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และข้อตกลงเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหว่างผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมและ
กองทนุ) (“สญัญาบริการหลกั”)”  

2.2.2. ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

กองทนุจะลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 โดยอาศยัเงินที่ได้
จากการเสนอขายเพียงอยา่งเดยีว หรือร่วมกบั เงินท่ีได้จากการกู้ยมืตามสญัญากู้ยืมเงิน ฉบบัท่ี 3 โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.1 “ช่ือ ที่ตัง้ ลกัษณะ ข้อมูลสรุปเก่ียวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 - 3.1.1 “ความเป็นมา”  

ภายใต้สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และ ครัง้ที่ 3 สัญญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 และ สญัญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 กองทุนจะได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะประกอบไปด้วย (ก) กรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสา ที่จะซือ้จาก TUC โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่  3 (ข) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่
ต่างจังหวดั ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก TUC 
โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ค) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลกั ซึง่ในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเป็น FOC หลกัของ ทรูมูฟ  
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ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ง) กรรมสทิธ์ิใน FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด  ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก ทรูมูฟ  โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ  
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 และ (จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะเช่าจาก TICC 
โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 รวมทัง้สิทธิในการซือ้ (call 
option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกล่าว เมื่อครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดย
กองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดงักล่าวให้แก่ TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่า
ระยะยาว ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3  โดยมีราคา 
ใช้สทิธิ (Exercise Price) เพ่ือซือ้กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 1,300 ล้านบาท 

กองทนุจะเป็นผู้ รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายในสว่นที่เก่ียวกบัสิทธิแห่งทาง (ตามวิธีการค านวณที่ระบุ
ในสญัญา) และคา่ใช้จ่ายส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัตา่งๆ ในขณะที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหาร
จดัการหลกั ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ี จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัด าเนินงานและบ ารุงรักษาส าหรับ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติม ในหวัข้อ  3.1.2(ค) “ธุรกิจเคเบิลใยแก้ว และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดั” หวัข้อ 3.7.3(ข)
(2) “สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัระหว่าง TICC TUC และกองทุน 
(“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”)” และ หัวข้อ 3.7.3(ข)(3) 
“สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหว่าง TICC และ 
กองทนุ ("สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC")” 

ตามสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และ ครัง้ที่ 3 กองทุนจะซือ้เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ในสว่นของค่าใช้จ่ายนัน้ กองทนุจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเช่าที่ดิน
รวมถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เก่ียวข้องกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ตามวิธีการ
ค านวณที่ระบใุนสญัญา) โดยช าระเป็นรายเดือนให้แก่ TUC นอกเหนือจากนัน้ กองทนุยงัจะเป็นผู้ รับผิดชอบใน
คา่ใช้จ่ายส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัตา่งๆ ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 โดย TUC 
ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัตาม สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและ
แทนที่ จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับด าเนินงานและบ ารุงรักษาส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC  
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 3.7.3(ข)(1) “สญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม”  

ภายใต้หนงัสอืข้อตกลงร่วมกนัที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินโทรคมนาคม HSPA ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความส าเร็จ
ของธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับ ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 TUC และ TICC  
ตกลงจะเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA บางส่วน ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวประกอบด้วยเสา
โทรคมนาคมของ BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุ



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 27 

เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยกองทุนจะรับโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวจาก BFKT และ AWC ภายหลงัจากข้อตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายได้ที่เก่ียวเนื่องกับทรัพย์สิน
ดังกล่าวสิน้ผลลงตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เก่ียวข้องระหว่าง  BFKT และ AWC ทัง้นี ้
ระยะเวลาเช่าของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ที่เก่ียวข้องจะสิน้สุดในวันที่ 15 กันยายน 
2576 ซึ่งคู่สัญญาที่เก่ียวข้องจะด าเนินการเจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สินที่จะเช่ า ตลอดจนเง่ือนไขและ
ข้อก าหนดในการเช่าตอ่ไป อยา่งไรก็ดี จ านวนเงินสทุธิที่เกิดขึน้จากทรัพย์สนิดงักลา่วจะต้องไมน้่อยกวา่จ านวนที่
กองทนุได้รับจาก BFKT และ AWC ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ที่เก่ียวข้อง กบักองทนุ ในสว่น
ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินดงักล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 3.7.3(ข)(4) “หนงัสือข้อตกลง
ร่วมกัน (Letter of Agreement) ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ระหว่าง TUC 
TICC และกองทนุ ("หนงัสอืข้อตกลงร่วมกนัท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA")”  

โดยก่อนการเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 นัน้ กองทนุ
ได้จดัให้มีการสุม่ตรวจสอบทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 บางสว่นทัง้ทางด้าน
เทคนิคและทางด้านกฎหมาย เช่น การวิเคราะห์ความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ความสามารถในการใช้งาน 
การวิเคราะห์การทับซ้อนกันของเสาโทรคมนาคม รวมถึงประเด็นทางกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชน์ในการเจรจาตกลงเพื่อก าหนดข้อตกลงต่างๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับคู่สญัญาที่เก่ียวข้องต่อไป 
นอกจากนี ้ภายหลงัจากท่ีกองทุนได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 แล้วนัน้ กองทุนจะจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวทัง้ทางด้านเทคนิคและทางด้าน
กฎหมายอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยหากกองทุนพบประเด็นปัญหาใดๆ กองทุนสามารถที่จะใช้สิทธิที่กองทุนมี
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้  
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถึงทรัพย์สนิซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

นิติบุคคลผู้ให้ยมื 
หรือให้เช่า ลักษณะการลงทุน แผนภาพการลงทุน ทรัพย์สิน ประเภทธุรกิจ 

TUC ขายและให้เชา่กลบั 

 

2,589 เสาโทรคมนาคม (2,343 GBT, 246 RTT) 
ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์ 
เคลือ่นท่ี 

252,006 คอร์กิโลเมตร (8,017 กม.) ซึง่ใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั  

ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์ 
เคลือ่นท่ี 

TMV ขายและให้เชา่กลบั 

 

117,871 คอร์กิโลเมตร (546 กม.) เครือขา่ยหลกัใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ธุรกิจให้บริการโทรศพัท์ 
เคลือ่นท่ีและอินเทอร์เน็ต 

220,428 คอร์กิโลเมตร (5,933 กม.) ระบบ FTTx ใน
เขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั  

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

TICC 

ขายและให้เชา่กลบั 
(และสทิธิในการซือ้
(option) ทรัพย์สนิใน

ราคาใช้สทิธิ 1,300 ล้าน
บาท ประมาณปี 2591) 

 

619,986 คอร์กิโลเมตร (12,872 กม.) ระบบ FTTx 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

 

ใหเ้ชา่ 30 ปี 
และมสีทิธใินการซือ้ 

 TICC DIF TICC 

 ใหเ้ชา่กลบั 
ประมาณ 16 ปี 

บวก 10 ปี 
(1) 

TUC 
ขาย 

 
 

DIF 

 
 

TMV 

TICC 

 ใหเ้ชา่กลบั 
ประมาณ 16 ปี 

บวก 10 ปี 
(1) 

  ใหเ้ชา่กลบั 
ประมาณ 16 ปี 

บวก 10 ปี 
(1) 

 
DIF 

 
TUC ขาย 

ใหเ้ชา่กลบั 
ประมาณ 16 ปี 

 
TUC ใหเ้ชา่กลบั 

ประมาณ 16 ปี 

บวก 10 ปี 
(1) 

(1) ในปี 2575 หากกลุม่ทรูได้รับการตอ่ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นบัจากวนัครบอายุสญัญาเช่าระยะแรก หรือ  
(ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุ่มทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่  แล้วแต่เวลาใดจะสัน้กว่า ทัง้นี ้เม่ือเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งดงันี ้(ก) รายได้รวมทัง้ปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการ 
บรอดแบนด์เกินกว่าระดบัท่ีก าหนด หรือ (ข) สว่นแบ่งตลาดโดยรวมของกลุม่ทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33 
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แผนภูมิดังต่อไปนีแ้สดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั และผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายอื่น หลงัจากที่มีการด าเนินการเก่ียวกบัธุรกรรมที่ก าหนดในสญัญาที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ 

 

แผนภูมิข้างต้นถูกจัดท าขึน้เพื่อแสดงข้อมูลโดยสงัเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทัง้หมดเก่ียวกับ
โครงสร้างของกองทนุและความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกับโครงสร้างของกองทุนและความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นในหวัข้อ 3.1 “ช่ือ ที่ตัง้ 
ลกัษณะ ข้อมลูสรุปเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียด
ของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
3” และหวัข้อ 5 “การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องและหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลู” และหวัข้อ 7 “การบริหาร
และจดัการกองทนุ” ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรศกึษารายละเอียดทัง้หมดในเอกสารฉบบันีก้่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ใน 
“รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  จัดท าโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร์ 
แมแนจเม้นท์ จ ากดั” และ “รายงานการประเมินมลูค่ายตุิธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม จัดท า
โดยบริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั” ตามภาคผนวก  1 และ  2  
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2.2.3. วัตถุประสงค์การใช้เงนิที่ได้รับจากการเสนอขาย 

จ านวนเงินทัง้หมดโดยประมาณที่กองทนุจะได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนจ านวนไมเ่กิน 
4,300 ล้านหน่วย โดยบริษัทจัดการคาดว่าจะจัดการให้กองทุนใช้เงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทางธุรกรรมที่
เก่ียวข้องกบัการน าหนว่ยลงทนุไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และภาษีมลูคา่เพิ่ม
ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายแล้ว เพื่อลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
และเงินส่วนที่เหลือ (หากมี) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนส าหรับงานด้านธุรการเก่ียวกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

แผนการใช้เงินสทุธิที่ได้จากการการเสนอขายที่กลา่วไปข้างต้น เป็นไปตามความตัง้ใจ ณ ปัจจบุนัของ
บริษัทจัดการ และตามประมาณการของการจัดสรรจ านวนเงินสทุธิที่จะได้รับที่จัดท าอย่างดีที่สุดของบริษัท
จดัการตามแผนงานและประมาณการรายจ่ายปัจจบุนัของกองทนุ 

2.2.4. การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอื่นโดยการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ให้กระท าได้และเป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ 
เช่น ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

นอกจากนี ้บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมอื่น และ/หรือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว  นอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมโดยกองทุนอาจรวมถึงการลงทุนใน ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ การใช้สิทธิในการได้รับค าเสนอก่อน (right to 
receive first offers) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เป็นต้น ทัง้นี ้ตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ มีข้อก าหนดว่า ในกรณีที่กลุ่มทรูจะขายทรัพย์สินที่ เป็นโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมอื่นๆ ของกลุ่มทรูและ/หรือรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดงักล่าวที่นอกเหนือจากทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นให้แก่บุคคลภายนอกกลุ่มทรู นิติบุคคลผู้ โอนตกลงให้สิทธิกองทุนในการได้รับ 
ค าเสนอก่อนในการซือ้ทรัพย์สินดังกล่าว และ/หรือรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว ทัง้นี ้ทรัพย์สินที่เป็น
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอื่นดงักล่าวอาจมีทัง้ส่วนที่เป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จและ/หรือ
ทรัพย์สินซึ่งเป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ (แล้วแต่กรณี) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.7.1(ก) 
“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้เบือ้งต้น” หวัข้อ 3.7.2(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1” หวัข้อ 3.7.3(ก) “สญัญาที่ท าให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ที่ ล ง ทุ น เ พิ่ ม เ ติ ม  
ครัง้ที่ 2” หวัข้อ 3.7.4 “สาระส าคญัของสญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 31 

เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3” 

การลงทนุหรือการได้มาเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานใดๆ อนัมีมลูค่าเกินกวา่ 100 
ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลาที่มีการได้มาดงักลา่วจะต้องอยู่
ภายใต้ข้อก าหนดเช่นเดียวกนักบัเมื่อกองทนุเข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น (เช่น 
ข้อก าหนดการสอบทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินคา่ทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนมุตัิของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โปรดพิจารณาข้อก าหนดเก่ียวกบัการของมติผู้ ถือหน่วยลงทนุในหวัข้อ 7.12.2.3 “การประชุม
และสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) เว้น
แตไ่ด้มีการระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุแล้ววา่ กองทนุไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยการค านวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติม
ดงักลา่วข้างต้น ให้พิจารณาจากมลูคา่ทกุรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีการลงทนุหรือได้มาเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากมลูคา่การลงทนุภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

อยา่งไรก็ดี หากเป็นการได้มาเพิ่มเติมซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีมลูคา่เกินกว่า 100 ล้าน
บาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการได้มาดงักลา่ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนีไ้มจ่ าต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่การลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  จ าเป็นต้องใช้เงินทุน
เพิ่มเติมโดยการกู้ ยืมและ/หรือการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน กองทุนจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนเก่ียวกับการกู้ ยืม
ตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.1“นโยบายการกู้ยมืเงิน” และ/หรือการเพิ่มทนุ ตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.5 “การเพิ่ม
เงินทนุจดทะเบียน” และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ (หากต้องมี) 

นอกจากนี ้ในกรณีที่การลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าวกระท าโดยวิธีการในข้อ (ก) หรือ (ข) ของนิยามค าว่า 
“ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบันิยามค าวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน” ในหวัข้อ “ค าจ ากดัความ”) กองทนุจะต้องเข้าท าสญัญากบัผู้ประกอบการบคุคลที่สามเพื่อให้เช่า หรือ
ให้ผู้ประกอบการบคุคลที่สามด าเนินการบริหารจดัการทรัพย์สินดงักลา่ว หรือเพื่อมอบหมายให้บุคคลดงักล่าว
ด าเนินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตามที่ได้ก าหนดไว้ในหวัข้อ 
3.6 “การบริหารจดัการและใช้ทรัพย์สนิของกองทนุรวมและการประกนัรายได้” 

2.2.5. การลงทุนในทรัพย์สินรอง - การลงทุนในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุนได้ 

นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลกัตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ  2.2.1 “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบนั” และหวัข้อ 2.2.4 “การลงทุนในทรัพย์สินหลกั - 
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนลงทุนในทรัพย์สินรอง
ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ
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แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุน
สามารถลงทนุได้ 
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(ก) พนัธบตัรรัฐบาล 

(ข) ตัว๋เงินคลงั 

(ค) พนัธบตัรหรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกและมี
กระทรวงการคลงัเป็นผู้ค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(ง) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(จ) บตัรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ ออก ทัง้นี ้หากเป็นบตัรเงินฝากที่เข้าลกัษณะ
ของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

(ฉ) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทุน
เพื่อการฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบีย้ หรือผู้ค า้ประกัน ทัง้นี ้หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใช้เงินที่เข้า
ลกัษณะของตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง  ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุ 

(ช) หน่วยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี  ้หรือ
กองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตัง้ภายใต้กฎหมายที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี  ้หรือเงิน
ฝาก 

(ซ) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานอื่น 

(ฌ) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตา่งประเทศ โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามัญของ  International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
หรือเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(2) กองทุนรวมในต่างประเทศนัน้มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิด
เดียวกบัทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(3) กองทนุรวมในตา่งประเทศนัน้จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ญ) หุ้นที่ออกโดยบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั) ที่เป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) บริษัทนัน้มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว  หรือมีรายได้จากการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 75 ของรายได้รวมในแตล่ะปีบญัชี และ 

(2) บริษัทนัน้มิใช่บริษัทภายใต้ข้อ (จ) ของนิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน” 

(ฎ) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึ่งการเข้าท าสญัญาดงักลา่วมีวัตถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยง
ของกองทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิในการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรือการลงทุนชนิดอื่นตามที่ 
ก.ล.ต. ส านกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

2.2.6. อัตราส่วนการลงทุน 

เมื่อสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี กองทนุจะต้องด ารงมลูคา่การลงทนุในทรัพย์สนิหลกัไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุโดยค านวณมลูค่าการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัจากมลูคา่ตามบญัชี
ของราคาการได้มาหรือราคาอ่ืนใดตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ดงันัน้ กองทนุจะต้องไมล่งทนุในการลงทนุใน
ทรัพย์สนิรองเกินกวา่ร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ 

บริษัทจัดการมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลให้อัตราส่วนการลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรองต่อ
ทรัพย์สนิของกองทนุทัง้หมดเป็นไปตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 
ที ่สน. 24/2552 เร่ือง การลงทนุและมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึง
ที่แก้ไขเพิ่มเติม)  

2.2.7. การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน 

การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุน อนัมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท 
หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการจ าหน่ายดังกล่าว จะต้องอยู่
ภายใต้ข้อก าหนดเช่นเดียวกนักบัเมื่อกองทนุเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น  (เช่น 
ข้อก าหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมตัิของผู้ ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณา
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุในหวัข้อ 7.12.2.3 “การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหน่วย
ลงทุน” หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุแล้วว่า กองทนุไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดย
การค านวณมลูค่าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่จ าหน่ายไปดงักลา่วนัน้ ให้พิจารณาจากมลูค่าทกุรายการ
ภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินดงักล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบ
ระยะเวลาหกเดือน 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท แตน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม ณ เวลาที่มีการจ าหนา่ยดงักลา่ว ซึง่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนีไ้มจ่ าต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานภายใต้ เอกสารธุรกรรม บริษัทจัดการสามารถ
ด าเนินการได้โดยไมจ่ าต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์  

2.3. จุดเด่นของกองทุนและกลยุทธ์การลงทุน  

2.3.1. จุดเด่นของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ลงทุนในทรัพย์สินที่ เป็น
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และให้เช่าทรัพย์สินดงักลา่ว บริษัทจดัการเช่ือว่าความสามารถในการแข่งขนัที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของกองทนุได้แก่ 

(ก) การมีกองทรัพย์สินซึ่งมีขนาดใหญ่และครอบคลุมทั่วทัง้ประเทศ อันประกอบไปด้วย
เสาโทรคมนาคม FOC และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอื่นๆ (ทัง้ที่ เป็น
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน สิทธิการเช่าระยะยาว และสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิ) นั ้น ท าให้กองทุนจะได้ รับประโยชน์จากการที่ เป็นผู้บุกเบิกใน
อุตสาหกรรมซึ่งการเข้ามาในธุรกิจประเภทนีม้ีอุปสรรคหลายประการ 

บริษัทจัดการเช่ือว่ากองทรัพย์สินอันประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่มี
ลกัษณะเฉพาะของกองทนุเป็นกองทรัพย์สนิท่ีมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายที่สดุของประเทศไทย และท า
ให้กองทนุสามารถให้เช่าทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ที่มีความครบถ้วนสมบรูณ์แก่
ผู้ เช่าได้ ในขณะนี ้กองทุนมีสิทธิในการรับรายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 12,682 เสา และคาดว่า
ภายในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561 ภายหลงัการได้มาซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 กองทนุจะมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 15,271 เสา ทีต่ัง้อยูใ่น 
77 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณร้อยละ 16.5 ของเสาดงักล่าวอยู่ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลซึ่งมีประชากรหนาแน่น โดยอ้างอิงจากรายงานตลาดผู้วิเคราะห์ข้อมูลอิสระโดย Analysys Mason 
บริษัทจดัการเช่ือวา่กองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมนีจ้ะท าให้กองทนุสามารถน าเสนอเสาโทรคมนาคมที่มีความ
ครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศกวา่ร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศไทยแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุ
ได้ โดย FOC ของกองทนุในขณะนีม้ีความยาวประมาณ 62,668 กิโลเมตร และเป็นท่ีคาดหมายวา่จะมีความยาว
ของ FOC เพิ่มขึน้เป็นประมาณ 90,036 กิโลเมตรหลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ซึง่ระยะทางรวมที่เพิ่มขึน้มาทัง้หมดประมาณ 27,368 กิโลเมตรของ FOC FOC หลกั และ 
FOC รองรับระบบ FTTx จะท าให้การกระจายตัวของทรัพย์สินของกองทุนทั่วทัง้ 77 จังหวัดของประเทศไทย
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โดยรวมเพิ่มขึน้อีก  บริษัทจัดการเช่ือว่า FOC ที่จะได้มาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะท าให้ทรัพย์สินของกองทุนมีความครอบคลมุและสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภายในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการขยายกองทรัพย์สนิอยา่งตอ่เนื่องของ
กองทนุในปัจจบุนัช่วยให้กองทนุมีความได้เปรียบทางกลยทุธ์ในด้านการกระจายทรัพย์สินและความสามารถใน
การรองรับเทคโนโลยีใหม่ ซึง่รวมถึง Internet of Things (“IoT”) รถยนต์ที่สง่สญัญาณเช่ือมต่อกนั (Connected 
Car) เค ร่ืองเล่น เสมือนจ ริงแบบพกพา (Mobile Virtual Reality)  และโดรน  (Drones) เป็น ต้น  และใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถสร้างประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมได้ด้วย  

จากการที่กองทนุเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมรายแรกและรายใหญ่ที่สดุในประเทศ
ไทย ประกอบกบัอปุสรรคหลายประการของการเข้าสูภ่าคอตุสาหกรรมนี ้กองทนุจึงมีข้อได้เปรียบที่มีนยัส าคญั
ในฐานะผู้บุกเบิก การก่อสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่และระบบ FOC backhaul ที่เช่ือมต่อกับเสาโทรคมนาคม
ต้องใช้เงินลงทนุสงูและใช้เวลานาน อีกทัง้ผู้ประกอบการรายใหมท่ี่ต้องการเข้าสูต่ลาดนีต้้องปฏิบตัิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เข้มงวด และกระบวนการขออนุญาตเพื่อก่อสร้างเสาโทรคมนาคมและ FOC backhaul ก็ใช้
ระยะเวลายาวนาน ผู้ประกอบการรายอื่นที่ต้องการเข้ามาในตลาดอาจมีคา่ใช้จ่ายทางการเงินและความเสีย่งใน
การด าเนินการที่สูง รวมถึงการหยุดชะงักในการด าเนินการในกรณีที่มีการขนย้ายอุปกรณ์ไปติดตัง้บนเสา
โทรคมนาคมอื่นๆ นอกจากนี ้ผู้ที่ต้องการเข้ามาในตลาดยังต้อง (ก) สร้างกองทรัพย์สินซึ่งประกอบด้วยเสา
โทรคมนาคมที่มีขนาดใหญ่และมีการกระจายทางภูมิศาสตร์สงูเพื่อดึงดดูผู้ ให้บริการโทรคมนาคมมาใช้บริการ 
และ (ข) ต้องใช้เวลานานในการสร้างความสมัพนัธ์ ความเช่ือถือและความมัน่ใจ เพื่อท่ีจะสามารถเจรจาข้อตกลง
กบัผู้ ให้บริการโทรคมนาคมได้ส าเร็จ นอกจากนีผู้้ที่ต้องการเข้ามาในตลาดยงัอาจจะเผชิญกบัความไม่แน่นอน
ทางกฎหมายอยา่งมีนยัส าคญั และยงัต้องเผชิญกบัการเจรจาตอ่รองที่ซบัซ้อนและใช้เวลายาวนานกบัหนว่ยงาน
รัฐวิสาหกิจ หากผู้ประกอบการเหล่านัน้พยายามที่จะปรับโครงสร้าง (spin-off) ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่มีอยู่ของตน ดงันัน้ กองทนุจึงมีความโดดเด่นด้วยการเป็นทางเลือกที่มีต้นทุนที่เหมาะสมในการ
ขยายโครงขา่ยโทรคมนาคมของผู้ประกอบการรายใหมพ่ร้อมกับช่วยลดเวลาในการเข้าสูต่ลาด  

(ข) รายได้ของกองทุนภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวจะเป็นพืน้ฐานซึ่ งช่วยให้กองทุน
สามารถจัดสรรผลตอบแทนที่ยั่งยนืให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน  

ภายหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่ 2 และ 
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 กลุม่ทรูจะขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่มีอยู่ ซึ่งกองทุนลงทนุและมีกลุม่ทรูเป็นผู้ ให้เช่า ซึ่งจะสิน้สดุในระหว่างปี พ.ศ. 
2568 ถึงปี พ.ศ. 2570 ไปเป็นระยะเวลาที่สิน้สดุประมาณปีพ.ศ. 2576 (เป็นระยะเวลาการเช่าเดียวกบัทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3) ซึ่งการขยายระยะเวลาการเช่าดงักลา่วจะน าไปสู ่(ก) กระแสรายได้ที่ยาวนานขึน้ของกองทุน 
(ข) ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัประมาณ 11 ปี หลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ (ค) ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัประมาณ 
20 ปี หลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ในกรณีที่มีการ
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ขยายระยะเวลาเชา่ FOC ไปอีก 10 ปี หลงัจากปี พ.ศ. 2576 ตามที่กองทนุมีสทิธิขอตอ่สญัญาเช่าภายใต้สญัญา
เช่าในปัจจบุนัท่ีได้มีการแก้ไขและแทนที่) 

รายได้ของกองทนุจากสญัญาเช่าระยะยาวประกอบด้วยคา่เช่าคงที ่รวมถึงคา่เช่าซึง่มีอตัราการเพิ่มขึน้
รายปีที่คงที่เท่ากับร้อยละ 2.7 และมีปัจจัยการเพิ่มขึน้อื่นที่เก่ียวข้องกับดัชนีราคาผู้ บริโภค  นอกจากนัน้ 
คา่ใช้จ่ายโดยหลกัเกือบทัง้หมดมีอตัราคงที่หรือมีการก าหนดอตัราการเพิ่มไว้แล้ว ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงเช่ือว่า
รูปแบบธุรกิจของกองทนุจะท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ียัง่ยืนและมีอตัราการเติบโตอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

(ค) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของกองทุนเกือบทัง้หมดนัน้ คงที่หรือมีการก าหนดอัตรา
การเพิ่มไว้แล้ว ซึ่งท าให้สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนได้ดีขึน้ รวมทัง้ลด
ความผันผวนของผลตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

นอกเหนือไปจากกระแสรายรับที่มั่นคงแล้ว กองทุนยังได้รับประโยชน์จากการที่ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานจ านวนมากของกองทุนได้มีการระบไุว้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนได้รับประโยชน์จากข้อตกลง
ทางการค้าในสญัญาต่างๆ ที่ส าคญัของกองทนุ เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมบางประการในสญัญาที่มีการตกลง
กนัในระหว่างการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยในประการแรก 
กองทนุได้รับประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายที่มีการตกลงไว้แล้วในการย้ายเสาโทรคมนาคมในกรณีที่สญัญาเช่าพืน้ท่ีตัง้
เสาที่เก่ียวข้องนัน้ไม่สามารถท าการตกลงกันใหม่หรือไมส่ามารถตอ่สญัญาได้ ในกรณีเช่นนัน้ กองทนุตกลงที่จะ
จ่ายค่าชดเชยรายปีคงที่เป็นจ านวนประมาณ 79 ล้านบาทให้ TUC ซึง่เป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั เพื่อเป็น
การรับผิดชอบการย้ายเสาที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิซึ่งเป็นเสาโทรคมนาคมของทรู และเสาโทรคมนาคมของ TUC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 โดยที่ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสา
นัน้จะเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 2.7 ต่อปี ตัง้แต่เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ประการที่สอง กองทุนได้
ประโยชน์จากสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ี ซึง่จ ากดัต้นทนุคา่ใช้จ่าย
ที่กองทุนต้องรับผิดชอบเก่ียวกับการน าสาย FOC ลงใต้ดินและค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึน้เก่ียวกับสิทธิแห่งทางที่
จ าเป็น ทัง้นี ้TUC และ TICC ได้ตกลงและจะตกลงรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมดที่จะเกิดขึน้ในการน า FOC ลงใต้
ดิน ส าหรับ FOC จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (เมื่อกองทนุชดเชยค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาจ านวนประมาณ 79 ล้านบาทตอ่ปีให้ TUC 
ตามข้อตกลงของสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดก ารหลัก ได้มีการแก้ไขและแทนที่ส าหรับเสา
โทรคมนาคม) ทัง้นี ้TUC และ TICC ยงัได้ตกลงรับผิดชอบสว่นต่างระหว่างค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัสิทธิแห่งทาง
ส าหรับเสาไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัสิทธิแห่งทางในสว่นของ FOC ที่จะถูกย้ายลงใต้ดิน และ ประการ
สดุท้าย กองทนุได้รับประโยชน์จากการจ่ายคา่เชา่ที่ดนิและคา่ภาษีโรงเรือนและที่ดินคงที่ส าหรับเสาโทรคมนาคม
ภายใต้กรรมสทิธ์ิของกองทนุ เว้นแตจ่ะได้ตกลงเป็นอยา่งอื่น 

นอกจากนี ้ภายหลงัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จ
สิน้นัน้ ระยะเวลาการเช่าส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมบางประเภทจะถกูขยายอายกุารเช่าไป
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จนถึงปี พ.ศ. 2576 และบางสว่นจะถูกขยายอายุการเช่าออกไปนานกว่า แต่ไม่เกิน พ.ศ. 2586 ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความตอ่เนื่องของกระแสรายได้ของกองทนุ 

จากการประมาณการของกองทุน การให้เช่าทรัพย์สินและสิทธิในการรับรายได้สทุธิรวมกนัคาดว่าจะ
น ามาซึ่งรายได้ตามสญัญาจ านวน 11,851.35 ล้านบาท ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนสิน้สดุ 30 มิถนุายน พ.ศ. 
2562 ซึง่เพิ่มจาก 7,643.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 55.1 จากรายรับตามสญัญาที่ประมาณการไว้ส าหรับ
ระยะเวลาเดียวกนั ในกรณีที่ยงัไม่มีการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
รายได้จากการประมาณการดงักลา่วคาดว่าจะท าให้กองทนุมีกระแสเงินสดส าหรับจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุน จ านวน 10,114.43 ล้านบาท ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนสิน้สดุ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเพิ่ม
จาก 5,897.55 บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 71.5 จากรายรับตามสญัญาที่ประมาณการไว้ ในกรณีที่ยังไม่มีการ
ลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ครัง้ที่ 3 โดยกฎหมายหลกัทรัพย์และโครงการจดัการกองทุน 
ก าหนดให้กองทนุต้องจ่ายเงินปันผลรายปีแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว 
ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนว่าจะได้รับประโยชน์จากอัตราก าไรที่ประมาณการไว้นี ้
นอกจากนีก้องทนุอาจคืนสภาพคลอ่งสว่นเกินที่เกิดจากเงินสดที่ได้รับเพิ่มเติมในอตัราอย่างน้อยร้อยละ 90 ใน
รูปแบบของเงินลดทนุ โปรดพิจารณาข้อมลูเพิ่มเติมในหวัข้อ “นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงิน
ลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” และ “ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน” 

(ง) เสาโทรคมนาคมของกองทุนซ่ึงครอบคลุมอยู่ทั่ วประเทศ มีพืน้ที่ส าหรับรองรับการ
ปล่อยเช่าเพิ่มเติม ท าให้กองทุนอยู่ในสถานะที่ดีต่อการเติบโตโดยการเพิ่มการเช่า
พืน้ที่ ร่วม ซึ่ งจะท าให้กองทุนได้รับประโยชน์จากการที่ มีรูปแบบทางธุรกิจซึ่ งมี
ความสามารถในการท าก าไรจากยอดขายส่วนเพิ่มที่สูง (operating leverage)  

ภายหลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่ 3 บริษัท
จัดการเช่ือว่ากองทุนจะมีทรัพย์สินที่หลากหลายและครอบคลุมพืน้ที่ทั่วประเทศ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเข้าถึงโครงข่ายได้โดยไม่ต้องมีรายจ่ายลงทุนที่สูง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืน้ที่ในเขต
ตา่งจงัหวดัของประเทศไทยที่มีการเติบโตสงู และพืน้ท่ีที่มีความหนาแนน่สงู เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ทัง้นี ้FOC อีกประมาณ 27,368 กิโลเมตรที่จะได้มาเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะท าให้เครือข่าย FOC ทัง้หมดของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 90,036 
กิโลเมตร ซึง่สว่นใหญ่อยู่ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 49 ของ FOC  
หลงัจากการได้มาซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ซึง่ไมร่วมระบบ FOC ของ 
BFKT และระบบบรอดแบนด์ตา่งจงัหวดั) นอกจากนี ้การได้มาซึ่งเสาโทรคมนาคมอีกประมาณ 2,589 เสาที่เป็น
สว่นหนึ่งของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะท าให้กองทรัพย์สินในสว่นเสา
โทรคมนาคมของกองทุนมีจ านวนประมาณ 15,271เสา โดยประมาณร้อยละ 16.5 ของกองทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของกองทุนตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีการรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่าย
สงูสดุ 
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การได้มาซึ่งเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะท าให้จ านวนเสาโทรคมนาคมที่แบ่งใช้ได้ของกองทนุเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 41 จากที่มี 
อยู่ 6,350 เสาในปัจจุบนั เป็นประมาณ 8,939 เสา โดยกองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทนุในปัจจุบนัมี
อตัราการใช้งานเฉลี่ยจากกลุ่มทรูอยู่ที่ 2.51 พืน้ที่  (slots) ต่อเสา คิดเป็นรายได้เฉลี่ยสทุธิ (หกัค่าเช่าที่ดินและ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) ประมาณ 17,000 บาทต่อเสาต่อเดือน หลงัจากการได้มาซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 อตัราการใช้งานเฉลี่ยจากกลุม่ทรูจะกลายเป็น 2.36 พืน้ที่ (slots) ต่อเสา 
ซึง่คาดการณ์วา่จะก่อรายได้เฉลีย่สทุธิ (หกัคา่เช่าที่ดินและภาษีโรงเรือนและที่ดิน) ประมาณ 16,000 บาทตอ่เสา
ต่อเดือนในปี พ.ศ. 2561 อนึ่ง รายได้เพิ่มเติมจากบุคคลภายนอกที่มาจากกองทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของ
กองทนุได้เพิ่มขึน้อยา่งสม ่าเสมอจากต้นปี พ.ศ. 2559 และคาดว่าจะเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง อนัเป็นผลมาจากการ
ให้เช่าเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมแก่ผู้ เช่าที่เป็นบุคคลภายนอก หลงัจากการได้มาซึ่งเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม
จ านวนประมาณ 2,589 เสา ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
3 นอกจากนัน้ ในขณะนีห้นึ่งในผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยได้เช่าพืน้ที่  (slots) ที่ว่าง บน
เสาโทรคมนาคมเป็นจ านวนประมาณ 1,300 เสา 

ในขณะเดียวกนั หลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
เครือข่าย FOC ของกองทนุจะมีความสามารถในการรองรับการใช้เพิ่มเติมคงเหลอืประมาณร้อยละ 23 ส าหรับ
การเช่าใช้พืน้ท่ีร่วม (คิดเป็นประมาณ 430,000 คอร์กิโลเมตร) ซึง่จะท าให้กองทนุอยูใ่นสถานะท่ีดีที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการเช่าใช้ FOC ในระยะกลางถึงระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพื น้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่  3 นัน้  เครือข่าย FOC ของกองทุนในเขตพื น้ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่เป็นพืน้ท่ีเมืองที่มีความเจริญมากที่สดุของประเทศ และเป็นพืน้ท่ีที่มีการรับสง่
ข้อมูลผ่านเครือข่ายมากที่สดุ จะคิดเป็นประมาณร้อยละ 49 (ซึ่งเป็น FOC ความยาว 935,018 คอร์กิโลเมตร 
หรือ 14,630 กิโลเมตร) ของเครือข่าย FOC รวมของกองทนุ (ซึ่งไม่รวมถึง ระบบ FOC ของ BFKT และระบบบ
รอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีต่างจงัหวดั) ดงันัน้ บริษัทจดัการเช่ือวา่กองทนุจะอยูใ่นสถานะท่ีดีที่จะตอบสนองตอ่ลกูค้า
หลากหลายประเภทได้ในอนาคต รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต ( ISP Player) และ
ลูกค้าองค์กรด้วย ทัง้นี  ้รัฐบาลได้ประกาศแผนการรือ้ถอนสายไฟฟ้าและสายโทรคมนาคมเหนือศีรษะ 
(overhead cable) ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในปี พ.ศ. 2565 ซึง่กลุม่ทรูตกลงรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการน าสาย FOC ลงใต้ดิน และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัสิทธิแห่ง
ทางในกรณีที่ต้องน าสาย FOC ลงใต้ดิน ส าหรับสว่นที่เกินกว่าที่ได้ตกลงกนัตามสญัญาที่เก่ียวข้อง ข้อมลูจาก 
Analysys Mason ชีใ้ห้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะไมม่ีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อสภาวะการแขง่ขนั
ในตลาด เนื่องจากเป็นข้อก าหนดที่ใช้บังคับกับผู้ประกอบการทุกราย และผู้ประกอบการไม่มีทางเลือกอื่น 
นอกจากนีค้่าใช้จ่ายดงักลา่วน้อยกว่าร้อยละ 2.5 ของรายได้ของผู้ประกอบการ จึงคาดว่าจะไม่เป็นอปุสรรคต่อ
การลงทนุด้านโครงข่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนีค้่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากการย้ายสายลงใต้
ดินส่วนหนึ่งจะได้รับชดเชยโดยรายจ่ายด้านทุนที่ลดลงจากค่าซ่อมบ ารุงโครงข่าย  ในแง่ของการให้บริการ 
ข้อก าหนดย้ายสายลงใต้ดินอาจจะเพิ่มโอกาสการใช้สายเคเบิลใต้ดินร่วมกนัของผู้ประกอบการที่ไม่ประสงค์จะ
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วางสายใหมเ่นื่องจากเหตผุลทางเศรษฐกิจและเวลาในการเข้าสูต่ลาด ซึ่งกองทนุเช่ือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาของกองทนุในที่สดุ 

นอกจากนี ้เนื่องจากผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่าง ๆ มุ่งเน้นการติดตัง้ 4G และ 5G ผู้ ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่จะท าการตดัสินใจเลือกคลื่นความถ่ีได้ล าบากขึน้ เนื่องจากผู้ ให้บริการโทรคมนาคมต่างๆ ใน
ประเทศไทย เป็นเจ้าของคลื่นความถ่ีในช่วงความถ่ีที่แตกต่างกัน ทัง้นีค้ลื่นความถ่ีต ่า (ต ่ากว่า 1GHz) จะมี
คณุสมบตัิในการส่งสญัญาณที่ดีกว่า และท าให้สถานีฐาน (Base Transceiver Station หรือ BTS) หนึ่งสถานี 
สามารถครอบคลุมพืน้ที่ได้มากกว่าสถานีฐาน (BTS) ส าหรับคลื่นความถ่ีสูงกว่า การไม่สามารถเข้าถึงคลื่น
ความถ่ีที่ต ่ากวา่ 1 GHz ได้ท าให้ความครอบคลมุของสญัญาณโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและความสามารถในการรองรับ
ความจขุองสญัญาณดงักลา่วในพืน้ท่ีขนาดใหญ่เป็นไปได้ยากขึน้  

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเพิ่มผู้ เช่าและบริหารจัดการพืน้ที่ร่วมส าหรับกองทรัพย์สิน ของกองทุนจะมี
จ านวนค่อนข้างต ่า ท าให้กองทนุสามารถเปลี่ยนรายได้ที่เพิ่มขึน้จากการมีผู้ เช่าและบริหารจดัการพืน้ที่ร่วมเป็น
ผลก าไรและกระแสเงินสดได้มากขึน้ นอกจากนี ้ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องบ ารุงรักษา
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมจะมีคา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาที่คอ่นข้างต ่า ซึง่เป็นปัจจยัที่สง่เสริมให้ผู้
เช่าและบริหารจดัการหลกัดงักลา่วท าการต่อสญัญาเช่า  ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและ
แทนทีก่บักองทนุเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเชา่ของสญัญาดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการเช่ือวา่รูปแบบทางธุรกิจ
ของกองทุนมีความสามารถในการท าก าไรจากยอดขายส่วนเพิ่มที่สูง (operating leverage) อีกทัง้มีโอกาส
เติบโตได้ในอนาคต  

(จ) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มทรู ซึ่งเป็นหน่ึงในผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคมที่
ครอบคลุมทั่วประเทศและครบวงจรในประเทศไทย รวมถึงประสบการณ์ของบริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุน  ไทยพาณิชย์ จ ากัด ซ่ึงเป็น ผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานชัน้น าของประเทศไทย 

ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุเป็นบริษัทย่อยของทรู ซึง่เป็นผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่ราย
ใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมครบวงจรที่ครอบคลมุทัว่ประเทศ 
กลุม่ทรู ซึ่งถือหน่วยลงทนุของกองทนุอยู่ร้อยละ 28.11 ของหน่วยลงทนุที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทุน 
ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือบริษัทเอกชนที่มีขนาด
ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย และเป็นหนึง่ในเครือบริษัทท่ีใหญ่ที่สดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กลุม่ทรูเป็นผู้
ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองในประเทศไทย โดยมีสว่นแบง่ทางการตลาดร้อยละ 26.5  
จากรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วง ไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2560 และเป็นผู้น าตลาดธุรกิจ 
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ด้วยสว่นแบง่ทางการตลาดทีร้่อยละ 41 ในช่วงไตรมาส 3 ของปีพ.ศ. 2560 

บริษัทจดัการคาดวา่การสนบัสนนุและความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ของกลุม่ทรูจะยงัท าให้กองทุนมีข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขนัในการบริหารจดัการทรัพย์สินและการขยายกอง
ทรัพย์สนิของกองทนุได้ตอ่ไป โดยกองทนุจะได้รับประโยชน์จากความรู้ทางด้านเทคนิคในเชิงลกึจากกลุม่วิศวกร
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และผู้บริหารระดบัแนวหน้าของอตุสาหกรรมของกลุม่ทรูผ่านผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซึ่งจะให้บริการใน
ด้านงานธุรการ การให้บริการ การจดัการด้านการขาย และการตลาดกบักองทนุ นอกจากนี ้กองทนุจะยงัได้รับ
ประโยชน์จากความสมัพนัธ์ของกลุม่ทรูกบัผู้แทนของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ ของประเทศไทย โดยผา่น
ทางการเข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน ซึ่งสมาชิกแต่ละรายของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุซึ่งมาจากกลุม่ทรูนีเ้ป็นผู้มีประสบการณ์ในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย
มากวา่ 20 ปีโดยเฉลีย่ 

กองทนุจะยงัได้รับประโยชน์จากความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของบริษัทจดัการ โดยบริษัท
หลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด เป็นบริษัทจัดการชัน้น าของประเทศและเป็นหนึ่งในผู้ จัดการ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานชัน้น าของประเทศไทย โดยมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิภายใต้การ
จดัการ (รวมถึงกองทุนส่วนบุคคล) เป็นอนัดบัหนึ่ง คิดเป็นมูลค่า 1,374,870  ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 (ที่มา: www.scbam.com) และมีสว่นแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 36 ในธุรกิจจดัการกองทนุรวมโครงสร้าง
พืน้ฐาน (หรือประมาณ 89,920 ล้านบาท จากทัง้หมด 247,296 ล้านบาท ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 
(ที่มา: www.aimc.co.th)  

(ฉ) กองทุนอยู่ในสถานะที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
อย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนไปใช้บริการระบบ 4G LTE  และการติดตัง้ระบบ 5G ใน
อนาคต 

มีการคาดการณ์วา่อตัราจ านวนผู้ ใช้บริการ 4G LTE ในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีในประเทศ
ไทยจะมีอตัราการเติบโตสงู โดย Analysys Mason ประมาณการวา่จะมีอตัราการเติบโตเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) ของ
จ านวนผู้ ใช้บริการ 4G LTE ที่ร้อยละ 25 และเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 76 ในปี พ.ศ. 2565 โดยเป็นผลจากการเข้าถึง
สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึน้ ค่าบริการข้อมูลที่ลดลงและการเข้าถึงจ านวนแอปพลิเคชัน่และข้อมูลที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่
อตัราการเข้าถึงสมาร์ทโฟนคาดว่าจะเติบโตจากร้อยละ 78 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นร้อยละ 106 ในปี พ.ศ. 2565  
โดยเป็นผลจากการมีผู้ ใช้บริการที่เปลี่ยนมาใช้บริการ 4G เพิ่มขึน้ และความต้องการใช้บริการข้อมูลเคลื่อนที่ 
รวมถึงการที่สมาร์ทโฟนมีราคาถูกลง นอกจากนี ้Analysys Mason ยังได้ท าการประมาณการว่าปริมาณการ
รับสง่ข้อมลูรวมถึงอปุกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่จะเติบโตด้วยอตัราเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 9.2 ระหวา่งปี พ.ศ. 
2560 ถึงปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี ้บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จ ากดั ซึ่งได้จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 6 
มกราคม 2560 เพื่อให้บริการเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต (สื่อดิจิทัลออนไลน์) บนเว็บไซต์และเคร่ืองมืออุปกรณ์
โทรคมนาคม จะช่วยเพิ่มอตัราการใช้บริการข้อมลูบนเครือขา่ยของกองทนุมากยิ่งขึน้อีกด้วย 

บริษัทจดัการเช่ือวา่การมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบบรอดแบนด์ประจ าที่เพิ่มขึน้จากในปัจจุบนั 
(ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ APAC ที่ร้อยละ 40 (ซึ่งอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของ 8 ประเทศในกลุ่มประเทศในความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ อินเดีย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และ
ประเทศไทย ตามรายงานของ Analysys Mason) จะช่วยเพิ่มความต้องการการใช้แบนด์วิธและ FOC ที่มากขึน้ 
ทัง้นี ้Analysys Mason คาดว่าการเข้าถึงระบบบรอดแบนด์ในประเทศไทยจะเพิ่มขึน้จากร้อยละ 34 ในปี  พ.ศ. 
2559 เป็นร้อยละ 53 ในปีพ.ศ. 2565 

http://www.aimc.co.th/
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นอกจากนี ้การติดตัง้ระบบ 5G จะต้องมีการติดตัง้เครือข่าย FOC ที่มีการกระจุกตัวอย่างหนาแน่น 
เพื่อให้สามารถมัน่ใจได้ว่าจะมีแบนด์วิธเพียงพอในการรองรับผู้ ใช้บริการทัง้ต้นสายและปลายสาย โดยมุง่เน้นที่
ระบบเสาขนาดเล็ก การติดตัง้ 5G จะต้องใช้โครงข่ายที่หนาแน่นเพื่อรองรับการรับสง่ของข้อมลูในปริมาณมาก 
ซึ่งคาดว่าจะมาจากผู้ ใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ทัง้นี ้รัฐบาลก าลงัเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของ
ประเทศไทยไปสูร่ะบบเศรษฐกิจแบบดิจิทลั ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของแนวคิดริเร่ิมเพื่อพฒันาประเทศให้ทนัสมยัผ่าน
ระบบโครงสร้างพืน้ฐานและเครือข่ายโทรคมนาคมที่พัฒนาแล้ว ภายใต้แผน “โครงข่ายหลักบรอดแบนด์
แห่งชาติ”(National Broadband Backbone) และ “ระบบเกตเวย์ระหว่างประเทศ” (International Gateway) 
ซึง่กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมวางแผนพฒันาเครือข่ายบรอดแบนด์เพื่อให้ประชากรอย่างน้อยร้อย
ละ 95 สามารถเข้าถึงได้ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มขึน้จากร้อยละ 27 ในปี พ.ศ. 2557 

อปุสงค์ส าหรับการใช้บริการการสง่ข้อมลูคณุภาพสงูจะส่งผลให้ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ของไทย
ต้องจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายเพิ่มขึน้เพื่อรองรับ อันจะท าให้เกิดความต้องการใช้เสาโทรคมนาคม โครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive และ FOC เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับอีกด้วย  

ในฐานะที่กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมรายแรกในประเทศไทย  และเป็น
รูปแบบการประกอบธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่เป็นอิสระ (Independent Telecom Infrastructure 
Platform) กล่าวคือ กองทุนไม่ได้ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขนักบัผู้ ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาส
เช่า ซึ่งอาจท าให้กองทุนมีความน่าสนใจมากขึน้ส าหรับการให้บุคคลภายนอกเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมจากกองทุนโดยมีข้อได้เปรียบที่ส าคัญในมุมมองของผู้ เช่า  คือ  (ก) ลดภาระการลงทุน (ข) ใช้
ระยะเวลาที่สัน้กวา่ในการเข้าถึงตลาด และ (ค) มีความยืดหยุน่สงูกวา่ จากการท่ีกองทนุมีเครือขา่ยที่ครอบคลมุ
กว้างขวาง นอกจากนี  ้บริษัทจัดการเช่ือว่ากองทุนอยู่ในสถานะที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มของ
อตุสาหกรรมในทางบวก โดยจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ข้อมูลจ านวนมากที่เกิดขึน้ของ
ผู้ใช้งานท่ีเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วนีไ้ด้ตอ่ไป  

2.3.2. กลยุทธ์ของกองทุน 

บริษัทจดัการเช่ือวา่แนวโน้มในทางบวกของธุรกิจของกองทนุได้รับการสนบัสนนุจากกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) การสร้างผลก าไรจากการได้ใช้ประโยชน์ในการด าเนินการ (operating leverage) ซึ่ง
เป้าหมายคือการสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นที่การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มทรูและ
การหาผู้เช่าพืน้ที่ ร่วมเพิ่มเติมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 8,939 
เสา ที่ สามารถรองรับการใช้เพิ่ มเติม ซึ่ งกองทุนจะได้รับภายหลังการได้มาซึ่ ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

กลยทุธ์ของกองทนุจะมุ่งเน้นการเพิ่มการใช้ประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทนุของทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมจากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ซึ่งจะ
รวมเป็น กลุ่มทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุ โดยมีเป้าหมายที่จะท าการเพิ่มจ านวนผู้ เช่า
และบริหารจดัการพืน้ท่ีร่วมบนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมสว่นเพิ่มนีใ้ห้ได้มากที่สดุ เพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติม
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ตอ่เสาโทรคมนาคม ทัง้นี ้ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะท างานร่วมกบัทีมงานด้านการวางแผนและวิศวกรรม
โครงข่ายของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมของไทยรายอื่นๆ เพื่อที่จะหาโอกาสในการตอบสนองความต้องการ
ทางด้านโครงขา่ยของผู้ประกอบการเหลา่นัน้จากการใช้พืน้ท่ีบนเสาโทรคมนาคมของกองทนุ ปัจจบุนัหนึง่ในผู้ให้
บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ในประเทศไทยได้เช่าพืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมประมาณ 1,300 พืน้ที่ 
(slots) ของเสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสาที่กองทุนได้รับมอบจากทรูในปีพ.ศ. 2557 และ 2558 ทัง้นี ้
ภายหลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 กองทนุ
จะมีจ านวนเสาโทรคมนาคมเพิ่มมากขึน้ และกองทุนจะท าการน าเสาโทรคมนาคมออกให้เช่าแก่ผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมรายอื่นๆ ตอ่ไป 

การเพิ่มผู้ เช่าและบริหารจดัการพืน้ที่ร่วมรายใหม่จะท าให้กองทุนสามารถกระจายฐานลกูค้า อีกทัง้
บริษัทจัดการเช่ือว่าจะเพิ่มความมัน่คงของรายได้ และการสร้างเสถียรภาพของกระแสเงินสดในระยะยาวของ
กองทนุได้ โดยปกติ การเพิ่มผู้ เช่าพืน้ที่ร่วมนีจ้ะช่วยเพิ่มอตัราก าไรจากการด าเนินงาน (operating margin) ต่อ
เสาได้อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากการเพิ่มจ านวนผู้ เช่าพืน้ที่ (slots) บนทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมมี
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต ่า 

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมที่ได้มาเพิ่มเติมนีจ้ะเพิ่มความครอบคลมุของโครงข่ายเสาโทรคมนาคมของ
กองทุนซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และจะท าให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมสามารถให้บริการครอบคลุม
จ านวนประชากรสว่นใหญ่ของประเทศไทยบนคลืน่ความถ่ี 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz และ ใน
อนาคต บนคลืน่ความถ่ี 2,300 MHz และ 2600 MHz ได้ ท าให้การเช่าเสาโทรคมนาคมเหลา่นีเ้ป็นทางเลอืกทาง
หนึง่ที่นา่สนใจในการเพิ่มประสทิธิภาพของเครือขา่ยเมื่อเปรียบเทียบกบัการสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่ 

นอกจากนี ้กองทนุมีความตัง้ใจที่จะด ารงความสมัพนัธ์กบักลุม่ทรูเพื่อขยายฐานทรัพย์สินของกองทนุ 
ซึง่กองทนุเช่ือวา่จะเป็นประโยชน์แก่ทัง้สองฝ่าย ด้วยกลยทุธ์ดงักลา่วนีก้องทนุจะมีพืน้ท่ี (slots) บนทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมเพิ่มเติมเพื่อเร่งการเติบโตของกองทุนในอนาคต โดยขณะเดียวกันก็ เป็นแนวทางที่คุ้มค่าส าหรับ
กลุม่ทรูในการขยายบริการระบบ 4G-LTE ระบบ 5G และระบบซึ่งทนัสมยัอื่นใดในอนาคตด้วยรายจ่ายลงทนุที่
คอ่นข้างต ่า 

อ้างอิงจากข้อมูลของ Analysys Mason การประมลูคลื่นความถ่ี 850 MHz และ 1800 MHz ซึ่งจะจัด
ขึน้โดย กสทช. ซึ่งประกาศว่าจะเกิดขึน้ภายในพฤษภาคม พ.ศ. 2561 แต่คาดว่าจะมีการเลื่อนออกไปเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ควรจะส่งผลในทางบวกต่อธุรกิจของกองทุน เนื่องจากผู้ ประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมต่างๆ จะอยู่ในสถานการณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมเพื่อรักษาความ
ครอบคลมุของเครือข่ายของตนไว้ หรือต้องขยายเครือขา่ย 4G ด้วยรายจ่ายสว่นทนุที่ต ่า เพื่อรักษาระดบัต้นทนุ
ของตนไว้ 
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(ข) การขยายขนาดกองทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอย่างต่อเน่ืองของ
กองทุน โดยกลยุทธ์การจัดหามาซ่ึงทรัพย์สินที่สามารถใช้ร่วมกันได้จากกลุ่มทรู หรือ
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น  

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของกองทนุเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้ตามประมาณการงบการเงินท่ีปรากฏในเอกสารฉบบั
นี ้รายได้จากเงินลงทุนของกองทุนหลงัจากได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม   
ครัง้ที่ 2 จะเพิ่มขึน้จาก 6,599.29 ล้านบาท เป็น 7,621.70 ล้านบาท ส าหรับ ระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และภายหลงัการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 คาดการณ์วา่จะเพิ่มจาก 7,641.05 ล้านบาท เป็น 11,851.35 ล้านบาท ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่ 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 ซึง่คาดการณ์วา่ประมาณการเงินปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย
ของกองทนุจะเพิ่มขึน้ในจ านวน 0.0322 ตอ่หนว่ย จาก 0.9802 ตอ่หนว่ย เป็น 1.0124 ตอ่หนว่ย หรือคิดเป็นร้อย
ละ 3.3 ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ภายหลงัจากการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 2 และจะเพิ่มขึน้ในจ านวน 0.0248 ตอ่หนว่ย จาก 
1.0154 ต่อหน่วย เป็น 1.0402 ต่อหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ภายหลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตของรายได้และเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน กองทุนจะหา
โอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมต่อไป โดยในฐานะผู้ ให้บริการที่มีรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่เป็นอิสระ (Independent Telecom Infrastructure Platform)  
กองทนุจะมุง่เน้นการจดัหาทรัพย์สินเพิ่มเติมจากกลุม่ทรูและบคุคลอื่นๆ ที่มีมลูคา่ในเชิงกลยทุธ์ ปราศจากภาระ
ผกูพนั และสามารถรองรับการใช้พืน้ท่ีร่วมกนัได้กบัผู้ประกอบการหลายราย  

โดยการลงทนุในทรัพย์สินที่มีข้อตกลงทัง้ในด้านรายรับและรายจ่ายที่ส าคญัลว่งหน้านัน้  เป็นรูปแบบ
การลงทนุท่ีจะลดความเสีย่งในด้านการปฏิบตัิการ (execution risk) และความไมแ่นน่อนของผลประกอบการ  

ส าหรับทรัพย์สินหรือรายได้สทุธิอื่นในอนาคตที่กองทนุจะได้รับจากกลุม่ทรู กองทนุจะจัดให้มีการท า
รายงานการประเมินมลูคา่โดยผู้ประเมินเพื่อให้มัน่ใจวา่ธุรกรรมดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติ
ทัว่ไป (arm’s length) และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ  

(ค) การเลือกลงทุนในส่วนปรับปรุงทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับ (Capacity) ให้ตอบสนองกับอุปสงค์ 

กองทนุมีความประสงค์จะลงทนุในสว่นปรับปรุงในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุ
เมื่อมีโอกาสเพื่อที่จะเพิ่มจ านวนพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคม (slots) ของกองทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพและ
เพิ่มแบนด์วิดธ์บน FOC และระบบบรอดแบนด์ในต่างจังหวัดของกองทุน  ตลอดจนเพื่อให้ก้าวทันต่อการ
เปลีย่นแปลงตา่งๆ ทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง สว่นปรับปรุงในอนาคตดงักลา่วอาจรวมถึง 
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การเพิ่มความแข็งแรงทางด้านโครงสร้างของเสาโทรคมนาคมบางเสา และ การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสื่อ
สญัญาณและอุปกรณ์โครงข่ายหลกั ทัง้นี ้กองทุนมีแผนที่จะลงทุนในส่วนปรับปรุงก็ต่อเมื่อผู้ เช่าและบริหาร
จดัการหลกัหรือผู้ เช่าและบริหารจัดการพืน้ที่ร่วมได้ตกลงล่วงหน้าที่จะเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการส่วน
ปรับปรุงเพิ่มเติมหรืออุปกรณ์ที่จะมีการปรับปรุง ภายใต้การตกลงค่าเช่าล่วงหน้าในระยะยาว และการลงทุน
ปรับปรุงทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามหลกัการในการเข้าลงทนุของกองทนุ
ซึง่เป็นผลให้เงินปันสว่นแบง่ก าไรของกองทนุเพิ่มขึน้ได้ 

(ง) การมุ่งเน้นการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะ
ยาว และการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้อย่างต่อเน่ือง 

บริษัทจัดการวางแผนที่จะใช้แนวทางการรักษาวินัยทางการเงินในการบริหารจัดการงบดุล โดย
กฎหมายหลกัทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนก าหนดให้กองทุนต้องด ารงอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน (debt to 
equity) มิให้สงูกวา่สามตอ่หนึง่ (3:1) และตามข้อตกลงตามสญัญาเงินกู้ของกองทนุก าหนดให้กองทนุต้องด ารง
อตัราสว่นทางการเงินอื่นๆ ทัง้นี ้หลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ (debt to equity) ของกองทนุถกูคาดการณ์ว่าจะไมเ่กินประมาณ 0.20 เทา่ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการตัง้เปา้ที่จะดแูลให้กองทนุมีสภาพคลอ่งที่ก าหนดไว้ลว่งหน้าเพียงพอต่อการด าเนินตามกลยทุธ์การ
ขยายธุรกิจของกองทนุ และด ารงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระยะยาว โดย
อตัราสว่นหนีส้ินต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้  ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 
(debt to EBITDA) ของกองทนุถกูคาดการณ์วา่จะเพิ่มจากประมาณ 2.1 เป็นประมาณ 2.4 หลงัจากการได้มาซึง่
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการท าธุรกรรมใดๆ 
เพิ่มเติม ซึง่เป็นไปตามนโยบายภายในของกองทนุท่ีจะด ารงอตัราสว่นดงักลา่วไว้ให้ต ่ากวา่ 4.0  

บริษัทจัดการเช่ือว่าแนวทางการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ และด้วยความเสี่ยงในระดับต ่า ณ 
ปัจจบุนัของกองทนุจะท าให้กองทนุสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุทัง้ในรูปแบบทนุและการกู้ยืมเงินได้อยา่งเพียงพอ
ในอนาคต ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดเงินและตลาดทนุในขณะนัน้ และมีความสามารถที่จะขยายและปรับปรุง
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุได้ 

2.4. บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหากกองทุนรวมมิได้
เป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตดังกล่าวทัง้จ านวน โดยวิเคราะห์สิทธิได้เสียทาง
ทรัพย์สินของผู้ถอืหน่วยลงทุนเปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหนีห้รือผู้มีสิทธิอื่นในรายได้ในอนาคต 

2.4.1. ข้อเท็จจริง  

ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้ระหวา่ง BFKT ในฐานะผู้ขายและกองทนุในฐานะผู้ซือ้ 
และสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 และสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหว่าง AWC ในฐานะ
ผู้ขายและกองทุนในฐานะผู้ซือ้ กองทุนจะเป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ค่าเช่าสุทธิที่เกิดขึน้ตัง้แต่และ
รวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้ วนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 หรือ 2 (แล้วแตก่รณี) จนถึง
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วันที่สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์  HSPA หรือสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สิน้สุด 
จากการให้เช่าทรัพย์สินดังต่อไปนี ้(1) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT ซึ่งรวมถึง
อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่เก่ียวข้อง โดยเป็นการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA (2) เสา
โทรคมนาคมของ AWC โดยเป็นการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC (3) เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 โดยเป็นการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 และ (4) เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยเป็นการให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 นอกจากนี ้เสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC 
บางสว่นตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ที่อาจตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากดับางประการจะยงัคงอยู่ภายใต้
ข้อตกลงเก่ียวกบัการโอนสทิธิรายได้ระหวา่งกองทนุกบั BFKT หรือ AWC (แล้วแตก่รณี) ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 10 
ปี ภายหลงัวนัครบก าหนดสญัญา HSPA ทัง้นี ้กองทนุจะได้รับรายได้คา่เช่าสทุธิดงักลา่วทัง้จ านวน เนื่องจากการ
ซือ้ขายรายได้ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้นัน้ เป็นการซือ้ขายรายได้คา่เช่าสทุธิทัง้หมดให้แก่
กองทุนแต่เพียงผู้ เดียว โดยไม่มีบุคคลอื่นที่มีสิทธิหรือส่วนแบ่งในรายได้ค่าเช่าสุทธิที่มีการขายให้แก่กองทุน
ดังกล่าว และกองทุนจะไม่ได้รับรายได้ใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาในส่วนที่
เก่ียวกบัทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT จาก BFKT  

2.4.2. บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย 

การที่กองทนุซือ้รายได้ค่าเช่าสทุธิในอนาคตจาก BFKT และ AWC ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทยอันอาจมีข้อจ ากัดบางประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อการใช้สิทธิของกองทุน กล่าวคือ การซือ้ขายรายได้ค่าเช่าสทุธิในอนาคตภายใต้สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและรายได้เป็นการซือ้ขายรายได้ ท่ี BFKT และ AWC ในฐานะผู้ขายยงัไม่ได้มาซึ่งรายได้ดงักลา่ว โดย
เป็นการซือ้ขายรายได้ในอนาคตซึง่ยงัไมอ่าจท าการก าหนดทรัพย์สนิดงักลา่วให้เป็นท่ีแนน่อนได้ ณ เวลาที่มีการ
เข้าท าสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและรายได้ จึงอาจท าให้การซือ้รายได้ค่าเช่าสทุธิของกองทนุและการใช้สทิธิตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ดงักลา่วของกองทนุถกูโต้แย้งได้ นอกจากนี ้เนื่องจากทรัพย์สนิในสว่นที่
เป็นรายได้สทุธิที่กองทนุซือ้จาก BFKT และ AWC เป็นรายได้สทุธิเฉพาะที่เกิดจาก (ก) การให้เช่าเสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT รวมถึงอปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่เก่ียวข้องของ BFKT ภายใต้สญัญา
เช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA (ข) การให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC  ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ (ค) การให้เช่าเสาโทรคมนาคมบางสว่นของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ภายใต้สญัญาเช่าฉบับใหม่ที่จะท าขึน้ระหว่างคู่สญัญาที่เก่ียวข้องโดยมีระยะเวลา 10 ปีนบัแต่ วนัครบ
ก าหนดสญัญา HSPA เทา่นัน้ และไมร่วมถึงรายได้อื่นและเงินอื่นๆ ของ BFKT และ AWC (เช่น รายได้ที่เกิดจาก
การให้บริการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาในส่วนที่เก่ียวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ  BFKT แก่ กสท. 
โทรคมนาคม) เพราะฉะนัน้ ในระหวา่งที่ยงัไมม่ีการหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องก่อนตามที่ก าหนดในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ เพื่อก าหนดหรือแยกรายได้สทุธิที่ทางกองทนุจะได้รับตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและ
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สทิธิรายได้ และยงัไม่มีการก าหนดหรือแยกรายได้ค่าเช่าสทุธิที่ BFKT และ AWC ขายให้แก่กองทนุตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ ออกมาเป็นสดัสว่นจากรายได้อื่นและเงินอื่นๆ ของ BFKT และ AWC (แล้วแต่
กรณี) เพ่ือก าหนดนบัเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง กรรมสิทธ์ิในรายได้คา่เช่าสทุธิดงักลา่วยงัไม่อาจโอนไปยงักองทนุ
ในฐานะผู้ซือ้ได้ โดยถือวา่รายได้ที่ BFKT หรือ AWC (แล้วแตก่รณี) ได้รับมา ยงัคงเป็นกรรมสทิธ์ิของ BFKT หรือ 
AWC (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเจ้าหนีข้อง BFKT หรือ AWC (แล้วแต่กรณี) (ถ้ามี) อาจใช้สิทธิในการเรียกร้องบังคับ
ช าระหนีเ้อากบัรายได้ดงักลา่วก่อนท่ีจะมีการก าหนดหรือแยกรายได้ค่าเช่าสทุธิและสง่มอบให้แก่กองทนุ ดงันัน้ 
สิทธิของกองทนุที่มีต่อ BFKT หรือ AWC (แล้วแต่กรณี) จึงไม่ได้ดีไปกว่าสิทธิของเจ้าหนีท้ี่ไม่มีประกันรายอื่นๆ 
ของ BFKT หรือ AWC (แล้วแต่กรณี) (ถ้ามี) หรือผู้มีบริุมสิทธิ หรือสิทธิยึดหน่วงตามกฎหมายอื่น (ถ้ามี) และใน
กรณีที่กองทนุไมไ่ด้รับรายได้คา่เช่าสทุธิตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ไมว่า่ทัง้หมด
หรือบางสว่น อนัถือเป็นแหลง่รายได้หลกัของกองทนุ อาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินโดยรวมของกองทนุ
และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุหรือเงินปันผลที่อาจ
ได้รับจากกองทนุด้วย ในกรณีที่สิทธิของกองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ ถกูโต้แย้ง กองทนุ
อาจต้องด าเนินการฟ้องร้อง BFKT หรือ AWC (แล้วแต่กรณี) ต่อศาลเพื่อบังคับสิทธิตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ และเรียกร้องคา่เสยีหายที่เกิดขึน้จากการที่ BFKT หรือ AWC (แล้วแตก่รณี) ผิดสญัญา 
ซึง่กองทนุได้ช าระเงินคา่ซือ้รายได้คา่เช่าสทุธิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ไปแล้วเต็มจ านวน 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 นัน้ BFKT มีเจ้าหนีเ้งินกู้ที่ไมม่ีหลกัประกนัและเจ้าหนีท้างการค้า 
ทัง้นี ้สทิธิของกองทนุอยูใ่นล าดบัเดียวกนักบัเจ้าหนีไ้มม่ีประกนัดงักลา่ว   

นอกจากนี ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 นัน้ AWC มีเจ้าหนีท้างการค้าทัง้นี ้สทิธิของกองทนุ อยูใ่น
ล าดบัเดียวกนักบัเจ้าหนีท้างการค้าดงักลา่ว 

BFKT หรือ AWC อาจก่อหนีเ้พิ่มเติมได้ในอนาคต แต่ทัง้นีต้้องเป็นไปตามเง่ือนไขและอยู่ภายใต้
ข้อจ ากดัที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที่ท าไว้กบักองทนุ 

2.5. ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตัง้กองทุน – ความเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ในการขอรับใบอนุญาต
การประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีนิติบุคคลอื่นด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  

ในช่วงระหว่างการด าเนินการเพื่อการจัดตัง้กองทนุและการเสนอขายครัง้แรก เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะบริษัทจดัการ ได้มีหนงัสือสอบถามใน
ประเด็นดงักล่าวไปยงั กทค. ซึ่ง กทค. ได้พิจารณามีมติในประชุมครัง้ที่ 34/2556 และ ส านกังาน กสทช. ได้มี
หนงัสือแจ้งและชีแ้จงถึงบริษัทจดัการ ต่อมาทางบริษัทจดัการ จึงขอให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจดัการใน
สว่นท่ีเก่ียวกบัการจดัตัง้กองทนุและการเสนอขายครัง้แรก (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) ซึง่เป็นท่ีปรึกษากฎหมายให้แก่
บริษัทจัดการในการจัดตัง้กองทุนให้ความเห็นทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตัง้กองทุนตามที่ได้รับแจ้งจาก
ส านกังาน กสทช. แก่บริษัทจดัการ ในสามประเด็น ได้แก่ (ก) ตามรูปแบบโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของ
กองทุน ณ วนัที่กองทุนเร่ิมลงทุนครัง้แรก หลงัจากที่มีการจดทะเบียนกองทุน กองทนุจะต้องขอรับใบอนุญาต
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ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ อย่างไร (ข) หากในอนาคตมีผู้ เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของกองทุนเพิ่ม
มากขึน้ กองทุนจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ อย่างไร  (ค) ผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม ซึง่เป็นผู้ด าเนินการด้านธุรการและการตลาดของกองทนุ จะต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหรือไม ่อยา่งไร  

ที่ปรึกษากฎหมายได้พิจารณาเอกสารประกอบ ได้แก่ (1) หนงัสือของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
ไทยพาณิชย์ จ ากัด ที่ จท.11-560068 ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เร่ือง การจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ฐาน (2) หนังสือของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ที่ จท. 11-560112 ลงวนัที่ 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 เร่ือง การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน และการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  (3) หนังสือของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากดั ที่ จท.11-560122 ลงวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เร่ือง การจดัตัง้
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (4) มติ กทค. ครัง้ที่ 34/2556 และ (5) หนังสือของส านักงาน กสทช. ที่ สทช 
5011/30799 ลงวนัท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ. 2556 เพื่อชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัมติของ กทค. ครัง้ที่ 34/2556 รวมทัง้
ข้อเท็จจริงตามที่ระบุในเอกสารดังกล่าว และได้ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ไว้ ณ วันที่  15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แก่บริษัทจดัการ ดงันี ้

1. ตามรูปแบบโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ณ วันที่กองทุนเร่ิมลงทุนครัง้แรก 
หลังจากที่ มีการจดทะเบียนกองทุน กองทุนจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหรือไม่ อย่างไร 

เนื่องจากการจดัตัง้กองทนุมีวตัถปุระสงค์หลกัในการระดมทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นการทัว่ไป เพื่อ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเป็นหลกั ซึ่งมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้
ให้แก่กองทุน เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว และเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกในการลงทนุให้แก่ประชาชนผู้ลงทนุรายย่อยได้มีโอกาสในการน าเงินออมไปลงทนุในหลกัทรัพย์ที่เปิด
โอกาสให้นกัลงทนุได้มีสว่นร่วมเป็นเจ้าของในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 

ทัง้นี ้หลงัจากที่มีการจดัตัง้กองทนุแล้ว บริษัทจดัการได้ด าเนินการให้กองทุนน าเงินที่ได้จากการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกไปลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ซึง่โดยหลกัประกอบด้วย  

(ก) กรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคม 

(ข) กรรมสิทธ์ิในระบบใยแก้วน าแสงหลกั (core fiber optic cable grid) และอุปกรณ์ระบบสื่อ
สญัญาณที่เก่ียวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั และ  

(ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่ เกิดขึน้จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมและ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และระบบใยแก้วน าแสงและอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ 

กองทุนจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมดังกล่าวโดยการให้ผู้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเช่าทรัพย์สิน (ก) และ (ข) ข้างต้น โดยให้  TUC และ TICC ซึ่งเป็นผู้ รับ
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ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 แห่ ง พรบ.การประกอบกิจการ 
โทรคมนาคม เป็นผู้ เช่า ซึ่ง TUC และ TICC เป็นผู้ มีหน้าที่ในการด าเนินการ ดูแลรักษา และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินดงักล่าวด้วยตนเอง โดยกองทุน จะไม่ได้ด าเนินการ ดแูลรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินดงักล่าว 
หรือเป็นผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม แตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การจดัตัง้และจดัการกองทุนรวม โดยเฉพาะข้อ 43 (1) ของประกาศ ทน. 1/2554 ที่ห้ามกองทนุรวมโครงสร้าง
พืน้ฐานประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเอง  

ด้วยข้อเท็จจริงที่บริษัทจดัการได้เคยชีแ้จงให้แก่ กทค. และคณะท างานทราบถึงวตัถุประสงค์ในการ
จดัตัง้กองทุน รวมถึงลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่มีเพื่อการ
ระดมทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นการทัว่ไปเพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเป็นหลกั ซึ่งมี
ศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทนุ เพื่อให้กองทนุสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุได้ในระยะยาว และเป็นการเพิ่มทางเลอืกในการลงทนุให้แก่ประชาชนผู้ลงทนุรายยอ่ยได้มีโอกาสใน
การน าเงินออมไปลงทุนในหลกัทรัพย์ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม ประกอบกบักองทนุไม่ได้ให้บริการจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอนัเป็น
การประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมด้วยตนเอง แต่ ได้มอบให้นิติบุคคลอื่นด าเนินการบริหาร
จดัการทรัพย์สินของกองทุน นอกจากนี ้การที่ กทค. มีมติเพื่อตอบข้อหารือของบริษัทจัดการ  โดยมีการชีแ้จง
รายละเอียดเก่ียวกับมติของ กทค. ครัง้ที่ 34/2556 ตามหนังสือของส านักงาน กสทช. ที่ สทช 5011/30799  
ลงวนัที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในส่วนที่เก่ียวข้องว่า “...หากบริษัทฯ (SCBAM) เห็นว่าในกรณีที่กองทุนรวมฯ 
จะต้องด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. และการด าเนินการ
ดงักล่าวอาจขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ที่ก าหนดห้ามกองทุนรวมฯ ประกอบกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเองแล้ว กองทนุรวมฯ จะด าเนินการโดยให้นิติบคุคลอืน่มาด าเนินการบริหารจดัการโครงข่ายหรือบริหาร
จดัการทรพัย์สินหรือด าเนินการอืน่ใดในท านองเดียวกนั และเป็นผูข้อรบัอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อ 
กสทช. ต่อไป หรือให้นิติบคุคลทีเ่ป็นผูร้ับใบอนญุาตจาก กสทช. มาด าเนินการเช่นว่านัน้แลว้ นิติบคุคลนัน้ย่อม
จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ตามนยัของมติทีป่ระชมุ กทค. ครัง้ที ่๓๓/๒๕๕๖” นัน้ จึงเห็นวา่ กทค. ซึง่เป็นหนว่ยงานของรัฐที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลและออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยตรงและทราบข้อจริงเท็จเก่ียวกบัลกัษณะการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุ ไม่ได้มีมติวินิจฉยัให้กองทนุจะต้อง
ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยเพียงแตว่ินิจฉยัว่า หากเป็นกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ การที่
กองทนุขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอาจจะเป็นการขดัตอ่ข้อ 43 (1)  ของประกาศ ทน. 1/2554 
เนื่องจากกองทุนไม่สามารถประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งรวมถึงกิจการโทรคมนาคมด้วยตนเอง ได้ 
กองทนุจะด าเนินการโดยให้นิติบคุคลอื่นซึง่เป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. หรือ 
นิติบคุคลอื่นที่ยงัมิได้เป็นผู้ รับใบอนญุาตแต่จะเป็นผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. 
ตอ่ไป เป็นผู้ด าเนินการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุหรือด าเนินการอื่นใดในท านองเดียวกนัได้  

ดงันัน้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่า กองทุนไม่ได้ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งรวมถึงกิจการ
โทรคมนาคมด้วยตนเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเฉพาะเท่าที่
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ก าหนดไว้ตามข้อ 43 (1) ของประกาศ ทน. 1/2554 เทา่นัน้ และในวนัท่ีกองทนุเร่ิมลงทนุครัง้แรก หลงัจากที่มีการ
จดทะเบียนกองทนุ กองทนุจะมอบให้นิติบคุคลอื่นซึ่งเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัและเป็นผู้ รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุน ดังนัน้ กองทุนจึงไม่ต้องขอรับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. ทัง้นี ้ตามนยัของการตอบข้อหารือของส านกังาน 
กสทช. ตามหนงัสอืของส านกังาน กสทช. ท่ี สทช 5011/30799 ลงวนัท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ. 2556 ดงักลา่ว 

2. หากในอนาคตมีผู้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของกองทุนเพิ่มมากขึน้ กองทุนจะต้องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ อย่างไร 

แม้ต่อไปในอนาคต อาจจะมีผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทุนเพิ่มมากขึน้ไปกว่าตอนเร่ิมแรกก็ตาม แต่เมื่อ
รูปแบบโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนยงัคงเหมือนเดิม กล่าวคือ กองทุนจะไม่ได้เป็นผู้บริการ
จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของตนอนัเป็นการประกอบกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมด้วยตนเองเช่นเดียวกัน โดยสามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมได้เฉพาะเทา่ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 43 (1) ของประกาศ ทน. 1/2554 เทา่นัน้ และจะมอบให้นิติบคุคล
อื่นซึ่งเป็นผู้ เช่าและเป็นผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ด าเนินการบริหารจัดการและดูแลรักษา
ทรัพย์สินของกองทุน ดงันัน้ กองทุนจึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก 
กสทช. ทัง้นี ้ตามนัยของการตอบข้อหารือของส านักงาน กสทช. ตามหนังสือของส านักงาน กสทช. ที่  สทช 
5011/30799 ลงวนัท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ. 2556 เช่นเดียวกนักบับทวิเคราะห์ในข้อ 1. ข้างต้น 

3. ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซ่ึงเป็นผู้ด าเนินการด้านธุรการและการตลาดของกองทุน 
จะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ อย่างไร 

เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ด าเนินการด้านธุรการ
ของกองทนุ รวมถึงหน้าที่การท าการตลาดของกองทนุเท่านัน้ โดยไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องและไม่มีอ านาจบริหาร
จดัการและดแูลรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุ อนัเป็นการประกอบกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม ดังนัน้ ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจึงไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช. แต่อย่างใด ทัง้นี ้ตามนยัของการตอบข้อหารือของส านกังาน กสทช. ตาม
หนงัสอืของส านกังาน กสทช. ท่ี สทช 5011/30799 ลงวนัท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ. 2556 

ทัง้นี ้ความเห็นทางกฎหมายดงักล่าวข้างต้น เป็นความเห็นทางกฎหมายที่บริษัทจัดการได้รับจากที่
ปรึกษากฎหมายในช่วงระหว่างการด าเนินการเพื่อการจัดตัง้กองทุนและการเสนอขายครัง้แรก ซึ่งที่ปรึกษา
กฎหมายพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏและกฎหมายที่ใช้บงัคบั ณ เวลาดงักลา่วเทา่นัน้ ทัง้นี ้ในการเสนอขาย
ครัง้นี  ้บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ารูปแบบโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนไม่มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญั บริษัทจดัการจึงมิได้มีการหารือกบั กทค. หรือที่ปรึกษากฎหมาย เก่ียวกบัประเด็น
ดงักลา่วเพิ่มเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 6.2.9 “การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการรับใบอนญุาต
หรือข้อก าหนดอื่น ๆ ในอนาคต ซึง่ก าหนดให้กองทนุต้องได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอาจสง่ผล
กระทบในทางลบตอ่กองทนุ” 
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3. ข้อมูลทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

3.1. ชื่อ ที่ ตัง้ ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3   

3.1.1. ความเป็นมา 

กองทนุเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมรายแรกและรายใหญ่ที่สดุในประเทศไทย และผู้ ให้บริการ
ระบบโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่เป็นอิสระ กล่าวคือไม่ได้ประกอบธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ด้วยตนเอง 
ซึง่ท าให้กองทนุมีความน่าสนใจมากขึน้ส าหรับผู้ประกอบการบคุคลที่สามที่จะเช่าทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
จากกองทนุ นอกจากนี ้บริษัทจดัการเช่ือวา่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุเป็นหนึ่งในกลุม่ทรัพย์สิน 
(portfolio) ชัน้น าและมีความหลากหลายของทรัพย์สินมากที่สุดในประเทศไทยในเชิงของการมีส่วนได้เสียในกิจการ
ประเภทเสาโทรคมนาคมและประเภทของโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม กองทุนเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งมี
หน่วยลงทุนซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ในขณะนี ้กองทนุมีสทิธิในการรับรายได้สทุธิจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 12,682 เสา และ
ภายในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561 ภายหลงัการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
กองทุนจะมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 15 ,271 เสา ที่กระจายตัวอยู่ใน 77 
จงัหวดัของประเทศไทย โดยประมาณร้อยละ 16.5 ของเสาดงักล่าวอยู่ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมี
ประชากรหนาแนน่ บริษัทจดัการเช่ือวา่กองทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมนีจ้ะท าให้กองทนุสามารถน าเสนอเสาโทรคมนาคมที่
มีความครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศกวา่ร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศไทยแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุได้ 
ทัง้นี ้เสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะท า
ให้จ านวนเสาโทรคมนาคมที่แบ่งใช้ได้ของกองทุนเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 41 จากที่มีอยู่ 6 ,350 เสา ณ วนัที่ของเอกสารฉบบันี ้
เป็นประมาณ 8,939 เสา โดยทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของกองทุนในปัจจุบนัมีอตัราการใช้งานเฉลี่ยจากกลุ่มทรูอยู่ที่ 
2.51 พืน้ที่ (slots) ตอ่เสา เกิดเป็นรายได้เฉลี่ยสทุธิ (หกัคา่เช่าที่ดินและภาษีที่ดิน) ประมาณ 17,000 บาท ตอ่เสาตอ่เดือน 
หลงัจากการได้มาซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 อตัราการใช้งานเฉลีย่จากกลุม่ทรูจะ
กลายเป็น 2.36 พืน้ที่ (slots) ต่อเสา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะก่อรายได้เฉลี่ยสุทธิ (หกัค่าเช่าที่ดินและภาษีที่ดิน) ประมาณ 
21,000 บาท ต่อเสาตอ่เดือนในปี พ.ศ. 2561 โดย FOC ของกองทนุในขณะนีม้ีความยาวประมาณ 62,668 กิโลเมตร และ
เป็นที่คาดหมายว่าจะมีความยาวของ FOC เพิ่มขึน้เป็นประมาณ 90,036 กิโลเมตร หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ซึ่งระยะทางรวมที่เพิ่มขึน้มาทัง้หมดประมาณ 27 ,368 กิโลเมตร
ของ FOC และ FOC รองรับระบบ FTTx จะท าให้การกระจายทรัพย์สินของกองทุนทั่วทุก 77 จังหวดัของประเทศไทย
โดยรวมเพิ่มขึน้อีก บริษัทจัดการเช่ือว่า FOC ที่จะได้มาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะท าให้ความครอบคลมุในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสงูขึน้ โดยมี FOC ในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทา่กบัร้อยละ 49 ของ FOC ทัง้หมด ภายหลงัจากการได้มาซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 52 

ทรูซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน โดยถือ
หนว่ยลงทนุจ านวนประมาณร้อยละ 28.11 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมด ณ วนัท่ี 15  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ในอนาคต
กองทนุอาจจะลงทนุ หรือได้มาเพิ่มเติมซึง่ทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และ/หรือ ได้มาซึง่สทิธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่ว โดยอาจจะได้มาจากกลุ่มทรูและบุคคลอื่น บริษัทจดัการมุ่งหมายที่จะ
เป็นผู้ บริหารกิจการของกองทุนต่อไป โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถจ่าย
ผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ในอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมตอ่สภาวะการแขง่ขนัในตลาดทนุ  

ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประกอบด้วย 

(ก)  กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสา กล่าวคือ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม และโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ที่ซือ้จากทรู  

(ข)  กรรมสทิธ์ิในระบบ FOC หลกั และอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณที่เก่ียวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ที่ซือ้จาก TICC 

(ค)  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดขึน้ตัง้แต่และรวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้จนถึงวนัครบ
ก าหนดสญัญา HSPA ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีข้อง BFKT และ AWC  

(1)  เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้องของ 
BFKT และ AWC และ  

(2)  ระบบใยแก้วน าแสงของ BFKT และอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ  

(รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตดัสินให้แก่ 
BFKT และ AWC รวมทัง้การด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง BFKT และ AWC มีสิทธิได้รับ ที่
เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับรายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิ
และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับรายได้หรือสัญญาซึ่ง
ก่อให้เกิดรายได้ดังกลา่วซึ่ง BFKT หรือ AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเร่ิมค านวนรายได้ ไม่
วา่ BFKT หรือ AWC จะได้ด าเนินการใช้สทิธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสทิธิหรือการใช้สทิธิ
เรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเร่ิมค านวณรายได้ก็ตาม)) รวมทัง้ สิทธิในการซือ้
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT จ านวนหนึ่งโดยมีราคาใช้สิทธิเป็นเงินจ านวน 10 ล้านบาท 
เมื่อสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ในขณะที่ AWC มีหน้าที่ต้อง
โอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวนหนึ่งมาให้กองทุนเมื่อสิน้สดุระยะเวลา
ของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ด้วยเช่นกนั 

(ง) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 ที ่AWC เป็นเจ้าของ ที่เกิดขึน้ตัง้แต่และรวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 จนถึงวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 (รวมถึงเงินที่



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 53 

ได้รับจากการใช้สิทธิ เรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่ AWC รวมทัง้การ
ด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับรายได้หรือสัญญาซึ่ง
ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือ
เก่ียวกบัรายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเร่ิมค านวณ
รายได้ส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระ
ตามสทิธิหรือการใช้สทิธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ก็ตาม)) รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
ภายหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  ซึ่งกองทนุจะรับ
โอนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  

(จ) สิทธิการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ซึ่งสิน้สดุในวนัที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2578 ใน FOC ของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 รวมทัง้สิทธิในการซือ้ (call option) FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 ดงักล่าว ภายหลงัจากครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดยกองทุนจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สิทธิดงักล่าวให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาวตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  

(ฉ)  สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เชา่เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 ที ่AWC เป็นเจ้าของ ที่เกิดขึน้ตัง้แต่และรวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 จนถึงวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (รวมถึงเงินที่
ได้รับจากการใช้สิทธิ เรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่ AWC รวมทัง้การ
ด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับรายได้หรือสัญญาซึ่ง
ก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือ
เก่ียวกบัรายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเร่ิมค านวณ
รายได้ส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  ไม่ว่า AWC จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระ
ตามสทิธิหรือการใช้สทิธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ก็ตาม)) รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ภายหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งกองทนุจะรับ
โอนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

(ช)  กรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสา ที่ซือ้จาก TUC  

(ซ)  กรรมสทิธ์ิใน FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ระยะทาง 
1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ที่ซือ้จาก TUC  

(ฌ)  กรรมสิทธ์ิใน FOC หลกั ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ที่ซือ้จาก 
ทรูมฟู และ 
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(ญ)  สทิธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 
670 กิโลเมตร (หรือ 80,014  คอร์กิโลเมตร) ทีเ่ช่าจาก TICC รวมถึงสทิธิในการซือ้ FOC ดงักลา่ว (call 
option) เมื่อครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดยกองทนุจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
ดงักลา่วให้แก่ TICC ไม่ช้ากวา่ 2 ปีก่อนครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาวแตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
เช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซือ้
กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 200 ล้านบาท 

ทัง้นี ้กองทนุเป็นเจ้าของ มีสิทธิการเช่า หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากการให้เช่า 
เสาโทรคมนาคมรวมกว่า 12,682 เสา FOC ที่มีความยาวกว่า 62,668 กิโลเมตร และ ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พืน้ท่ีตา่งจงัหวดั จ านวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต  

ตารางดงัตอ่ไปนีส้รุปทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุ ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้ซึง่
ประกอบด้วยทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น ทรัพย์สนิโครงสร้างพื น้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได้
สุทธิ + สิทธิซือ้ก่อน 

(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + 
สิทธิซือ้ก่อน 

รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move AWC TICC รวม 

เสา
โทรคมนาคม 

4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา   350 เสา    12,682 เสา 

ใยแก้วน าแสง 
(FOC) และ
อุปกรณ์ระบบ
ส่ือสัญญาณ 

 9,169 ลิงค์ 
และ FOC 

47,250 กม. 
(680,400 
คอร์

กิโลเมตร) 

 FOC 5,112 
 กม. 

(122,974 
 คอร์

กิโลเมตร) 

FOC 1,113 
กม. (62,594 

 คอร์
กิโลเมตร) 

FOC 542 
กม. 

(117,147 
 คอร์

กิโลเมตร) 

FOC 7,981 
กม. 

(303,453 
 คอร์

กิโลเมตร) 

FOC 670 
กม. (80,014 

คอร์ 
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ 
FOC 62,668 กม. 
(1,366,582 คอร์
กิโลเมตร) 

ระบบบรอด
แบนด์ในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวัด 

   1.2 ล้าน
พอร์ต

ครอบคลมุ 
FOC 6,114 

กม. 
(198,085 
คอร์

กิโลเมตร) 

    1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลมุ FOC 

6,114 กม. 
(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 55 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได้
สุทธิ + สิทธิซือ้ก่อน 

(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าระยะยาว + 
สิทธิซือ้ก่อน 

รวม 

ปีที่กองทุนมี
สิทธิในการซือ้
ทรัพย์สิน (Call 
Option) 

2568  
(ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลา

ในการซือ้รายได้) 

    2578 2591  

ปีที่สิน้สุด
ระยะเวลาใน
การเช่ากลับ 

2576(1) 2576(1) 2576(2) 2564(3) 
(Active) 
2576(4) 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(5) 
(FOC) 

2576 
+ 10 ปี(5) 

2576(6) 
+ 10 ปี(5) 

2576 
+ 10 ปี(5) 

 

(1) ภายหลงัจากท่ีกองทนุได้รับกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเง่ือนไขของสญัญาที่เก่ียวข้อง) 
ซึง่ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดงักล่าวจนถึงวนัท่ี  3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC 
ตกลงจะเช่าทรัพย์สินดงักล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไปจนถึงวนัท่ี 15 กันยายน 2576 ซึง่คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องจะ
ด าเนินการเจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สินท่ีจะเช่าตอ่ไป อย่างไรก็ดี จ านวนเงินสทุธิท่ีเกิดจากทรัพย์สินดงักล่าวจะต้องไม่
น้อยกว่าจ านวนท่ีกองทนุได้รับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายได้ท่ีเกิดจากการให้เช่าทรัพย์สนิดงักลา่วให้แก่กองทนุ 
ทัง้นี ้เง่ือนไขการเช่าดงักล่าวขึน้อยู่กับความส าเร็จในการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุน
เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 3  

(2)  หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ท่ี 3 ไม่เกิดขึน้ ระยะเวลาการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการเสาโทรคมนาคมดงักลา่วจะลดลงโดยจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 15 กนัยายน 2570 

(3) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ท่ี 3 ไม่เกิดขึน้ ระยะเวลาการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ยกเว้นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะ
สิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(4) หากการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ท่ี 3 ไม่เกิดขึน้ ระยะเวลาการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Passive จะลดลงโดยจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 15 กนัยายน 2569 

(5) ในปี 2575 หากกลุม่ทรูได้รับการตอ่ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุม่ท
รูจะต้องต่ออายุการเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นบัจากวนัครบอายุสญัญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ี
เหลืออยู่ของใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุม่ทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสัน้
กว่า ทัง้นี ้เม่ือเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งดงันี ้(ก) รายได้รวมทัง้ปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดบัท่ี
ก าหนด หรือ (ข) สว่นแบ่งตลาดโดยรวมของกลุม่ทรูในการให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33 

(6) หากการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมท่ีกองทนุลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ท่ี 3 ไม่เกิดขึน้ ระยะเวลาการเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC จะลดลงโดยจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 15 กนัยายน 2569 

โดยทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนน าไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ TUC และ 
TICC ในฐานะผู้ เช่า/เช่าช่วงและบริหารจดัการหลกัเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินภายใต้
สญัญาเช่า/เช่าช่วง ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกั ที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่นัน้ กองทุนได้รับ
อตัราค่าเช่าจากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมภายใต้สญัญาดงักลา่วส าหรับปี 2561 ดงันี ้
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ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าส าหรับเสาโทรคมนาคมจะมีการปรับอตัราคา่เช่าเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) 
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่เก่ียวข้อง 

  
อัตราค่าเช่า 
มาตรฐาน 

ส่วนลดสูงสุดส าหรับ 
ผู้เช่ารายอ่ืน 
(ร้อยละ) 

อัตราค่าเช่า 
ส าหรับผู้เช่าและ

บริหารจัดการดัง้เดิม 

เสาโทรคมนาคมท่ีตัง้บนพืน้ดิน (บาท ต่อเดือน ต่อ
พืน้ท่ี (slot)) 

14,626.00 12.5 10,969.50 

เสาโทรคมนาคมท่ีตัง้บนดาดฟา้ (บาท ต่อเดือน ต่อ
พืน้ท่ี (slot)) 

13,359.00 12.5 10,019.25 

โครงขา่ย IBC/DAS (บาท ต่อเดือน ต่อพืน้ท่ี (slot)) 22,687.00 12.5 17,015.25 

FOC (บาท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตร) 500.00 - 350.00 

ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ประกอบด้วย 

(ก) กรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 2,589 เสาและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้องส าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะซือ้จาก TUC 
โดยรวมเรียกเป็น เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

(ข)  กรรมสทิธ์ิใน FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั 
ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก 
TUC โดยรวมเรียกเป็น FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

(ค)  กรรมสทิธ์ิใน FOC หลกั ซึ่งในปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่และอินเทอร์เน็ต
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
117,871 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก ทรูมฟู โดยรวมเรียกเป็น FOC หลกัของ ทรูมฟู ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

(ง)  กรรมสิท ธ์ิใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 5,933 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) ที่จะซือ้จาก ทรูมฟู  โดยรวมเรียกเป็น FOC 
รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ  

(จ)  สทิธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 
ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ที่จะ
เช่าจาก TICC โดยรวมเรียกเป็น FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
3 รวมทัง้สิทธิในการซือ้ (call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดงักลา่ว เมื่อ
ครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
ดงักลา่วให้แก่ TICC ไมช้่ากวา่ 2 ปีก่อนครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ใน
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สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และครัง้ที่  3 โดยมีราคาใช้สิทธิ 
(Exercise Price) เพ่ือซือ้กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 1,300 ล้านบาท 

หลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 กองทนุจะเป็น
เจ้าของ มีสทิธิการเช่า หรือมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากคา่เช่าจากเสาโทรคมนาคมจ านวน 
15,271 เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,036 กิโลเมตร และ ระบบ บรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั จ านวน
ประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต 

ตารางดังต่อไปนีส้รุปทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได้
สุทธิ + สิทธิซือ้ก่อน 

(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 
กรรมสิทธ์ิ 

สัญญาเช่าระยะยาว + 
สิทธิซือ้ก่อน 

รวม 

ทรัพย์สิน /  
ผู้โอน 

AWC BFKT TRUE TICC TUC True Move AWC TICC รวม 

เสา
โทรคมนาคม 

4,847 เสา 1,485 เสา 6,000 เสา  350 + 2,589 

เสา 
   15,271 เสา 

ใยแก้วน าแสง 
(FOC) และ
อุปกรณ์ระบบ
ส่ือสัญญาณ 

 9,169 ลิง้ค์ 
และ FOC 

47,250 กม. 
(680,400 
คอร์

กิโลเมตร) 

 FOC 5,112 
กม. 

(122,974 
คอร์

กิโลเมตร) 

1,113 กม. 
(62,594 คอร์
กิโลเมตร) + 
FOC 8,017 
กิโลเมตร 
(252,006 
คอร์

กิโลเมตร) 

542 กม. 
(117,147 
คอร์

กิโลเมตร) + 
FOC 6,479 
กิโลเมตร 
(338,299 
คอร์

กิโลเมตร) 

FOC 7,981 
กม. 

(303,453 
คอร์

กิโลเมตร) 

670 กม. 
(80,014 คอร์ 
กิโลเมตร) + 
FOC 12,872 
กิโลเมตร 
(619,986 
คอร์

กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค์ และ 
FOC 90,036 กม. 
(2,576,873 คอร์

กิโลเมตร) 

ระบบบรอด
แบนด์ในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวัด 

   1.2 ล้าน
พอร์ต

ครอบคลมุ 
FOC 6,114 

กม. 
(198,085 
คอร์

กิโลเมตร) 

    1.2 ล้านพอร์ต
ครอบคลมุ FOC 
6,114 กม. 

(198,085 คอร์
กิโลเมตร) 

ปีที่กองทุนมี
สิทธิในการซือ้
ทรัพย์สิน (Call 
Option) 

2568  
(ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลา

ในการซือ้รายได้) 

    2578 2591  
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รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได้
สุทธิ + สิทธิซือ้ก่อน 

(ทรัพย์สินภายใต้ HSPA) 
กรรมสิทธ์ิ 

สัญญาเช่าระยะยาว + 
สิทธิซือ้ก่อน 

รวม 

ปีที่สิน้สุด
ระยะเวลาใน
การเช่ากลับ 

2576 2576 2576 2564 
(Active) 

2576 
(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ปี(1) 
(FOC) 

2576 
+ 10 ปี(1) 

2576 
+ 10 ปี(1) 

2576 
+ 10 ปี(1) 

 

(1) ในปี 2575 หากกลุ่มทรูได้รับการต่อใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการบรอดแบนด์ กลุ่มทรู
จะต้องตอ่อายกุารเช่าออกไป เป็นระยะเวลา (ก) อีก 10 ปี นบัจากวนัครบอายสุญัญาเช่าระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุม่ทรูท่ีให้บริการบรอดแบนด์ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสัน้กว่า ทัง้นี ้เม่ือเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งดงันี ้
(ก) รายได้รวมทัง้ปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอดแบนด์เกินกว่าระดบัท่ีก าหนด หรือ (ข) ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการ
ให้บริการบรอดแบนด์ มากกว่าร้อยละ 33 

ทรัพย์สนิประเภทเสาโทรคมนาคมของกองทนุครอบคลมุทัว่ประเทศไทย โดยพืน้ท่ีทีม่ีการกระจกุตวัของ
เสาโทรคมนาคมมากที่สุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึง่คิดเป็นสดัสว่นของเสาโทรคมนาคมในปัจจุบนัของกองทนุทัง้หมด ร้อยละ 19.8 ร้อยละ 19.3 และ
ร้อยละ 18.4 ตามล าดบัโดยภายหลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 จะมีสดัส่วนร้อยละ 22.3 ร้อยละ 18.2 และร้อยละ 16.5 ตามล าดบั ซึ่งกองทุนคาดว่าในพืน้ที่ดงักลา่ว
เป็นเขตพืน้ที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีความต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใหม่ซึ่งต้อง
อาศยัการใช้พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมอยู่เป็นจ านวนมากแต่พืน้ที่ดงักลา่วเป็นพืน้ที่ที่มีขีดจ ากัดในการเพิ่มเสา
โทรคมนาคมใหม่ ซึ่งจะน าไปสูโ่อกาสส าคญัในการจงูใจให้มีผู้มาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการพืน้ที่บนเสา
โทรคมนาคมร่วมกัน ทัง้นี ้TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุนตามสญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ จะเป็นผู้ เช่าและด าเนินการบริหารจดัการเสา และ
ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ FOC ของ TUC ทรูมฟู และ TICC ที่กองทนุจะ
ลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุน ภายใต้สญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ี จะเป็นผู้ เช่าและด าเนินการบริหารจดัการทรัพย์สิน
ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่าสุทธิตามข้อก าหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ ซึ่งเก่ียวข้องกับสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 รวมทัง้สิน้ประมาณ 
1,560.6 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ประมาณ 1549.1 ล้านบาท 
ในช่วงระยะเวลาหนึง่ปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

นอกจากนี ้กองทุนได้รับรายได้ค่าเช่ารวมค่าเช่าล่วงหน้าตามสญัญาจากการให้เช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม และ สัญญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 รวมทัง้สิน้ 3,907.6 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ประมาณ 4,002.2 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีสิน้สดุ วนัที่ 31 
ธนัวาคม2560 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้
เบือ้งต้น” หวัข้อ 3.7.2(ก) “สญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
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1”  หัวข้อ 3.7.3(ก) “สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่  2” และ หัวข้อ 3.7.3(ข) “สัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”  

นโยบายการลงทนุของกองทนุ คือการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่ในสว่นหนึง่ได้แก่ ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม กองทุนได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมตาม
สญัญาโดยการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่ว หรือการให้เช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการ ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการกับผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั ตาม
สญัญาที่กองทนุได้เข้าท าข้อตกลงกบันิติบคุคลผู้โอนหรือผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั (แล้วแตก่รณี) และกองทนุ
ได้มอบหมายให้ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการเก่ียวกบังานด้านธุรการ และการตลาด
ให้แก่กองทนุ และตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่นัน้ ผู้ เช่าและ
บริหารจัดการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อ 3.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้น” 
หวัข้อ 3.7.2(ก) “สญัญาที่ท าให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1”  หวัข้อ 
3 .7 .3 (ก )  “สัญ ญ าที่ ท า ใ ห้ ได้ ม าซึ่ งท รัพ ย์ สิ น โค ร งส ร้า งพื ้น ฐ าน โท รคมนาคมที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม  
ครัง้ที่  2” และ หัวข้อ 3.7.3(ข) “สัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2” 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ นิติบุคคลผู้ โอนให้สิทธิแก่กองทุนในการได้รับค าเสนอ
ก่อน (right to receive a first offer) เพื่อซือ้หรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและ/หรือซือ้
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดงักล่าวเพิ่มเติมถ้ากลุ่มทรูพิจารณาจะขายหรือให้เช่า
ทรัพย์สนิหรือขายสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สนิเหลา่นัน้ให้แก่บคุคลภายนอก  

ณ วนัที่ของเอกสารฉบบันี ้กลุ่มทรูเป็นผู้ ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรทัว่ประเทศ และผู้น า
ทางด้านคอนเวอเจนซ์ กลุ่มทรูเช่ือว่าด้วยยุทธศาสตร์คอนเวอเจนซ์ ที่มีข้อเสนอที่คุ้ มค่า ด้วยการผสมผสาน
ผลติภณัฑ์และบริการเข้าด้วยกนั จะเป็นข้อได้เปรียบหลกัของกลุม่ทรูในการตอบสนองความต้องการและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยการผสมผสานบริการทางเสียง บริการไร้สาย และบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสงู เพย์ทีวี ทีวีดิจิตอล และ การให้บริการทางสือ่ดิจิตอลอื่นๆ ที่ครอบคลมุ บริษัทจดัการจึง
เช่ือว่ากลุ่มทรูจึงอยู่ในฐานะที่เหมาะสมในการที่จะเร่งการเติบโตของความต้องการในการใช้บริการทางด้าน
โทรคมนาคม และทางด้านดิจิตอลของผู้บริโภค ทัง้นี ้ในด้านของบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ กลุม่ทรูด าเนินธุรกิจ
ผ่าน TUC ซึ่งประกอบด้วย (1) TUC ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ซึ่งได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีในย่าน
ความถ่ี 2100 MHz 1800 MHz และ 900 MHz จาก กสทช. และ (2) เรียลมูฟ ผู้ขายต่อบริการ 3G HSPA ของ 
กสท. โทรคมนาคม บนคลื่นความถ่ีในย่านความถ่ี 850 MHz ภายใต้ช่ือทางการค้า True Move H ทัง้นี ้ณ วนัที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 TUC มีฐานผู้ ใช้บริการจ านวน 26.7 ล้านราย หรือเท่ากับร้อยละ 29.7 ของตลาด
โทรศพัท์เคลื่อนที่ของไทยโดยคิดจากจ านวนผู้ ใช้บริการ (ไม่รวมผู้ ใช้บริการของ กสท. โทรคมนาคม ทีโอที และ 
MVNO รายอื่นๆ ของ กสท. โทรคมนาคม และทีโอที) ทรูก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2533 โดยเร่ิมจากเป็นผู้ ให้บริการ
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โครงข่ายโทรคมนาคมแบบประจ าที่ ทรูเติบโตขึน้ทัง้ด้วยการเข้าซือ้กิจการและการเติบโตจากภายในบริษัทเอง 
จนกลายเป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สดุของประเทศไทย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่สดุของทรูได้แก่ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรรายใหญ่ของไทย และเป็นผู้ ก่อตัง้ทรู ทรูเป็น
บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ส าหรับระยะเวลาหนึง่ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2560 กลุ่มทรูมีรายได้รวม (consolidated revenues) 141,290 ล้านบาท และก าไรจากการด าเนินงานก่อน
ดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 39,912 ล้านบาท  

แผนภูมิดังต่อไปนีแ้สดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั  และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอื่นท่ีไมใ่ช่ทรู ภายหลงัการเพิ่มทนุของกองทนุและหลงัจากที่มีการด าเนินการเก่ียวกบัธุรกรรมที่ก าหนด
ในสญัญา ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้  

 

แผนภูมิข้างต้นถูกจัดท าขึน้เพื่อแสดงข้อมูลโดยสงัเขป และไม่ได้แสดงรายละเอียดทัง้หมดเก่ียวกับ
โครงสร้างของกองทนุและความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกับโครงสร้างของกองทุนและความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นในหวัข้อ 3.1 “ช่ือ ที่ตัง้ 
ลกัษณะ ข้อมลูสรุปเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียด
ของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
3” หวัข้อ 5 “การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องและหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลู” และหวัข้อ 7 “การบริหารและ
จดัการกองทนุ” ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรศกึษารายละเอียดทัง้หมดในเอกสารฉบบันีก้่อนการตดัสนิใจลงทนุ 
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3.1.2. รายละเอียดธุรกิจของกองทุน  

(ก) บททั่วไป 

บริษัทจัดการเช่ือว่ากลุ่มทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม (portfolio) ของกองทุนเป็นหนึ่งใน
กลุม่ทรัพย์สินชัน้น าและมีความหลากหลายของทรัพย์สินมากที่สดุในประเทศไทย โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมในหัวข้อ 2.2.1. “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบนั” ถึงหวัข้อ 2.2.2 “ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  3” กลุ่มทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม (portfolio) ของกองทุนประกอบด้วยเสา
โทรคมนาคม FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั 

(ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม   

กองทุนเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) 
ซึง่ได้แก่เสาโทรคมนาคมจ านวน 12,682 เสา ประกอบด้วย เสาที่กองทนุเป็นเจ้าของจ านวน 6,350 เสา และเสา
ที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจ านวน 6,332 เสา โดยประกอบด้วยเสาที่ตัง้อยู่บนพืน้ดิน
จ านวน 9,852 เสา เสาที่ตัง้อยู่บนดาดฟ้าจ านวน 2,298 เสา และระบบ Distributed Antenna System จ านวน 
532 เสา หลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 กองทุนจะเป็น
เจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่ เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน  (portfolio) ซึ่งได้แก่เสา
โทรคมนาคมจ านวนประมาณ 15,271 เสา จากการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เพิ่มเติม 

ภายหลงัจากการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 เสาโทรคมนาคมของกองทุนตัง้อยู่ทัว่ประเทศไทย โดยมีเสา
ตัง้อยู่ในแต่ละจังหวัดทัง้ 77 จังหวดัของประเทศ และคิดเป็นประมาณร้อยละ 18.4 ของเสาโทรคมนาคมใน
ปัจจบุนัของกองทนุทัง้หมดหรือคิดเป็นจ านวน 2,335 เสา ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึง่มี
ประชากรหนาแน่น เสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ถกูสร้างขึน้ภายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดย BFKT และ TUC ได้ใช้
หรือจะใช้เสาโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่  โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของกลุ่มทรูที่จะ
ให้บริการโครงข่าย (multiple network offerings) ทั่วประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการให้บริการผ่านเรียลมูฟ (โดย
ร่วมกบั กสท. โทรคมนาคม) สว่น TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั จะใช้เสาโทรคมนาคมของกองทนุ
ต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในปัจจุบันของตน  รวมทัง้เพื่อการพัฒนา
โครงข่าย 3G และ 4G ของกลุม่ทรูซึ่งเป็นโครงขา่ยใหม่และก าลงัขยายตวั และระบบโทรคมนาคมเคลือ่นที่ระบบ
ใหม่ในประเทศไทย นอกจากนี ้ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูที่กองทุนซือ้มาจากทรูจะยงัมีพืน้ที่ (slots) ที่
สามารถรองรับผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลือ่นที่ได้หลายราย ซึ่งท าให้สามารถเพิ่มผู้ เช่าและบริหารจดัการพืน้ที่
ร่วมได้ และบริษัทจัดการเช่ือว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกองทุน ในขณะที่ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน
ตามสญัญาบริการหลกัจะเพิ่มขึน้ในสดัสว่นท่ีเล็กน้อยเท่านัน้ โดย ตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม พ.ศ. 2557 กองทนุได้ให้
หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยเช่าทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูสว่นหนึง่จาก
กองทนุ 
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ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้องกับเสา
โทรคมนาคม TUC ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการเช่าเดิมของพืน้ท่ี (slots) บนทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรูที่
เก่ียวข้อง ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 เป็นวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 โดยขึน้อยู่กับ
ความส าเร็จของธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบั ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

(1) การใหเ้ช่าเสาและพืน้ที ่(slots) บนเสาโทรคมนาคม 

เสาโทรคมนาคมในกองทรัพย์สินของกองทนุมีความสามารถในการรองรับโครงข่ายได้หลากหลายทัง้
คลืน่ความถ่ีในยา่นความถ่ี 850 MHz 1800 MHz 2100 MHz และย่านความถ่ีอื่นๆ เสาโทรคมนาคมของกองทนุ
ไม่ได้มีคุณลกัษณะเฉพาะที่จะจ ากัดการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในระบบ 2G 3G หรือ 4G เท่านัน้ และ
กองทุนคาดว่าเสาโทรคมนาคมของกองทุนจะสามารถรองรับผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่ในเชิง
พาณิชย์เพิ่มเติมในอนาคต ในเชิงโครงสร้างนัน้ เสาโทรคมนาคมของกองทุนมีความสามารถที่จะรองรับคลื่น
ความถ่ีในย่านความถ่ี 2100 MHz 1800 MHz และ 900 MHz ได้ ปัจจุบันนี ้กลุ่มทรู (โดยผ่าน TUC) และผู้
ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายใหญ่อื่นๆ ในประเทศไทย ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีในย่านความถ่ี 
2100 MHz 1800 MHz และ 900 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามซึ่งโครงข่าย 
2100 MHz ต้องการเสาที่อยูใ่นระยะใกล้กนัมากขึน้ ดงันัน้ โดยทัว่ไปจะมีความต้องการเสาส าหรับการให้บริการ
โทรคมนาคมเคลือ่นท่ีส าหรับโครงขา่ย 2100 MHz มากกว่าโครงขา่ยที่ท างานบนคลืน่ความถ่ีในยา่นความถ่ีที่ต ่า
กวา่ กองทนุจึงเช่ือวา่กองทนุอยูใ่นสถานะท่ีเอือ้อ านวยตอ่การตอบสนองความต้องการโครงสร้างพืน้ฐานใหมข่อง
ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และผู้ประกอบกิจการโทรศพัท์เคลื่อนที่รายใหญ่รายอื่นๆ ในฐานะบคุคลที่อาจเข้า
มาเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการพืน้ท่ีร่วม 

(2) การกระจายทางภูมิศาสตร์ 

กลุ่มทรัพย์สินของกองทุนซึ่งประกอบด้วยเสาโทรคมนาคม 12,682 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานและ
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ที่ในทกุ 77 จงัหวดั โดยในปัจจุบนัก่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 กลุม่ทรัพย์สินของกองทนุจะมีการกระจุกตวัของเสาโทรคมนาคม
มากที่สดุในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเมื่อคิด
เป็นสดัสว่นของเสาโทรคมนาคมในปัจจบุนัของกองทนุทัง้หมด อยู่ที่ร้อยละ 19.8 ร้อยละ 19.3 และร้อยละ 18.4 
ตามล าดบั ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่กองทนุคาดว่ายงัมีความต้องการใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบใหม่ซึ่งต้องอาศยัการ
ใช้พืน้ที่บนเสาของโทรคมนาคมเป็นจ านวนมากแต่พืน้ที่ดังกล่าวเป็นพืน้ที่ที่มีขีดจ ากัดในการเพิ่มเสา
โทรคมนาคมใหมม่ากที่สดุ ท าให้เกิดโอกาสอยา่งมากที่จะดงึดดูผู้ เช่าและบริหารจดัการพืน้ท่ีร่วม ในสว่นของเสา
โทรคมนาคมซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 นัน้ โดยมาก
จะกระจกุตวัอยูใ่นเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นพืน้ท่ีที่กองทนุคาดวา่จะมีการขยายตวัของความต้องการ
ในการใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีแบบใหมส่งู โดยคิดเป็นสดัสว่นถึงร้อยละ 34.8 ของจ านวนเสาทัง้หมดที่กองทนุ
จะเข้าลงทนุ ทัง้นี ้ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงถึงการกระจายทางภมูิศาสตร์ในแต่ละภาค โดยคิดเป็นร้อยละของ (ก) 
จ านวนเสาโทรคมนาคมทัง้หมดที่กองทนุเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากเสา
โทรคมนาคมดงักลา่วในปัจจบุนั (ข) จ านวนเสาโทรคมนาคมทัง้หมดที่กองทนุจะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และ 
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(ค) จ านวนเสาโทรคมนาคมทัง้หมดที่กองทนุจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสทิธิรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจาก
เสาโทรคมนาคมดงักลา่วภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
3 อย่างไรก็ตาม จ านวนเสาโทรคมนาคมในแต่ละภมูิภาคอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงจ านวน
เสาโทรคมนาคมในแต่ละพืน้ท่ีจะไม่กระทบจ านวนรวมของเสาโทรคมนาคมที่กองทนุจะเป็นเจ้าของ และรายได้
หรือค่าเช่าที่กองทุนจะได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่
กองทุนท ากับ BFKT และ AWC และสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ 
รวมถึงตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 และรายได้หรือค่าเช่าที่
กองทนุจะได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัตามสญัญาสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มี
การแก้ไขและแทนที่ท่ีเก่ียวกบัเสาโทรคมนาคม (ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) –  

 

(3) อายเุสาโทรคมนาคม 

ทรูเป็นหนึง่ในสามผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีรายใหญ่ของประเทศไทยซึง่ได้เข้าประกอบการใน
เชิงพาณิชย์ลา่สดุ ดงันัน้ กองทนุจึงเช่ือว่าเสาโทรคมนาคมที่กองทนุเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สทุธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักลา่วเป็นหนึง่ในกลุม่ที่ใหม่ที่สดุในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกบั
เสาโทรคมนาคมของคู่แข่ง ทัง้นี ้เสาโทรคมนาคมจ านวนมากถูกสร้างขึน้ในช่วงไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท
จดัการเช่ือวา่จะท าให้ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุมีค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาค่อนข้างต ่ากวา่ที่ผู้ เช่า
และบริหารจดัการหลกันัน้จะมีหากทรัพย์สินเหล่านีม้ีอายมุากกว่านี  ้และอาจลดความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนเสา
โทรคมนาคมก่อนก าหนด โดยทั่วไปเสาโทรคมนาคมมีอายุการใช้งานเกิน  30 ปี และอายุเฉลี่ยของเสา
โทรคมนาคมของกองทนุจะขยายออกไปได้โดยไม่จ ากดัด้วยการดแูลและบ ารุงรักษาเป็นประจ าซึ่งจะเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงอายุของ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกอง

พืน้ที่ 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

จ านวนเสารวม 

ร้อยละของ
จ านวนเสา
ทัง้หมด

(โดยประมาณ) 

จ านวนเสารวม 

ร้อยละของ
จ านวนเสา
ทัง้หมด

(โดยประมาณ) 

จ านวนเสารวม 

ร้อยละของ
จ านวนเสา
ทัง้หมด

(โดยประมาณ) 

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2,335 18.4 181 6.90 2,516 16.5 

ภาคกลางและภาคตะวันตก ( 1,895 15.0 385 14.9 2,280 15.0 

ภาคตะวันออก 1,409 11.1 390 15.1 1,799 11.8 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,511 19.8 901 34.8 3,412 22.3 

ภาคเหนือ 2,451 19.3 333 12.9 2,784 18.2 

ภาคใต้ 2,081 16.4 399 15.4 2,480 16.2 

รวม 12,682 100.0 2,589 100.0 15,271 100.0 
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ทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทนุในปัจจุบนั (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทนุจะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และ (ค) 
เสาโทรคมนาคมที่กองทนุจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดงักล่าวภายหลงัการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ข้อมูล ณ 
วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)  

เสาโทรคมนาคมจ าแนกตาม
อายุ 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 3 

การลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 

ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 

ต ่ากวา่ 1 ปี                          37  1,657 1,694 

1-3 ปี                       3,131  928 4,059 

3-5 ปี                       5,728  4 5,732 

5-10 ปี                          2,971                               - 2,971 

มากกวา่ 10 ปี                          815                               -    815 

รวม 12,682  2,589  15,271  

(4) อปุกรณ์ประกอบของเสาโทรคมนาคม (Tower Facilities) 

เสาโทรคมนาคมของกองทุนส่วนใหญ่เป็นเสาสี่ขาชนิดติดตัง้บนพืน้และมีสายสลิงขึง  (four-legged 
and guyed mast ground-based towers) และโดยทัว่ไปจะมีความสงูที่ 32 ถึง 65 เมตร นอกจากนีย้งัมีเสาที่
ตัง้อยู่บนดาดฟ้าและเสายึดอุปกรณ์ แผนภูมิดงัต่อไปนีแ้สดงอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งอยู่บนเสาสี่ขาชนิดตัง้บน
พืน้ดิน (four-legged ground-based towers) และ เสาสามขาชนิดตัง้บนพืน้ดิน  (three-legged ground-
based towers) 
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แผนภมูิข้างต้นใช้ส าหรับการอธิบายประกอบเทา่นัน้ และไม่ได้เป็นการยืนยนัรายละเอียดของเสาที่อยู่
ในกลุม่ทรัพย์สนิ (portfolio) ของกองทนุ 

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Active ซึ่งรวมถึงสายอากาศ (antenna) และจานรับส่ง
ไมโครเวฟในแผนภูมิข้างต้น และอปุกรณ์ซึ่งอยู่ในอาคารสิ่งปลกูสร้างเป็นของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัและ
บ ารุงรักษาโดยผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั นอกจากเสาโทรคมนาคมแล้ว กองทนุยงัเป็นเจ้าของ หรือผู้มีสทิธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่น ซึง่รวมถึง อาคาร
สิง่ปลกูสร้าง (shelter) ตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอร่ีส ารอง เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลงังานดีเซล 
ซึง่ในสว่นนี ้กองทนุมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิตามสญัญาโอนทรัพย์สินและสทิธิรายได้ หรือให้เช่า
แก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัตาม สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ 
ทัง้นี ้ภายใต้ สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ ผู้ เช่าของกองทนุจะช าระ
คา่ไฟฟา้ให้กบัผู้จ าหน่ายไฟฟ้าในภมูิภาคโดยตรง และเป็นผู้ รับผิดชอบในการเช่ือมต่อไฟฟา้กบัผู้จ าหน่ายไฟฟ้า
ในภมูิภาค รวมทัง้คา่เชือ้เพลงิและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ส าหรับไฟฟา้ส ารอง 

(5) ทรพัย์สิน 

ปัจจุบนั นิติบุคคลผู้ โอนรายที่เก่ียวข้องหรือกองทนุ เป็นผู้ เช่าที่ดินและทรัพย์สินสว่นใหญ่ซึ่งเป็นที่ตัง้
ของเสาโทรคมนาคมจากเจ้าของที่ดินเอกชนและภาครัฐ โดยที่ดินและทรัพย์สินที่เช่าสว่นใหญ่มีระยะเวลาของ
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การเช่าประมาณสามปี สว่นท่ีเหลือมีระยะเวลาน้อยกวา่ 3 ปี จนถึง 10 ปี และสญัญาเช่าที่ดินและทรัพย์สนิสว่น
ใหญ่ให้สทิธิในการต่ออายกุารเช่า ตามข้อก าหนดของข้อตกลงเก่ียวกบัการเช่าเกือบทัง้หมดนัน้ นิติบคุคลผู้โอน
รายที่เก่ียวข้อง ในฐานะผู้ เช่าสามารถให้สิทธิในการใช้และการเข้าถึงสถานที่เช่าแก่บคุคลภายนอกได้  และนิติ
บคุคลผู้ โอนรายที่เก่ียวข้องจะให้สทิธิดงักลา่วแก่กองทนุและผู้ เช่าและบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทนุภายใต้
ข้อก าหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ทัง้นี ้ นิติบุคคลผู้ โอนรายที่เก่ียวข้องเป็นผู้ เช่าภายใต้
สญัญาเช่าที่ดินและทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือสญัญาเช่าที่ดินและ
ทรัพย์สนิปัจจบุนัจะหมดอายลุงและ/หรือจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตผุลในทางการค้าเพื่อให้กองทนุได้เป็น
ผู้ เช่าแทนที่นิติบุคคลผู้ โอนรายที่เก่ียวข้อง เว้นแต่กรณีของเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ 
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที ่2 ซึง่นิติบคุคลผู้โอน หรือนิติบคุคลในกลุม่ทรูจะยงัคงเป็นผู้ เช่าภายใต้สญัญาเช่าที่ดินและทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้อง
จนกวา่จะมีการโอนกรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคมดงักลา่วให้แก่กองทนุ  

(6) ประเภทของเสาโทรคมนาคม 

ตารางดังต่อไปนีส้รุปจ านวนและอัตราส่วนการกระจายตัวของ  (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกอง
ทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทนุในปัจจุบนั (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทนุจะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่  3 และ (ค) 
เสาโทรคมนาคมที่กองทนุจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดงักลา่วภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 โดยแยกตาม
ประเภทของเสาโทรคมนาคม (ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)  

ประเภทของเสา ความสูง 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

เสารวม ร้อยละ เสารวม ร้อยละ เสารวม ร้อยละ 

ตัง้อยู่บนพืน้ดิน >50 เมตร 4,025 31.7 59 2.3 4,084 26.7 

ตัง้อยู่บนพืน้ดิน 32-50 เมตร 5,549 43.8 2,085 80.5 7,634 50.0 

ตัง้อยู่บนพืน้ดิน <32 เมตร 278 2.2 197 7.6 475 3.1 

ตัง้อยู่บนดาดฟ้า <32 เมตร 2,298 18.1 248 9.6 2,546 16.7 

DAS - 532 4.2 - - 532 3.5 

รวม   12,682 100.0 2,589 100.0 15,271 100.0 
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นอกจากเสาโทรคมนาคมที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดินและบนดาดฟา้ กองทนุมีสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สุทธิที่ เกิดจากระบบ  Distributed Antenna System หรือ DAS ภายในอาคารจ านวนประมาณ 532 แห่ง 
โดยทัว่ไป DAS ของกองทุนจะตัง้อยู่ในศูนย์การค้าและอาคารส านกังาน ซึ่งท าให้  BFKT สามารถเพิ่มความ
ครอบคลมุของโครงข่ายเข้าไปภายในอาคารได้ ทัง้นี ้สิทธิที่จะติดตัง้และด าเนินการ DAS ตามข้อก าหนดของ
สญัญาเช่าที่ท ากับเจ้าของตึกอันเป็นที่ตัง้ของ DAS ดังกล่าวอยู่ในช่ือของ BFKT อย่างไรก็ตาม จ านวนเสา
โทรคมนาคมแต่ละประเภทอาจมีการเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงจ านวนเสาโทรคมนาคมแต่ละประเภท
ดงักลา่วจะไม่กระทบจ านวนรวมของเสาโทรคมนาคมที่กองทนุจะเป็นเจ้าของ และข้อก าหนดในสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 

(7) จ านวนพืน้ทีร่องรบัและอตัราการเช่าใช้ 

โดยทัว่ไป เสาโทรคมนาคมทัง้ที่ตัง้อยู่บนพืน้ดินและมีความสงูเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมที่
ตัง้อยูบ่นดาดฟ้า สามารถรองรับผู้ เช่าได้ตัง้แตส่องรายขึน้ไป ทัง้นี ้เสาโทรคมนาคมสว่นใหญ่ของกองทนุสามารถ
รองรับผู้ เช่าได้ตัง้แต่สองรายขึน้ไป ทัง้นี ้เมื่อสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่เก่ียวข้องบางประการกบัเสาโทรคมนาคมของ 
BFKT และ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สิน้สดุลง พืน้ที่ท่ีเสาโทรคมนาคมซึง่อยู่ในทรัพย์สินของกองทนุจะมีความสามารถในการรองรับ
โดยเฉลี่ยต่อเสาอยู่ที่  3.74 (โดยเป็นตวัเลขที่ได้จากการน าจ านวนพืน้ที่รองรับมาหารด้วยจ านวนรวมของเสา
โทรคมนาคม) และ หลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 
กองทุนจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉลี่ยต่อเสาอยู่ที่  3.70 โดยอัตราส่วนการเช่าใช้พืน้ที่บนเสา
โทรคมนาคมของกองทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.76 พืน้ที่ (slots) ต่อเสา ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และ
ประมาณ 1.80 พืน้ที่ (slots) ต่อเสา หลงัการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 (ทัง้นี ้บนสมมติฐานที่ว่าอตัราการใช้พืน้ที่
เท่ากบั 1 พืน้ที่ตอ่เสา ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ตามข้อตกลงเก่ียวกับ
สทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวที่มีกบั กสท. โทรคมนาคม) 

อนึ่ง ณ วนัที่ของเอกสารฉบบันี ้มีเสาโทรคมนาคมท่ีกองทนุมีกรรมสิทธ์ิจ านวนทัง้สิน้ประมาณ ร้อยละ 
90 ได้รับการติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคมแล้ว โดยผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามแผน
ติดตัง้หรือด าเนินการให้มีการติดตัง้อปุกรณ์บนเสาโทรคมนาคมทัง้หมดท่ีกองทนุได้รับกรรมสทิธ์ิจากกลุม่ทรูและ
ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัได้เช่าอยู่ โดยมีก าหนดแล้วเสร็จภายในสิน้ปี 2562 

ตารางดงัตอ่ไปนีแ้สดงความสามารถในการรองรับการใช้พืน้ที่บนเสา (hosting capacity) และจ านวน
พืน้ที่ซึ่งสามารถให้เช่าแก่ผู้ เช่าที่เป็นบคุคลภายนอกได้ โดยไม่รวมถึงจ านวนพืน้ที่ (slots)  บนเสาโทรคมนาคม
เป็นจ านวนประมาณ 1,300 พืน้ที่ ซึง่มีการเช่าโดยผู้ประกอบการบคุคลที่สาม ส าหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่
ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทนุในปัจจุบนั (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทนุจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  3 
และ (ค) เสาโทรคมนาคมที่กองทุนจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากเสา
โทรคมนาคมดงักลา่วภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที ่3 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)  
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ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวน
พืน้ที่
รองรับ

(1) 

การเช่า
ใช้(2) 

จ านวน
พืน้ที่

รองรับซึ่ง
สามารถ
ให้เช่าแก่ผู้
เช่ารายอื่น 

จ านวน  
(เสา) 

จ านวน
พืน้ที่
รองรับ

(1) 

การเช่า
ใช้(2) 

จ านวน
พืน้ที่

รองรับซึ่ง
สามารถให้
เช่าแก่ผู้ เช่า
รายอื่น 

จ านว
น  

(เสา) 

จ านวน
พืน้ที่
รองรับ

(1) 

การเช่า
ใช้(2) 

จ านวน
พืน้ที่

รองรับซึ่ง
สามารถให้
เช่าแก่ผู้

เช่ารายอื่น 

เสาที่สามารถให้เช่าพืน้ที่แก่ผู้ เช่ารายอื่น 

รวม 6,350 26,032 15,949 10,083 2,589 9,063 5,178 3,885 8,939 35,095 21,127 13,968 

 - เสาที่ตัง้อยู่
บนพืน้ดิน 

4,647 21,074 11,224 9,850 2,341 8,399 4,682 3,717 6,988 29,473 15,906 13,567 

 - เสาที่ตัง้อยู่
บนดาดฟ้า 

1,703 4,958 4,725 233 248 664 496 168 1,951 5,622 5,221 401 

เสาที่อยู่ภายใต้สัญญา HSPA และยงัไม่สามารถให้เช่าพืน้ที่แก่ผู้ เช่ารายอื่น 

รวม 6,332 21,369 6,332  - - - - 6,332 21,369 6,332  

 - เสาที่ตัง้อยู่
บนพืน้ดิน 

5,205 16,690 5,205  - - - - 5,205 16,690 5,205  

 - เสาที่ตัง้อยู่
บนดาดฟ้า 

595 1,389 595  - - - - 595 1,389 595  

 - DAS 532 3,290 532  - - - - 532 3,290 532  

รวมทัง้หมด 12,682 47,401 22,281  2,589 9,063 5,178 
 

15,271 56,485 27,459 
 

(1) จ านวนพืน้ท่ีรองรับ หมายถึง จ านวนช่องพืน้ท่ี (slots) ทัง้หมดบนเสาแตล่ะต้น คณูด้วยจ านวนเสาที่
กองทนุเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักล่าว (แล้วแต่
กรณี)   

(2) การเช่าใช้ หมายถึง จ านวนช่องพืน้ท่ี (slots) ทัง้หมดบนเสาซึง่มีการเช่าใช้โดยนิติบคุคลในกลุม่ทรู  

ตารางดงัตอ่ไปนีแ้สดงอตัราสว่นการเชา่ใช้และอตัราสว่นจ านวนพืน้ท่ีรองรับซึง่สามารถให้เชา่แกผู่้ เชา่ที่
เป็นบุคคลภายนอกต่อจ านวนพืน้ที่รองรับ โดยไม่รวมถึงจ านวนพืน้ที่ (slots)  บนเสาโทรคมนาคมเป็นจ านวน
ประมาณ 1,300 พืน้ที่ ซึ่งมีการเช่าโดยผู้ประกอบการบุคคลที่สาม ส าหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมที่อยู่ในกอง
ทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทนุในปัจจุบนั (ข) เสาโทรคมนาคมที่กองทนุจะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และ (ค) 
เสาโทรคมนาคมที่กองทนุจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงส ร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่  3 เสา
โทรคมนาคมที่กองทนุซือ้หรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดงักล่าวตาม
เอกสารธุรกรรมที่เก่ียวข้อง (ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)  



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 69 

 
  
  
  
  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 3 

 

อัตราส่วนการเช่าใช้ 
ต่อจ านวนพืน้ที่

รองรับ (พืน้ที่ (slots) 
ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวน
พืน้ที่รองรับซึ่ง

สามารถให้เช่าแก่ผู้
เช่ารายอื่นต่อจ านวน
พืน้ที่รองรับ (พืน้ที่ 
(slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนการเช่าใช้ 
ต่อจ านวนพืน้ที่

รองรับ (พืน้ที่ (slots) 
ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวน
พืน้ที่รองรับซึ่ง

สามารถให้เช่าแก่ผู้
เช่ารายอื่นต่อจ านวน
พืน้ที่รองรับ (พืน้ที่ 
(slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนการเช่าใช้ 
ต่อจ านวนพืน้ที่
รองรับ (พืน้ที่ 
(slots) ต่อเสา)) 

อัตราส่วนจ านวน
พืน้ที่รองรับซึ่ง

สามารถให้เช่าแก่ผู้
เช่ารายอื่นต่อจ านวน
พืน้ที่รองรับ (พืน้ที่ 
(slots) ต่อเสา)) 

เสาที่สามารถให้เช่าพืน้ที่แก่ผู้ เช่ารายอื่น 

รวม 2.51 / 4.10 1.59 / 4.10 2.00 / 3.50 1.50 / 3.50 2.36 / 3.93 1.56 / 3.93 

 - เสาที่ตัง้อยู่บน
พืน้ดิน 

2.42 / 4.53 2.12 / 4.53 2.00 / 3.59 1.59 / 3.59 2.28 / 4.22 1.94 / 4.22 

 - เสาที่ตัง้อยู่บน
ดาดฟ้า 

2.77 / 2.91 0.14 / 2.91 2.00 / 2.68 0.68 / 2.68 2.68 / 2.88 0.21 / 2.88 

เสาที่อยู่ภายใต้สัญญา HSPA และยงัไม่สามารถให้เช่าพืน้ที่แก่ผู้ เช่ารายอื่น 

รวม 1.00 / 3.37     1.00 / 3.37  

 - เสาที่ตัง้อยู่บน
พืน้ดิน 

1.00 / 3.21     1.00 / 3.21  

 - เสาที่ตัง้อยู่บน
ดาดฟ้า 

1.00 / 2.33     1.00 / 2.33  

 - DAS 1.00 / 6.19     1.00 / 6.19  

รวมทัง้หมด 1.76 / 3.74      1.80 / 3.70  

 

(8) การขยายจ านวนเสาโทรคมนาคม 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ นิติบุคคลผู้ โอนให้สิทธิแก่กองทุนในการได้รับค าเสนอ
ก่อน (right to receive a first offer) เพื่อซือ้ทรัพย์สนิโทรคมนาคมเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงเสาโทรคมนาคม ในกรณีที่
กลุ่มทรูพิจารณาจะขายทรัพย์สินเหล่านีใ้ห้แก่บุคคลภายนอก กองทุนคาดว่ากลุ่มทรูจะยังคงขยายบริการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่และขยายฐานลกูค้าของตนเอง เพื่อตอบสนองต่อการขยายตวัด้านอุปสงค์นี  ้TUC หรือ
บริษัทอื่นในกลุม่ทรูอาจท าการสร้างเสาโทรคมนาคมใหมห่รือพยายามจดัหาเสาโทรคมนาคมใหมโ่ดยวิธีการอื่น 
ซึ่งจะท าให้กองทุนมีโอกาสในเชิงพาณิชย์ที่จะใช้สิทธิในการได้รับค าเสนอก่อนหากกลุ่มทรูเลือกที่จะขายเสา
โทรคมนาคมดงักลา่วให้กับบุคคลภายนอก การได้มาซึ่งเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติมอาจเพิ่มรายได้ให้แก่กองทุน
ผ่านทางสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่และการเช่าพืน้ที่ร่วม และลด
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบังานด้านธุรการและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉลีย่ภายใต้สญัญาบริการหลกั  

โดยทัว่ไป ในการก่อสร้างเสาใหม่ จะมีขัน้ตอนดงันี ้

• การคดัเลอืกพืน้ท่ีตัง้เสา 

• การส ารวจทางวิศวกรรม 
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• การเจรจาตอ่รองการเช่าหรือการซือ้ท่ีดินจากผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ 

• การยื่นขอความเห็นชอบและใบอนญุาตจากหนว่ยงานราชการ 

• การก่อสร้างเสา และ 

• การซือ้และติดตัง้อปุกรณ์สนบัสนนุ 

ระยะเวลาที่ใช้ส าหรับการติดตัง้เสาใหมโ่ดยปกติจะขึน้อยู่กบัประเภทของเสาโทรคมนาคม (บนพืน้ดิน
หรือบนดาดฟ้า) และสถานที่ตัง้เสา (ในเมืองหรือชนบท) การส ารวจที่ตัง้และการออกแบบใช้เวลาประมาณ 5 
สปัดาห์ การได้มาซึ่งพืน้ที่ใช้เวลาประมาณ 4 สปัดาห์ การขอความเห็นชอบและใบอนญุาตจากทางการใช้เวลา
ประมาณ 10 สปัดาห์ และการก่อสร้างเสาใช้เวลาประมาณ 8 สปัดาห์ส าหรับเสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน และประมาณ
4 สปัดาห์ส าหรับเสาที่ตัง้อยู่บนอาคาร การขอความเห็นชอบและใบอนุญาตจากทางการหลกัที่จ าเป็นส าหรับ
การติดตัง้เสาใหม่ เช่น ใบอนญุาตก่อสร้างจากหนว่ยงานราชการท้องถ่ิน ความเห็นชอบจาก กสทช. ทัง้นี ้ในบาง
พืน้ท่ีของประเทศไทย ยงัจ าเป็นต้องมีการจดัท าการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพืน้ท่ี 

นอกจากการจัดหาเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนมีหน้าที่ตาม
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้องที่จะต้องปรับปรุงเสา
โทรคมนาคมที่เป็นของกองทนุ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงด้านโครงสร้างและเพิ่มความสามารถในการรองรับของเสา
โทรคมนาคมดงักลา่วเมื่อมีการบอกกลา่วโดยกองทุนเป็นผู้ รับผิดชอบต้นทนุ และส่วนเพิ่ม (margin) ในอตัราที่
เหมาะสม กองทนุคาดวา่จะสง่ค าบอกกลา่วนัน้ต่อเมื่อผู้ เช่าและบริหารจดัการพืน้ท่ีร่วมกนัได้ตกลงลว่งหน้าที่จะ
เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการสว่นที่เพิ่มขึน้มานัน้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.7.3(ข)(1) 
“สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ระหว่าง TUC และ กองทุน 
"สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม"” 

ในกรณีที่กองทนุต้องการลงทนุเสาโทรคมนาคมเพิ่มเติม กองทนุอาจจะต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมใน
การด าเนินการดงักล่าว ซึ่งในกรณีดงักล่าวกองทุนอาจจะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนเก่ียวกับการกู้ ยืม ตาม
รายละเอียดในหวัข้อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” และ/หรือขัน้ตอนเก่ียวกบัการเพิ่มทนุ ตามรายละเอียดในหวัข้อ 
7.5 “การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียน” และในบางกรณี กองทนุอาจจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุน 
กองทนุไม่สามารถรับรองวา่กองทนุจะมีโอกาสในอนาคตที่จะใช้สทิธิในการได้รับค าเสนอก่อน (right to receive 
a first offer) เพื่อซือ้เสาโทรคมนาคมอื่นๆ เพิ่มเติม เสาโทรคมนาคมอื่นใดที่กองทนุจะได้มาเพิ่มเติมจะอยูภ่ายใต้
สิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ของผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั ซึ่งจะมีสิทธิตามสญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้องที่จะเช่าพืน้ที่ (slots) บนเสานัน้จาก
กองทุนก่อนหากมีบุคคลภายนอกขอเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดงักล่าวจากกองทุน 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.1.7 “กองทุนอาจไม่สามารถซือ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเพิ่มเติมภายใต้เง่ือนไขที่ยอมรับได้ หรือไมส่ามารถรวมทรัพย์สินเหลา่นัน้ได้อย่างประสบผลส าเร็จ 
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หรือกองทุนอาจจะไม่สามารถหาทรัพย์สินเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมที่เหมาะสมได้ หรือกลยุทธ์การเติบโตและ
แผนการขยายธุรกิจของกองทนุอาจจะไมป่ระสบผลส าเร็จ” 

(9) ผูเ้ช่าและบริหารจดัการหลกัและผูเ้ช่าและบริหารจดัการพืน้ทีร่่วม 

ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเก่ียวข้อง TUC จะยงัคง
ใช้พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมของกองทนุในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหาร
จัดการหลัก รวมทัง้สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุท ธิที่เกิดขึน้จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เป็นแหล่งรายได้จากธุรกิจเสาโทรคมนาคมของกองทุนเกือบทัง้หมด โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.7.3(ข)(1) “สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และ
บริหารจดัการหลกั ระหวา่ง TUC และ กองทนุ "สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการ
หลักเสาโทรคมนาคม"” หัวข้อ 3.7.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ เบือ้งต้น”, 3.7.2(ก)(1) 
“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1”, 3.7.2(ก)(2) “สญัญาเช่า FOC ระยะ
ยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1” และหวัข้อ 3.3.2 “นิติบุคคลในกลุ่มทรูที่มีธุรกรรมกับกองทุน” และความเสี่ยงที่
เก่ียวกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัส าหรับเสาโทรคมนาคมของกองทนุในหวัข้อ 6.1.4 “กองทนุต้องพึง่พาผู้ เช่า
และบริหารจดัการหลกัจ านวนน้อยรายส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และอาจจะไม่สามารถ
เรียกช าระเงินจากผู้ เช่าและบริหารจัดการเหล่านี ้หรือ AWC หรือ BFKT ได้ตามก าหนดเวลา หรือไม่สามารถ
เรียกช าระได้เลยในกรณีที่ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัเหล่านี ้AWC หรือ BFKT ล้มละลายหรือประสบปัญหา
ทางการเงินอยา่งร้ายแรง”  

กองทุนมีแผนการที่จะหาผู้ เช่าพืน้ที่  (slots) บนเสาโทรคมนาคมร่วมที่เป็นบุคคลภายนอก ส าหรับ
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมที่กองทุนมีอยู่ในปัจจุบันและเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
(ภายหลงัจากการได้มาซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3) และเสาโทรคมนาคม
ของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ 
AWC  เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
(ในกรณีที่เสาโทรคมนาคมดงักล่าวถูกโอนมาให้กองทุนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเคร่ืองและ
อปุกรณ์ HSPA สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
หรือ สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (แล้วแต่กรณี)) ซึ่งการมีผู้ เช่าที่เพิ่มขึน้จะช่วยเพิ่ม
กระแสเงินสดของกองทนุเนื่องจากคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากการมีผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใหมส่ าหรับเสาที่มีอยู่
แล้วมีอตัราค่อนข้างต ่า บริษัทจดัการเช่ือว่าผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีรายอื่นๆ ที่ก าลงัพฒันาบริการใหม่ 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการ 3G และ 4G บนคลื่นความถ่ีในย่านความถ่ี 2100 และ 1800 MHz ซึ่งจ าเป็นต้องมี
เสามากกว่าการให้บริการส าหรับโครงข่ายซึ่งท าบนคลื่นความถ่ีที่ต ่ากว่าเพื่อให้มีพืน้ที่บริการของโครงข่ายใน
ระดบัเดียวกนั) จะจ าเป็นต้องติดตัง้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Active บนเสาจ านวนมากขึน้ เพื่อให้
เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกับพืน้ที่บริการของโครงข่ายภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้
เพื่อที่จะควบคุมรายจ่ายลงทุนส าหรับกิจกรรมที่มิใช่ กิจกรรมหลัก (non-core activities) กองทุนคาดว่าผู้
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ให้บริการจะหาโอกาสในการร่วมใช้เสาโทรคมนาคม ซึ่งจะเป็นโอกาสของกองทนุในการให้เช่าพืน้ที่บนเสาแก่ผู้
เช่าและบริหารจดัการพืน้ที่ร่วม ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมมีหน้าที่ภายใต้สญัญาบริการหลกัในการจัดหา
ผลประโยชน์และการตลาดส าหรับพืน้ท่ีให้เช่าที่ยงัวา่ง 

เสาโทรคมนาคม 6,332 เสาของกองทุนบางส่วน (ซึ่งรวมถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2) อยู่ภายใต้สิทธิบางประการในการใช้แต่เพียงผู้ เดียวซึ่ง 
BFKT ให้กับ กสท. โทรคมนาคม ตามความตกลงนี  ้BFKT จึงอาจต้องได้ รับความยินยอมจาก กสท. 
โทรคมนาคม ก่อนท่ีจะมีการให้เช่าพืน้ท่ีวา่งบนเสาที่เหลือให้กบับคุคลอื่นได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหวัข้อ 3.3.2 “นิติบคุคลในกลุม่ทรูที่มีธุรกรรมกบักองทนุ”  

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอย่างที่เสาโทรคมนาคมของกองทุน ซึ่งรวมถึง
อาคารสิ่งปลกูสร้าง (shelter) หรือตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอร่ีส ารอง เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
พลงังานดีเซล (ถ้ามี) ได้ถกูสงวนไว้ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่
ที่เก่ียวข้อง เพื่อการใช้โดยผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัเท่านัน้  และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive เหลา่นีไ้ม่สามารถน าออกให้เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการ แก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการพืน้ท่ีร่วมราย
อื่นๆ บนเสาของกองทุนได้ โดยผู้ เช่าและบริหารจัดการเหล่านีต้้องรับผิดชอบในการจัดหาโครงสร้างพืน้ฐาน
เหลา่นีเ้อง 

(10) ทรพัย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู  

กองทุนได้ซือ้เสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสาจากทรูมาเป็นทรัพย์สินของกองทุนในส่วนที่เป็น
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรู โดยที่กองทนุให้ TUC เช่าพืน้ท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว และจดัหา
ผู้ เช่าและบริหารจัดการร่วมเพิ่มเติมส าหรับพืน้ที่  (slots) ที่เหลืออยู่บนเสาบางส่วนผ่านทางผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม  

(11) เสาโทรคมนาคมของ BFKT 

เสาโทรคมนาคมของ BFKT ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน 1,485 เสา และโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้อง โดยกองทนุได้มาซึ่งสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิด
จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ BFKT ที่เกิดขึน้ตัง้แตแ่ละรวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้จนถึงวนัครบก าหนด
ตามสญัญา HSPA ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยจะสิน้สดุในปี 2568 (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
เรียกร้อง ค าตดัสนิ ค าพิพากษา คดีความที่ตดัสินให้แก่ BFKT รวมทัง้การด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง BFKT มี
สทิธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกบัรายได้หรือสญัญาซึง่ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่ว (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่
ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกบัรายได้หรือสญัญา ซึง่ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วซึง่ BFKT 
มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเร่ิมค านวณรายได้ไม่วา่ BFKT จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสิทธิ
หรือการใช้สทิธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเร่ิมค านวณรายได้ก็ตาม)) โดยขณะนี ้BFKT ได้ให้เช่า
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เสาโทรคมนาคมของ BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม รวมถึงด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเสาโทรคมนาคม
ดงักล่าวรองรับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Active ที่ใช้ในการให้บริการในย่านความถ่ี 850 MHz 
โดย BFKT เป็นผู้ ใช้และท าหน้าที่บ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ BFKT และให้เช่าและให้บริการเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานและการบ ารุงรักษาแก่ กสท. โทรคมนาคม แต่เพียงผู้ เดียว ทัง้นี ้BFKT โอนรายได้สทุธิที่เกิดจากการ
ให้เช่าดังกล่าว ให้แก่กองทุนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ่ง
กองทนุได้เข้าท ากบั BFKT โดยกองทนุไม่ได้รับรายได้ใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา
ในสว่นที่เก่ียวกบัทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT จาก BFKT โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการ
ด าเนินการระหวา่งกองทนุ BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ในหวัข้อ 3.7.1(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและ
สิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT”)” และหวัข้อ 3.3.2 “นิติบคุคลในกลุม่ทรูที่มีธุรกรรมกบักองทนุ” 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เก่ียวข้อง BFKT ให้สิทธิในการซือ้ (call option) เสา
โทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 1,435 เสาและ ระบบ FOC ของ BFKT แก่กองทนุโดยมีราคาใช้สิทธิจ านวน 10 
ล้านบาท โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื่อสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์  HSPA สิน้สุดลง โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับสิทธิในการซือ้ (call option) ใน 3.7.1(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT”)”  และหวัข้อ 2.2.1 “นโยบายการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุลงทนุอยู่ใน
ปัจจุบัน” อนึ่ง เสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวนหนึ่งตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีดินซึ่งไม่มีความชัดเจนในเร่ืองของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยู่ภายใต้
ข้อจ ากัดเก่ียวกับการใช้พืน้ที่บางประการจะไม่ถูกโอนมาให้แก่กองทุนภายหลงัจากที่กองทุนใช้สิทธิในการซือ้  
(call option) และจะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกบัการขายสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนกบั BFKT ต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลา 10 ปี 

(12) เสาโทรคมนาคมของ AWC  

เสาโทรคมนาคมของ AWC ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน 4,360 เสา และทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางส่วนในกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุน และกองทุนได้มาซึ่ง
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิ ที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่เกิดขึน้ตัง้แต่และ
รวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้จนถึงวนัครบก าหนดสญัญา ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยจะสิน้สดุในปี 
2568 (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค าตดัสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตดัสินให้แก่ AWC รวมทัง้
การด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับรายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ดงักลา่ว (โดยไมร่วมถึงสทิธิและเงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกบัรายได้หรือ
สญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวซึ่ง AWC มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวันเร่ิมค านวณรายได้ ไม่ว่า AWC จะได้
ด าเนินการใช้สทิธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสทิธิหรือการใช้สทิธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเร่ิม
ค านวณรายได้ก็ตาม)) โดยขณะนี  ้AWC ได้ให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC โดยที่ BFKT ได้น าเสาโทรคมนาคมของ AWC ดงักลา่วออกให้ กสท. โทรคมนาคม เช่า
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ช่วงและด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่เสาโทรคมนาคมดงักลา่วรองรับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท 
Active ที่ใช้ในการให้บริการในย่านความถ่ี 850 MHz ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC นัน้ BFKT มี
หน้าที่เก่ียวกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ทัง้นี ้AWC โอนรายได้อนัเกิดจาก
การให้ BFKT เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC หลงัหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา ค่าเช่าพืน้ที่ 
ประกันภัย และอื่นๆ อันเกิดจากการด าเนินงานที่เก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทุนตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ่งกองทุนได้เข้าท ากับ  AWC โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินการระหว่างกองทนุ AWC BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ใน
หวัข้อ 3.7.1(ก)(2) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง AWC และกองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC”)” และหวัข้อ 3.3.2(ง) “บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอม
มิวนิเคชัน่ จ ากดั” 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC แล้ว AWC จะมีหน้าที่ต้องโอน
กรรมสทิธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC อยา่งน้อยจ านวน 3,968 เสา ให้แก่กองทนุตามข้อก าหนดในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ่งภายหลังจากนัน้ ข้อตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายได้ที่เก่ียวเนื่องกับเสา
โทรคมนาคมของ AWC ดังกล่าวนัน้จะสิน้ผลลง และกองทุนจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคม
ดงักลา่ว ทัง้นี ้กองทนุไม่สามารถรับรองได้ว่า AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดงักลา่วให้แก่กองทนุอย่างแน่นอน
เนื่องจากหน้าที่ในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อเง่ือนไขตามสญัญาดงักล่าวได้ส าเร็จ
แล้วซึง่ยงัไมแ่นน่อนวา่เง่ือนไขดงักลา่วนัน้จะส าเร็จหรือไม่ อนึง่ เสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวนหนึง่ตามที่ได้
ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้ที่ตัง้อยู่บริเวณที่ดินซึ่งไม่มีความชดัเจนในเร่ืองของความเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดเก่ียวกบัการใช้พืน้ท่ีบางประการจะไม่ถูกโอนมาให้แก่กองทุน
ภายหลงัวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC และจะยงัอยู่ภายใต้ข้อตกลงเก่ียวกับการขาย
สิทธิรายได้ระหว่างกองทนุกบั AWC ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ
หน้าที่ของ AWC ภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ในหวัข้อ 3.7.1(ก)(2) “สญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ระหว่าง AWC และกองทนุลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC”)” และหวัข้อ 2.2.1 “นโยบายการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุลงทนุ
อยูใ่นปัจจบุนั” 

ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC นัน้ BFKT ท าการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จาก 
AWC ซึง่เป็นการเช่าเสาโทรคมนาคมทัง้เสาและ BFKT มีสทิธิในการเช่าเสาโทรคมนาคมดงักลา่วแตเ่พียงผู้ เดียว 
โดย BFKT จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงานและดแูลรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC และจะช าระค่าเช่า
ล่วงหน้าเป็นรายเดือนทุกๆ วนัที่ 7 ของแต่ละเดือนหรือวันท าการวันแรกถัดจากวันดังกล่าว  หรือวันอื่นใดที่
คู่สญัญาจะได้ตกลงกันในภายหลงั นอกจากนี ้BFKT จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการช าระค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างซึ่งเสาโทรคมนาคมของ AWC ตัง้อยู ่ค่าเช่าซึ่ง AWC จะได้รับจาก BFKT จะเป็นจ านวนที่เทา่กบัคา่เช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC ซึ่ง BFKT จะได้รับภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ภายหลงัหกัค่าใช้จ่าย
บางรายการแล้ว ทัง้นี ้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จะสิน้สดุลงเมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต่
อาจจะต้องมีการตอ่อายสุญัญาดงักลา่วหาก กสท. โทรคมนาคม ตอ่อายสุญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA  
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(ก) เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีล่งทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 1 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ประกอบด้วย สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจ านวน 338 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 
อื่นที่เก่ียวข้อง จาก AWC โดยเป็นรายได้สทุธิที่เกิดขึน้ตัง้แต่และรวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จนถึงวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 รวมทัง้กรรมสิทธ์ิ
ในเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้อง ภายหลงัจากวนัครบ
ก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเป็นไปตามเง่ือนไขอื่นท่ีเก่ียวข้อง โดยมีทัง้ที่
ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานครและใน 60 จังหวดัของประเทศไทย โดยจะมีการกระจุกตวัของเสาโทรคมนาคมมาก
ที่สดุในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีประชากรหนาแน่น ด้วยเสาจ านวน 84 เสา กองทุนเช่ือว่า
ความต้องการในการใช้บริการโทรคมนาคมมีจ านวนมาก และด้วยปริมาณเสาโทรคมนาคมที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดั จะ
เป็นการดึงดดูผู้ เช่าและบริหารจดัการพืน้ที่ร่วมส าหรับ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ใน
อนาคตหลงัจากที่กองทนุเป็นเจ้าของเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว 

(ข) เสาโทรคมนาคมของ AWC ทีล่งทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2  

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ประกอบด้วยสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
สทุธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจ านวน 149 เสา และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 
อื่นที่เก่ียวข้อง จาก AWC โดยเป็นรายได้สทุธิที่เกิดขึน้ตัง้แต่และรวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 จนถึงวนัครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 รวมทัง้กรรมสิทธ์ิ
ในเสาโทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้อง ภายหลงัจากวนัครบ
ก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และเป็นไปตามเง่ือนไขอื่นที่เก่ียวข้อง ทัง้นีเ้สา 
149 เสาดงักลา่วนัน้ประกอบด้วยเสาที่ตัง้อยู่บนพืน้ดิน เสาที่ตัง้อยูบ่นดาดฟ้า และระบบ Distributed Antenna 
System ซึ่งตัง้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร และ 35 จังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งเสาโทรคมนาคมดังกล่าวรองรับ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Active ที่ในขณะนีใ้ช้ในการให้บริการในยา่นความถ่ี 850 MHz เป็นหลกั  

เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 มีความสามารถในการรองรับโครงข่ายได้
หลากหลายทัง้คลืน่ความถ่ีในยา่นความถ่ี 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz และยา่นความถ่ีอื่นๆ เสา
โทรคมนาคม ที่กองทนุลงทนุไมไ่ด้มีคณุลกัษณะเฉพาะที่จะจ ากดัการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในระบบ 2G 3G 
หรือ 4G เท่านัน้ ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ให้แก่กองทุนตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
กองทุนคาดว่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 จะสามารถรองรับผู้ ประกอบการที่ใช้
เทคโนโลยีเคลือ่นท่ีในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยเสาโทรคมนาคมสว่นใหญ่ถกูสร้างขึน้ในช่วงไมเ่กิน 5 
ปีที่ผา่นมา โดยทัว่ไปเสาโทรคมนาคมซึง่ได้รับการดแูลรักษาอยา่งเหมาะสมจะมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 30 ปี 
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(13) เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่งทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน 350 เสาของ 
TUC โดยกองทนุได้จดัหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมดงักลา่วด้วยวิธีการตามที่กฎหมายอนญุาต อนัรวมถึง 
การน าพืน้ท่ีบนเสาโทรคมนาคมออกให้เช่าแก่บคุคลอื่น ซึ่งรวมถึงการน าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมบางสว่นออก
ให้เช่าแก่ TUC ทัง้นี  ้TUC จะใช้พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 นีป้ระกอบด้วยเสาที่ตัง้อยูบ่นพืน้ดิน เสาที่ตัง้อยูบ่นดาดฟา้ และ
ใช้รองรับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Active ที่ใช้ในการให้บริการในย่านความถ่ี 900 MHz และ 
1800 MHz และ 2100 MHz เป็นหลกั โดยเสาโทรคมนาคมดงักลา่วสว่นใหญ่ถกูสร้างขึน้ในช่วงไมเ่กิน 5 ปีที่ผา่น
มา และโดยทัว่ไปเสาโทรคมนาคมทีไ่ด้รับการดแูลรักษาอยา่งเหมาะสมมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 30 ปี 

(14) เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่งทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีจ่ะลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ประกอบด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวนประมาณ 
2,589 เสาของ TUC โดย กองทุนจะจัดหาประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมดงักล่าว ด้วยวิธีการตามที่กฎหมาย
อนุญาต อันรวมถึง การน าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมออกให้เช่าแก่บุคคลอื่น  ซึ่งรวมถึงการน าพืน้ที่บนเสา
โทรคมนาคมบางสว่นออกให้เช่าแก่ TUC ด้วย ทัง้นี ้TUC จะใช้พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมเพื่อให้บริการในธุรกิจ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ โดยเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 นีป้ระกอบด้วยเสาที่ตัง้อยู่บนพืน้ดิน 
เสาที่ตัง้อยูบ่นดาดฟ้า และใช้รองรับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Active ที่ใช้ในการให้บริการในย่าน
ความถ่ี 900 MHz และ 1800 MHz และ 2100 MHz เป็นหลกั โดยเสาโทรคมนาคมดงักลา่วสว่นใหญ่ถกูสร้างขึน้
ในช่วงไมเ่กิน 5 ปีที่ผา่นมา และโดยทัว่ไปเสาโทรคมนาคมทีไ่ด้รับการดแูลรักษาอยา่งเหมาะสมมีอายกุารใช้งาน
ไมน้่อยกวา่ 30 ปี 

(15) การด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้อง ผู้ เช่าและ
บริหารจัดการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมที่ผู้ เช่าและ
บริหารจัดการหลกัรายนัน้เช่า โดย BFKT จะเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสา
โทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1และ 
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทัง้นี ้TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคมส าหรับ ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรู 
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
การด าเนินการเหล่านีจ้ะรวมถึงการดูแลและบ ารุงรักษาเสาโดยทั่วไป การตรวจสอบความมัน่คงของเสาเป็น
ระยะ การจัดหาและบ ารุงรักษาระบบแจ้งเตือนอคัคีภยัและบริการรักษาความปลอดภยั นอกจากนี ้ผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกัต้องรับผิดชอบการด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 
บางอย่างที่เป็นของกองทนุและกองทนุได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกันัน้ และผู้ เช่าและบริหารจดัการ
รายอื่นๆ ของกองทุนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
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ประเภท Passive ที่เป็นของผู้ เช่านัน้เอง เช่น อาคารสิ่งปลกูสร้าง (shelter) และ/หรือตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอร่ี
ส ารอง เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าดีเซล (ถ้ามี) เป็นต้น ทัง้นี ้ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัต้อง
ปฎิบตัิตามมาตรฐานบางอย่างที่ก าหนดในสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและ
แทนที่ซึ่งบริษัทจัดการเช่ือว่าจะท าให้มีการด าเนินงานและบ ารุงรักษาส าหรับเสาโทรคมนาคมและโครงสร้ าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นท่ีเก่ียวข้องที่เหมาะสม นอกจากนี ้กองทนุได้เข้าท าสญัญาบริการหลกั
กบัผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมซึ่งผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะต้องให้บริการทางด้านธุรการ  การตลาด 
และบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแก่กองทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หวัข้อ 3.7.1(ก)(1) “สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสทิธิรายได้ระหวา่ง BFKT และกองทนุลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ BFKT”)” หวัข้อ 3.7.3(ข) “สญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”   

(16) การจดัหาผลประโยชน์และการตลาด 

ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดส าหรับเสา
โทรคมนาคมตามข้อก าหนดของสญัญาบริการหลกั 

(17) การประกนัภยั 

ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรูได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัภายในช่ือของกองทนุ
ซึง่กองทนุเช่ือวา่เหมาะสม และภายหลงัจากการได้มาซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเตมิ 
ครัง้ที่ 3  เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั
ภายในช่ือของกองทนุซึง่กองทนุเช่ือวา่เหมาะสมเช่นเดยีวกนั ในสว่นของ BFKT และ AWC นัน้ BFKT และ AWC 
จะยังคงเป็นผู้ จัดหากรมธรรม์ประกันภัยส าหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
จนกระทัง่กองทนุใช้สทิธิซือ้ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT หรือ AWC ได้สง่มอบเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 หรือ เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้แก่
กองทุน เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 หรือ สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (แล้วแตก่รณี) อนึง่ กรมธรรม์ประกนัภยัที่ BFKT และ AWC จดัหาให้ในช่ือของกองทนุคุ้มครอง
สินค้าคงคลงั ธุรกิจหยุดชะงัก ความเสียหายของทรัพย์สิน และความรับผิดต่อสาธารณะ กองทุนพิจารณาว่า
ความคุ้มครองประกนัภยัดงักลา่วมีความเพียงพอ และเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิในอตุสาหกรรม 

(18) การแข่งขนั 

ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายใหญ่ในประเทศไทย  ซึ่งรวมถึง เอไอเอส ทรู ดีแทค กสท. 
โทรคมนาคม และทีโอทีมีเสาโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ผู้ ให้บริการเหล่านีอ้าจพิจารณาแยกทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมเหล่านีอ้อกไปเพื่อจัดตัง้บริษัทที่ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมขึน้ต่างหาก หรือโอนทรัพย์สิน
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เหล่านีไ้ปให้แก่บริษัทที่ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมที่เป็นอิสระ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน ยงัไม่มีผู้ ให้บริการ
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมด้วยตนเองที่ ให้เช่าพืน้ที่ในประเทศ
ไทย อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจเผชิญกับการควบรวมกิจการและการลงทุนโดยบริษัท
ตา่งชาติ ซึง่จะท าให้เกิดคูแ่ขง่ที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึน้  

เนื่องจากพืน้ที่ตัง้เสาโทรคมนาคมหลายแห่งของกองทุนตัง้อยู่ใน เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งมีประชากรหนาแน่น และเป็นพืน้ที่ที่ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัประสบกับสภาพที่มีอัตราใช้
บริการของผู้ ใช้บริการสงู กองทนุจึงเช่ือว่าผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั เช่นเดียวกนักบัผู้ ให้บริการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่รายอื่นซึ่งเข้าเป็นผู้ เช่าใช้พืน้ที่ร่วมของกองทุนมีแนวโน้มที่จะต่ออายุสญัญาเช่าของตนเมื่อสิน้สุด
ระยะเวลาของสญัญา เพื่อที่จะลดการหยุดชะงกัของบริการในพืน้ที่ดงักล่าวและหลีกเลี่ยงโอกาสการสญูเสีย
รายได้ อีกทัง้หลีกเลีย่งคา่ใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้จากการย้ายสายอากาศ (antenna) และทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
อื่นท่ีใช้ในการด าเนินงาน  

(ค) ธุรกิจเคเบิลใยแก้ว และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด  

ธุรกิจ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดัของกองทุนประกอบด้วย (1) กรรมสิทธ์ิใน
ระบบ FOC หลกัและอปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่เก่ียวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดัซึ่งได้มา
จาก TICC  (2) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่า FOC (ซึ่งรวมถึง FOC และอุปกรณ์
ระบบสื่อสัญญาณที่เก่ียวข้อง) ของ BFKT ซึ่งรวมเป็น ระบบ FOC ของ BFKT รวมทัง้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน
ดงักลา่ว หากกองทนุใช้สิทธิในการซือ้ (call option) ภายหลงัจากวนัครบก าหนดสญัญา HSPA และ (3) สิทธิการ
เช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ใน FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 รวมทัง้สิทธิในการซือ้ (call 
option) FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที ่1 ภายหลงัจากที่สญัญาเช่าระยะยาวดงักลา่วสิน้สดุลง ทัง้นี ้TICC 
ซึง่เป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุจะใช้ระบบ FOC หลกัและระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั 
และ สิทธิการเช่าช่วงใน FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เพื่อให้บริการเสียง ข้อมูล ภาพ และการรับส่ง
ข้อมูลวิดีโอแก่ผู้ ใช้บริการของ TICC ส่วน BFKT ให้เช่าและให้บริการแก่ กสท. โทรคมนาคม ในส่วนที่เก่ียวกับ 
ระบบ FOC ของ BFKT เพื่อใช้เช่ือมต่อกับเสาโทรคมนาคมเพื่อรองรับโครงข่าย 3G HSPA 850 MHz ของ กสท. 
โทรคมนาคม ทัง้นี ้TICC และ BFKT จะยงัคงดูแลระบบเหลา่นีโ้ดยผ่านระบบฐานข้อมลูและระบบสนบัสนนุของ
ตนซึ่งอ านวยความสะดวกต่อการบ ารุงรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีต่างจงัหวดั โดย ระบบ 
FOC ของ BFKT ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วระยะทาง 47,250 กิโลเมตร ส่วนระบบ FOC หลกัซึ่งได้มาจาก 
TICC ประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร และอปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ DWDM และอปุกรณ์ระบบ
สื่อสัญญาณอื่น ซึ่งอยู่ใน 69 จังหวัดทั่วประเทศไทย ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดประกอบด้วย
โครงสร้างโทรคมนาคมประเภท Active และโครงสร้างโทรคมนาคมประเภท Passive หลายประการ รวมถึง 
อปุกรณ์สื่อสญัญาณ อปุกรณ์ IP หลกั และสายน าสญัญาณเครือข่ายสง่ตรงถึงผู้ ใช้ปลายทาง (last mile) รวมทัง้ 
FOC สายทองแดง (copper cable) และสายโคแอคเชียล (coaxial cable) ซึ่งสามารถรองรับผู้ ใช้บริการบรอด
แบนด์ได้จ านวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต ส่วนสิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 20 ปี ใน FOC ของ AWC มี
ระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรือ 303,453 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งรวมทัง้สิทธิในการซือ้ (call option) FOC เมื่อครบ
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ก าหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดยกองทนุจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สทิธิดงักลา่วให้แก่ AWC ไมช้่ากวา่ 
2 ปีก่อนครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาในการใช้
สทิธิ (Exercise Price) เพ่ือซือ้กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 500 ล้านบาท 

กองทุนยงัได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ประกอบด้วย (1) 
กรรมสิทธ์ิใน FOC ของ TUC ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอร์กิโลเมตร) (2) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลกั
ของทรูมฟู ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร) และ (3) สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี 
ใน FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ของ TICC ระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอร์กิโลเมตร) ซึ่ง
รวมทัง้สิทธิในการซือ้ (call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดงักลา่ว เมื่อครบก าหนดอายกุารเช่า
ระยะยาว ทัง้นี ้โดยกองทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่  TICC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบ
ก าหนดอายกุารเช่าระยะยาวตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าทรัพย์สนิระยะยาว โดยมีราคาในการใช้สทิธิ (Exercise 
Price) เพ่ือซือ้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดงักลา่วเท่ากบั 200 ล้านบาท ทัง้นี ้ในปัจจุบนั FOC ที่กองทนุลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที ่2  ได้ผา่นการใช้งานมาไมเ่กิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิค FOC มีอายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี 

ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่กองทนุท ากบั TUC และ
TICC ในเบือ้งต้นกองทนุให้ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเช่า (1) ใยแก้วน าแสงที่ยงัไม่มีการใช้งาน 
(dark fiber) จ านวน 73,275 คอร์กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของใยแก้วน าแสงที่ยงัไม่มีการใช้งานทัง้หมดบน
ระบบ FOC หลกั นับแต่วนัที่กองทุนลงทุนครัง้แรกถึงปี พ.ศ. 2569 ทัง้นี ้TICC ตกลงที่จะเช่าใช้เพิ่มเติมให้ถึง
จ านวน 88,472 คอร์กิโลเมตรหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 72 ของระบบ FOC หลกั ภายในปี พ.ศ. 2569 (2) 
อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่เก่ียวข้องกับระบบ FOC หลกัแต่เพียงผู้ เดียว นบัแต่วนัที่กองทุนลงทนุครัง้แรกถึงปี 
พ.ศ. 2561 (3) โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Active ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดัแตเ่พียง
ผู้ เดียวนับจากวันที่กองทุนลงทุนครัง้แรกจนถึงปี พ.ศ. 2561 และ (4) โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดัแตเ่พียงผู้ เดียวนบัจากวนัที่กองทนุลงทนุคร้ังแรกจนถึงปี พ.ศ. 
2569 เว้นแต่ TICC ตกลงที่จะสละสิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้ เดียวดงักลา่วหลงัจากปี พ.ศ. 2561 ทัง้นี ้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที ่ 

ภายใต้สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที ่1 (ที่ได้มีการแก้ไขและ
แทนที่) ระหว่างกองทุนและ TICC ในเบือ้งต้น กองทุนได้น า FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 บางส่วน 
197,240 คอร์กิโลเมตร ซึง่คิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ออกให้เช่าแก่ 
TICC นบัแต่วนัท่ีกองทนุเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ถึงปี พ.ศ. 
2569 ภายใต้สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและ
แทนที่) ทัง้นี ้TICC ตกลงที่จะเช่าใช้เพิ่มเติมให้ถึงจ านวนประมาณ 213,818 คอร์กิโลเมตร หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 70.5 ของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ภายในปี พ.ศ. 2569 นอกจากนี ้เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่าเร่ิมแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2569 แล้ว หากเป็นไปตามเง่ือนไขการต่อระยะเวลาการเช่า
ทัง้หมดตามที่ก าหนดในสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 (ที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่) TICC ตกลงที่จะเช่า (หรือก าหนดให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูตามที่จะได้ตกลงกบักองทุนเป็นผู้
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เช่า) FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที ่1 บางสว่นดงักลา่ว อยา่งน้อยประมาณ 197,240 คอร์กิโลเมตร ตอ่ไป
อีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือเท่าอายใุบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทธุรกิจบรอดแบนด์ของผู้ เช่า
ช่วงและบริหารจดัการที่เหลอือยู ่(แล้วแตว่า่ระยะเวลาใดจะสัน้กวา่)  

ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้องระหว่าง
กองทุน TUC และ TICC ในส่วนที่เก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  2 นัน้ 
กองทนุจะน า FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ FOC ของทรูมฟูท่ีลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 บางสว่นออก
ให้เช่าแก่ TUC และ จะน า FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 บางส่วน ออกให้เช่าแก่ 
TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุ จะใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อให้บริการใน
ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ และธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามล าดบั TUC ในฐานะผู้ เช่า จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ FOC ของท
รูมูฟท่ีลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 TICC ในฐานะผู้ เช่า หรือ ผู้ เช่าช่วง จะเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับการด าเนินงานและ
การบ ารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ  ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  2 ทัง้นี  ้TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดในสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเก่ียวข้อง 

ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้อง ระหว่าง
กองทนุ  TUC และ TICC นัน้ ในสว่นท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
นัน้ กองทุนจะน า FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ FOC หลกัของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
บางส่วนออกให้เช่าแก่ TUC และ จะน า FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ FOC 
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 บางส่วน ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ใน
ฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่  และ
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามล าดับ TUC ในฐานะผู้ เช่า จะเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับการ
ด าเนินงานและการบ ารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที ่3 และ FOC ของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 3 TICC ในฐานะผู้ เช่า หรือ ผู้ เช่าช่วง จะเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา FOC 
รองรับระบบ FTTTx ของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 ทัง้นี ้TUC และ TICC จะต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีก าหนดในสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการ
หลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเก่ียวข้อง 

กองทนุเข้าท าสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่เก่ียวข้องกบั FOC 
กับ TICC และ TUC ซึ่งเป็นคู่สญัญาในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั ในส่วนของ FOC ที่เก่ียวข้อง ภายใต้
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้อง โดยขึน้อยูก่บัความส าเร็จของ
ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่ 3 TICC ตกลงที่จะขยาย
ระยะเวลาการเช่าเดิมของระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดั ซึ่งเป็นโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive และระยะเวลาการเช่าช่วงเดิมของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เป็น
วนัที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 และขยายระยะเวลาการเช่าเดิมของอุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณและโครงสร้าง
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พืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Active ในระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีต่างจงัหวดั (ยกเว้น Wifi และ DSLAM) เป็น
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

นอกจากนี ้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เก่ียวข้อง กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สทุธิที่เกิดจากการให้เช่า ระบบ FOC ของ BFKT แก่ กสท. โทรคมนาคม ภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและ
อปุกรณ์ HSPA และ กองทุนยงัมีสิทธิให้เช่าใยแก้วน าแสงที่ยงัไม่มีการใช้งาน (dark fiber) ที่เหลือบน FOC หลกั
ของ TICC FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 FOC หลักของ 
ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และภายหลงั
จากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะรวมถึง FOC ของ TUC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 FOC หลกัของทรูมูฟ ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 แก่ผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมซึ่งเป็นบุคคลภายนอกรายอื่นๆ ทัง้นี ้โดยขึน้อยู่กับข้อตกลงที่จะเช่าเพิ่มเติมของ TUC กับ TICC  
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.7.3(ข)(2) “สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกัระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกั FOC”)” และ 3.7.3(ข)(3) “สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหาร
จดัการ FOC ระหว่าง TICC และ กองทุน ("สญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ 
FOC")” 

(1) รายละเอียดและคณุสมบติัของ FOC 

ใยแก้วน าแสงคือเส้นใยแก้วที่สามารถน าแสงไปตามความยาวคลื่นแสง ใยแก้วน าแสงใช้กันอย่าง
แพร่หลายในการสือ่สญัญาณ ซึง่สามารถสง่สญัญาณได้ในระยะทางที่ไกลกวา่และด้วยอตัราแบนด์วิดท์ที่สงูกวา่
ระบบสื่อสญัญาณรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี ้การสื่อสารด้วย FOC เป็นวิธีการส่งข้อมูลจากสถานที่หนึ่งไปยงัอีก
สถานที่หนึ่งด้วยการสง่สญัญาณแสงผ่านทางใยแก้วน าแสง กระบวนการสื่อสารโดยใช้ใยแก้วน าแสงมีขัน้ตอน
พืน้ฐานซึง่ได้แก่ การสร้างสญัญาณแสงโดยการใช้เคร่ืองสง่สญัญาณ (transmitter) การถ่ายทอดสญัญาณ การ
ตรวจสอบว่าสญัญาณไมเ่กิดการผิดเพีย้นหรือมีก าลงัออ่นเกินไป การรับสญัญาณแสง และการแปลงสญัญาณ
แสงเป็นสญัญาณไฟฟา้ 

ประโยชน์ที่ส าคญัของการสง่สญัญาณผ่าน FOC คือมีการสญูเสยีข้อมลูที่ต ่ามากและไม่มีการรบกวน
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ท าให้สามารถเว้นระยะทางระหว่างอุปกรณ์ขยายสญัญาณ (amplifiers) กับอุปกรณ์
ทวนสัญญาณ (repeaters) ได้ไกลขึน้ FOC จึงถูกน ามาใช้แทนสายโลหะ และไม่มีการรบกวนของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า โดยการเช่ือมต่อด้วยสายไฟฟ้าหลายพนัเส้นสามารถน ามาแทนเส้นใยแก้วน าแสงที่มีแบนด์วิดท์
สงูได้เพียงเส้นเดียว  
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(2) รายละเอียดและความครอบคลมุของระบบ FOC หลกั 

ระบบ FOC หลกัของกองทนุซึ่งได้มาจาก TICC โดยหลกัประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 12 ถึง 
60 แกน (core) ซึ่งสามารถสื่อสญัญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง (dense wave digital multiplex หรือ DWDM) 
ด้วยความเร็วที่อตัรา 1600 GB/s อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณในระบบ FOC หลกั (รวมถึงอปุกรณ์ที่อยู่ระหว่าง
การติดตัง้) จะประกอบด้วยอปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ DWDM และอปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ SDH ซึ่งติดตัง้
อยู่ในประมาณ 69 จงัหวดัของประเทศไทย ระบบ FOC หลกัประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วความยาว 5,112 
กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้วในระบบ FOC หลกัได้ผ่านการใช้งานมาอยู่ในช่วง 1 ถึง 7 ปี โดยทางเทคนิคสาย
เคเบิลใยแก้วมีอายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี ระบบ FOC หลกัสว่นใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพืน้ดิน สายเคเบิลใยแก้ว
บางสว่นวางอยู่ในทอ่ใต้พืน้ดิน เพื่อเป็นการปอ้งกนัเพิ่มเติม ทัง้นี ้ระบบ FOC หลกัของกองทนุท่ีได้มาจาก TICC 
ไมร่วมเครือขา่ยสง่ตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่กองทนุท ากบั TUC และ
TICC นัน้ TICC จะเช่า dark fiber ของระบบ FOC หลกัในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั โดยค่าเช่าจาก 
TICC จะเป็นแหลง่รายได้ทัง้หมดที่มาจากระบบ FOC หลกัจนกวา่จะมีผู้ เช่ารายอื่น ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิล 
และผู้ให้บริการข้อมลูและเสยีงรายอื่นๆ มาเช่าเส้นใยแก้วน าแสงที่ยงัไมม่ีการใช้งาน หลกัสว่นท่ีเหลอืของกองทนุ
เพิ่มเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.7.3(ข)(2) “สญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลกัระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกั FOC”)” และ 3.7.3(ข)(3) “สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ บ ารุงรักษา และ
บริหารจัดการ FOC ระหว่าง TICC และ กองทุน ("สญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการ FOC")” และหวัข้อ 3.1.2(ค)(8) “เส้นใยแก้วน าแสงที่ยงัไมม่ีการใช้งาน (dark fiber capacity)” 

(3) รายละเอียดและความครอบคลมุของ FOC ของ AWC ทีล่งทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 

FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ซึง่กองทนุลงทนุเพิ่มเติมประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 
12 ถึง 144 แกน (core) มีระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร ครอบคลมุ 67 จงัหวดัของประเทศไทย FOC ของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ได้ผ่านการใช้งานมาอยู่ในช่วง 3 ถึง 4 ปี โดยทางเทคนิคสายเคเบิลใยแก้วมีอายุ
การใช้งานสงูถึง 50 ปี FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 สว่นใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพืน้ดิน FOC ของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 บางสว่นวางอยูใ่นทอ่ใต้พืน้ดิน ทัง้นี ้FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 จะ
ไมร่วมอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณและเครือขา่ยสง่ตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile) 

ตามสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 (ที่ได้แก้ไขและแทนที่) 
ที่กองทนุท ากบั TICC นัน้ TICC จะเช่าเส้นใยแก้วน าแสงที่ยงัไม่มีการใช้งานของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั โดยในเบือ้งต้น ค่าเช่าจาก TICC เป็นแหลง่รายได้ทัง้หมดที่มาจาก FOC 
ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 จนกวา่จะมีผู้ เช่ารายอื่น ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิล และผู้ ให้บริการข้อมลู
และเสยีงรายอื่นๆ มาเช่าเส้นใยแก้วน าแสงที่ยงัไมม่ีการใช้งานของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  
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ตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 AWC จะให้สิทธิแก่กองทุนในการซือ้ (call 
option) FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 โดยมีราคาใช้สิทธิจ านวน 500 ล้านบาท โดยกองทนุสามารถ
ใช้สิทธิดงักลา่วได้เมื่อครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดยกองทนุจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
ดงักลา่วให้แก่ AWC ไม่ช้ากว่า 2 ปีก่อนครบก าหนดอายุการเช่าระยะยาว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกบัสทิธิในการซือ้ (call option) ในหวัข้อ 3.7.2(ก)(2) "สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1"  

(4) รายละเอียดและความครอบคลมุของ FOC  ทีล่งทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2 

FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 24 ถึง 216 แกน (core) มี
ระยะทาง 2,325 กิโลเมตร (หรือ 259,754 คอร์กิโลเมตร) โดย ณ ปัจจุบนั FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 นีผ้่าน
การใช้งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิคสายเคเบิลใยแก้วมีอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี สายเคเบิลใยแก้ว
บางสว่นวางอยู่ในท่อใต้พืน้ดิน เพื่อการป้องกนัเพิ่มเติม ทัง้นี ้FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ไม่รวมเครือข่ายสง่
ตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile)  

ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้อง ของ FOC 
ส าหรับทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหวา่ง TUC และ TICC นัน้ กองทนุจะ
น า FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ FOC หลกัของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 บางสว่นออกให้
เช่าแก่ TUC และ จะน า FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ออกให้เช่าแก่ TICC โดย 
TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุน จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  และธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามล าดับ TUC ในฐานะผู้ เช่า จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ FOC หลกั
ของ ทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 TICC ในฐานะผู้ เช่า จะเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับการด าเนินงานและการ
บ ารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทัง้นี ้TUC และ TICC จะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดในสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเก่ียวข้อง 

ภายใต้สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 TICC ให้สิทธิกองทุนในการ
ซือ้ (call option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยมีราคาใช้สิทธิจ านวน 200 
ล้านบาท โดยสามารถใช้สทิธิดงักลา่วได้เมื่อครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดยกองทนุจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สทิธิดงักลา่วให้แก่ TICC ไมช้่ากวา่ 2 ปีก่อนครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาว 

(5) รายละเอียดและความครอบคลมุของ FOC ทีล่งทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3  

FOC ที่จะมีการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้วขนาด 24 ถึง 216 แกน (core) มี
ระยะทางประมาณ 27,368 กิโลเมตร (หรือประมาณ 1,210,292 คอร์กิโลเมตร) โดย FOC ที่จะมีการลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 นีผ้า่นการใช้งานมาไม่เกิน 1-2 ปี โดยทางเทคนิคสายเคเบิลใยแก้วมีอายกุารใช้งานสงูถึง 50 ปี 
โดยที่ FOC ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพืน้ดิน ท าให้เข้าถึงและบ ารุงรักษาได้ง่าย 
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รวมทัง้สามารถก่อสร้างและเดินสายเคเบิลใหม่ได้รวดเร็ว สายเคเบิลใยแก้วบางสว่นวางอยูใ่นท่อใต้พืน้ดิน เพื่อ
การปอ้งกนัเพิ่มเติม ทัง้นี ้FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะไมร่วมเครือขา่ยสง่ตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง (last mile)  

ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้อง ของ FOC 
ส าหรับ ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ระหว่าง กองทุน TUC และ TICC นัน้ 
กองทุนจะน า FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  3 และ FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุน เพิ่มเติม ครัง้ที่  3  
บางสว่นออกให้เช่าแก่ TUC และจะน า FOC รองรับระบบ FTTx ของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ FOC 
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 บางส่วน ออกให้เช่าแก่ TICC โดย TUC และ TICC ใน
ฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุ จะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ ตามล าดับ TUC ในฐานะผู้ เช่า จะเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับการ
ด าเนินงานและการบ ารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  3 และ FOC หลกัของ ทรูมูฟ ที่ลงทุน 
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 TICCในฐานะผู้ เช่า จะเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 
3 ทัง้นี ้TUC และ TICC จะต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีก าหนดในสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่
ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเก่ียวข้อง 

ภายใต้สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 TICC ให้สิทธิกองทนุในการ
ซือ้ (call option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 โดยมีราคาใช้สิทธิจ านวน 1,300 
ล้านบาท โดยสามารถใช้สทิธิดงักลา่วได้เมื่อครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาว ทัง้นี ้โดยกองทนุจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะใช้สทิธิดงักลา่วให้แก่ TICC ไมช้่ากวา่ 2 ปีก่อนครบก าหนดอายกุารเช่าระยะยาว 

(6) รายละเอียดและความครอบคลุมของระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (Upcountry 
Broadband Network) 

นอกจากระบบ FOC หลกัแล้ว กองทุนได้เข้าซือ้ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั จาก TICC 
ซึ่งระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดัของกองทุนท าให้ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัของ
กองทนุ สามารถเสนอบริการการเข้าถึงโครงข่ายต่างๆ ให้แก่ลกูค้าองค์กรและลกูค้าทัว่ไป เพื่อตอบสนองความ
ต้องการบริการเสียง ข้อมูล ภาพ และการรับส่งข้อมูลวิดีโอ ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง MPLS, DOCSIS, 
xDSL, DDN, WiFi และ FTTx ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดของกองทุนประกอบด้วยโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Active และ Passive เพื่อเข้าถึงผู้ใช้ปลายทางได้จ านวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต 
โดยระบบสง่ตรงถึงผู้ ใช้ปลายทาง (last mile) ประกอบด้วย สายใยแก้วน าแสง (fiber optic cable) สายโคแอ
คเชียล (coaxial cable) และสายทองแดง (copper cable) ซึ่งมีความยาวโดยรวมประมาณ 20,750 กิโลเมตร 
ทัง้นี ้FOC มีความยาวครอบคลมุ 6,114 กิโลเมตรของระบบสง่ตรงถึงผู้ ใช้ปลายทาง (last mile) และมีจ านวน
รวมทัง้สิน้ 198,085 คอร์กิโลเมตร 
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(7) รายละเอียดและความครอบคลมุของ FOC ของ BFKT 

กองทนุได้เข้าซือ้สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดขึน้ตัง้แตแ่ละรวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้
จนถึงวนัครบก าหนดสญัญา HSPA ที่เกิดจากการให้เช่า ระบบ FOC ของ BFKT เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี 
หรือจนถึงปี พ.ศ. 2568 (รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตดัสิน
ให้แก่ BFKT รวมทัง้การด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง BFKT มีสิทธิได้รับ (โดยไม่รวมถึงสิทธิและเงินที่ได้รับจาก
การใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับรายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวซึ่ง  BFKT มีสิทธิ
ได้รับก่อนหน้าวนัเร่ิมค านวณรายได้ไม่ว่า BFKT จะได้ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสิทธิหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเร่ิมค านวณรายได้ก็ตาม)) โดยในปัจจุบนั BFKT ให้เช่า
และให้บริการเก่ียวกบัการด าเนินงานของ FOC แก่ กสท. โทรคมนาคม ในสว่นท่ีเก่ียวกบัระบบสือ่สญัญาณเพื่อ
ใช้เช่ือมต่อ  (backhaul) กับเสาโทรคมนาคม เพื่ อใช้รองรับโครงข่าย 3G HSPA 850  MHz ของ กสท. 
โทรคมนาคม ระบบ FOC ของ BFKT โดยหลกัประกอบด้วยสายเคเบิลใยแก้ว ขนาด 12 ถึง 60 แกน (core) ซึ่ง
สามารถสื่อสญัญาณดิจิตอลแบบหลายช่อง (dense wave digital multiplex หรือ DWDM) ด้วยความเร็วที่
อตัรา 1-10 GB/s DWDM ระบบ FOC ของ BFKT ยงัประกอบไปด้วยอุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณซึ่งติดตัง้อยู่
ประมาณ 5,000 ต าแหน่ง แต่จะไม่รวมเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ ใช้ปลายทาง (last mile) ใดๆ ที่อยู่ในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและประกอบด้วยใยแก้วความยาวประมาณ 47,250 กิโลเมตร สายเคเบิลใยแก้วได้ผ่านการใช้
งานมาประมาณสองปี โดยทางเทคนิคมีอายกุารใช้งานสงูถึงประมาณ 50 ปี และเช่นเดียวกบัระบบ FOC หลกัที่
กองทนุได้มาจาก TICC กล่าวคือ ระบบ FOC ของ BFKT สว่นใหญ่เป็นแบบพาดเหนือพืน้ดิน ท าให้เข้าถึงและ
บ ารุงรักษาได้ง่าย รวมทัง้สามารถก่อสร้างและเดินสายเคเบิลใยแก้วใหม่ได้รวดเร็ว สายเคเบิลใยแก้วบางสว่น
วางอยูใ่นทอ่ใต้พืน้ดินเพื่อการปอ้งกนัเพิ่มเติม  

BFKT เป็นผู้ ใช้และบ ารุงรักษา ระบบ FOC ของ BFKT ทัง้หมดและให้เช่า และให้บริการด้านการ
ด าเนินงานและการบ ารุงรักษาระบบสื่อสญัญาณแก่ กสท. โทรคมนาคม แต่เพียงผู้ เดียวตามสญัญาเช่าเคร่ือง
และอุปกรณ์  HSPA ต่อไป โดย BFKT จะโอนรายได้สุทธิที่ เกิดจากการให้เช่าดังกล่าวให้แก่กองทุนตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กองทนุไม่มีสิทธิได้รับรายได้ใดๆ ที่เกิดจาก
การให้บริการเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาที่เก่ียวข้องกบั ระบบ FOC ของ BFKT โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินการระหวา่งกองทนุ BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ในหวัข้อ  3.7.1(ก) 
“สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้เบือ้งต้น” และหวัข้อ 3.3.2 “นิติบคุคลในกลุม่ทรูที่มีธุรกรรมกบักองทนุ”   

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เก่ียวข้อง BFKT ให้สิทธิแก่กองทุนในการซือ้ (call 
option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 1,435 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT โดยมีราคาใช้สิทธิจ านวน 
10 ล้านบาท โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้เมื่อกองทุนแจ้งแก่ BFKT เป็นลายลกัษณ์อักษร โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิในการซือ้ (call option) ในหวัข้อ 3.7.1(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทุนลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT”)”  และหวัข้อ 2.2.1 “นโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุลงทนุ
อยูใ่นปัจจบุนั”  
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(8) เสน้ใยแก้วน าแสงทีย่งัไม่มีการใช้งาน (dark fiber capacity) 

ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่กองทุนท ากับ TICC 
และ TUC กองทุนให้ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั เช่าใยแก้วน าแสงที่ยงัไม่มีการใช้งาน (dark 
fiber) บนระบบ FOC หลกั และ FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 บางสว่น ส าหรับเส้นใยแก้วน าแสงที่
ยงัไม่มีการใช้งานส่วนที่เหลือบน (1) ระบบ FOC หลกัจ านวน 49,415 คอร์กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 40 
และ (2) FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 จ านวน 106,213 คอร์กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 35 ของ 
FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 โดยในแตล่ะกรณีเส้นใยแก้วน าแสงที่ยงัไม่มีการใช้งานจะทยอยลดลง
ตามระยะเวลาของสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเก่ียวข้อง เมื่อมีการ
ใช้งานส่วนที่ส ารองไว้ส าหรับ TICC เพิ่มขึน้ กองทุนสามารถให้เช่าเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งานแก่
บคุคลภายนอกผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และผู้ ให้บริการข้อมลูและเสียง
รายอื่นๆ ที่เลือกจะติดตัง้อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ (transmission equipment) ของตนเอง และเช่าใยแก้วน า
แสงที่ยงัไม่มีการใช้งานจากกองทนุได้ ทัง้นีภ้ายใต้เง่ือนไขสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) ในการ
เช่าหรือเช่าช่วงเส้นใยแก้วน าแสงที่ยงัไม่มีการใช้งานของ TICC และจะต้องไม่เป็นการรบกวนสว่นที่ส ารองไว้
ส าหรับการใช้งานของ TICC  

ทัง้นี ้ในสว่น ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 นัน้ เส้นใยแก้วน า
แสงที่ยงัไมม่ีการใช้งานหลงัจากกองทนุให้ TUC และ TICC เช่ามีประมาณ ร้อยละ 20 และหลงัจากกองทนุได้ให้
เช่า FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 บางส่วนแล้วภายใต้สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ีที่เก่ียวข้องนัน้ กองทนุสามารถให้เช่าเส้นใยแก้วน า
แสงที่ยงัไมม่ีการใช้งานแกบ่คุคลภายนอกผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ผู้ประกอบกิจการสายเคเบิลใยแก้ว และผู้
ให้บริการข้อมลูและเสียงรายอื่นๆ ที่เลือกจะติดตัง้อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ (transmission equipment) ของ
ตนเอง และเช่าใยแก้วน าแสงที่ยงัไมม่ีการใช้งานจากกองทนุได้ ทัง้นีภ้ายใต้เง่ือนไขสทิธิในการปฏิเสธก่อน (right 
of first refusal) ในการเช่าหรือเช่าช่วงเส้นใยแก้วน าแสงที่ยงัไม่มีการใช้งานของ TUCและ TICC (แล้วแต่กรณี) 
และจะต้องไมเ่ป็นการรบกวนสว่นท่ีส ารองไว้ส าหรับการใช้งานของ TUC และ TICC 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมทัง้ประเภท Active และ Passive ที่อยู่ในระบบบรอด
แบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั รวมทัง้อปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณที่อยูใ่นระบบ FOC หลกัจะไมส่ามารถน าออกให้
ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่เป็นบคุคลภายนอกเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการเป็นระยะเวลาอยา่งน้อยห้าปี
นบัจากวนัจดทะเบียนกองทนุ สว่น ระบบ FOC ของ BFKT ไม่สามารถน าออกให้บคุคลภายนอกเช่าได้ระหวา่งที่
สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ยงัมีผลใช้บงัคบั เนื่องจากตกอยูภ่ายใต้ข้อตกลงการให้สทิธิแตเ่พียงผู้ เดียว
บางสว่นแก่ กสท. โทรคมนาคม นอกจากนี ้ถึงแม้กองทุนจะได้ใช้สิทธิในการซือ้ (call option) ระบบ FOC ของ 
BFKT ภายหลังสิน้สุดสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์  HSPA กองทุนก็อาจไม่สามารถจัดให้มีผู้ เช่าทรัพย์สิน
ดงักลา่วเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อจ ากดัภายใต้สญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบั ระบบ FOC ของ BFKT โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 6.1.5 “การเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัการใช้เสาร่วมกนัและผู้ เช่าและบริหารจดัการพืน้ท่ี
ร่วมบนเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทนุ อาจไมไ่ด้เป็นไปในลกัษณะที่กองทนุคาดหมาย” 
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ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงข้อมูลโดยทัว่ไปของ (ก) FOC ที่อยู่ในกองทรัพย์สิน (portfolio) ของกองทุนในปัจจุบนั (ข) FOC ที่กองทนุจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และ (ค) 
FOC ที่กองทนุจะเป็นเจ้าของ เช่า หรือมีสิทธิรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจาก FOC ดงักลา่วภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 (ตวัเลขข้างลา่งนีปั้ดเศษเพื่อให้ง่ายตอ่การน าเสนอ) (ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

 

  
  

  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน

ปัจจุบัน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละ
ที่ให้เช่าของ 
FOC ทัง้หมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน

ปัจจุบัน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละ
ที่ให้เช่าของ 
FOC ทัง้หมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จ านวนคอร์
กิโลเมตร 

จ านวนที่ให้เช่า
ตามสัญญาใน

ปัจจุบัน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละ
ที่ให้เช่าของ 
FOC ทัง้หมด 

FOC ที่สามารถให้เช่ากับผู้เช่ารายอ่ืนได้ 

 
15,418 686,182 489,085 71.3 27,368 1,210,291 968,233 80.0 42,786 1,896,473 1,457,318 76.8 

FOC ท่ีอยู่ภายใต้สัญญา HSPA และท่ีอยู่ภายใต้สิทธิในการเช่าแต่เพียงผู้เดียว (ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นในอนาคต) ซ่ึงยังไม่สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน 

 
  53,364 878,485 878,485 100.0(1) - - - - 53,364 878,485 878,485 100.0(1) 

รวม   68,782 1,564,667 1,367,570 87.4 27,368 1,210,291 968,233 80.0 96,150 2,774,958 2,335,803 84.2 

 
 

ปริมาณความจุส าหรับให้เช่าแก่ผู้เช่ารายอ่ืน  

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

ปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่า

รายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณ
ความจุที่สามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอ่ืนของ 

FOC ทัง้หมด 

ปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่า

รายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณ
ความจุที่สามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอ่ืนของ 

FOC ทัง้หมด 

ปริมาณความจุที่
สามารถให้เช่าแก่ผู้เช่า

รายอ่ืน 
(คอร์กิโลเมตร) 

อัตราร้อยละปริมาณ
ความจุที่สามารถให้เช่า
แก่ผู้เช่ารายอ่ืนของ 

FOC ทัง้หมด 

รวม 197,097 12.6 242,058 20.0 439,155 15.8 
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(1) ส าหรับ FOC ที่อยู่ภายใต้สญัญา HSPA เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญา HSPA ซึ่งเกิดขึน้ก่อนที่
กองทนุจะเข้าลงทนุและท าสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

(9) การกระจายทางภูมิศาสตร์ 

ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงถึงการกระจายทางภมูิศาสตร์ในแต่ละภาค (โดยคิดเฉพาะ FOC ที่สามารถให้
เช่ากบัผู้ เช่ารายอื่นได้) โดยคิดเป็นร้อยละของ (ก) จ านวน FOC ทัง้หมดที่กองทนุเป็นเจ้าของหรือเช่าในปัจจุบนั 
(ข) จ านวน FOC ทัง้หมดที่กองทนุจะเข้าลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 และ (ค) จ านวน FOC ทัง้หมดที่กองทนุจะเป็น
เจ้าของหรือเช่าภายหลงัการเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
(ตวัเลขข้างลา่งนีปั้ดเศษเพื่อให้ง่ายตอ่การน าเสนอ) (ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

พืน้ที่ 

ก่อนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 การลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

คอร์กิโลเมตร 
ร้อยละของคอร์

กิโลเมตร
(โดยประมาณ) 

คอร์กิโลเมตร 
ร้อยละของคอร์

กิโลเมตร
(โดยประมาณ) 

คอร์กิโลเมตร 
ร้อยละของคอร์

กิโลเมตร
(โดยประมาณ) 

เขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

197,160 28.7 737,858 60.9 935,018 49.3 

ภาคกลางและ 
158,846 23.1 114,868 9.5 273,714 14.4 

ภาคตะวันตก 

ภาคตะวันออก 82,751 12.1 56,860 4.7 139,611 7.4 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

96,800 14.1 155,909 12.9 252,709 13.3 

ภาคเหนือ 78,210 11.4 91,081 7.5 169,291 8.9 

ภาคใต้ 72,415 10.6 53,716 4.5 126,130 6.7 

รวม 686,182 100.0 1,210,292 100.0 1,896,473 100.0 

 

(10) การขยาย FOC และบรอดแบนด์ 

นิติบุคคลผู้ โอนได้ให้สิทธิแก่กองทุนในการได้รับค าเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื่อซือ้ 
FOC อปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ หรือระบบบรอดแบนด์ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัเพิ่มเติม หากกลุม่ทรูพิจารณาจะขาย
ทรัพย์สินเหล่านีใ้ห้แก่บุคคลภายนอก โปรดพิจารณา 3.7.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
เบือ้งต้น” 3.7.2(ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1” 3.7.3(ก) 
“สั ญ ญ า ที่ ท า ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง ท รั พ ย์ สิ น โค ร ง ส ร้ า ง พื ้น ฐ า น โท ร ค ม น า ค ม ที่ ล ง ทุ น เพิ่ ม เติ ม  
ครัง้ที่ 2” และ 3.7.4 “สาระส าคญัของสญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3”กองทนุคาดวา่ อาจมีการจดัหาโครงสร้างพืน้ฐาน FOC อปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ และระบบบ
รอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดเพิ่มเติมเนื่องจาก TICC และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มทรูอยู่ระหว่างการขยาย
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โครงข่ายและเพิ่มฐานลกูค้าของตนออกไปอีก ดงันัน้ จึงเป็นโอกาสที่น่าสนใจในการลงทนุของกองทนุเพราะจะ
ท าให้กองทนุมีผลตอบแทนเพิ่มขึน้จากการน าทรัพย์สนิออกให้เช่า 

หากกองทุนตัดสินใจจะซือ้ FOC อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ หรือระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่
ต่างจังหวดัเพิ่มเติม มีความเป็นไปได้ที่กองทุนจะต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อซือ้ทรัพย์สินดงักล่าว ซึ่งกองทุน
อาจจะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีเก่ียวกบัการกู้ยืมตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” และ/หรือ
ขัน้ตอนที่เก่ียวกบัการเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในหวัข้อ 7.5 “การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียน” ในบางกรณี กองทนุอาจ
จ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ กองทนุไมส่ามารถรับรองได้วา่ ในอนาคตกองทนุจะมีโอกาสใช้
สทิธิในการได้รับค าเสนอก่อน (right to receive a first offer) เพื่อการซือ้ FOC อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ หรือ
ระบบบรอดแบนด์ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัเพิ่มเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 6.1.7 “กองทนุอาจไม่
สามารถซือ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมภายใต้เง่ือนไขที่ยอมรับได้ หรือไม่สามารถรวม
ทรัพย์สินเหล่านัน้ได้อย่างประสบผลส าเร็จ หรือกองทนุอาจจะไม่สามารถหาทรัพย์สินเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมที่
เหมาะสมได้ หรือกลยทุธ์การเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทนุอาจจะไมป่ระสบผลส าเร็จ” 

ทัง้นี ้หากมีแผนการลงทนุ FOC อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ หรือระบบบรอดแบนด์เพิ่มเติมในอนาคต 
กองทนุคาดวา่จะอยูใ่นพืน้ท่ีหลกัดงัตอ่ไปนี ้

• พืน้ที่ต่างจงัหวดัของประเทศไทยซึ่งยงัได้รับการบริการไม่เพียงพอ และมีแนวโน้มการเติบโต
อยา่งมีนยัส าคญั  

• เส้นทางให้บริการเดิมซึง่ต้องการความมัน่คงเพิ่มเติมเนื่องจากมีอตัราการรับสง่ข้อมลูสงู และ 

• เขตเมืองที่ส าคญัตา่งๆ ของประเทศไทย 

(11) สิทธิแห่งทางและการติดตัง้อปุกรณ์ (Rights of Way and Equipment Access) 

ระบบ FOC หลกัเกือบทัง้หมดและ เครือข่ายส่งตรงไปถึงผู้ ใช้ปลายทาง (last mile) ของระบบบรอด
แบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดที่กองทุนเข้าลงทุนกับ TICC และ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ที่
กองทุนเช่ามาจาก AWC FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่เข้าลงทุนกับ TICC TUC และ ทรูมูฟ และ FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ที่จะเข้าท ารายการกบั TICC TUC และทรูมูฟ หลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่  3 จะใช้สิทธิแห่งทางโดยนิติกรรมสัญญาที่หน่วยงานด้าน
สาธารณปูโภคได้ให้สทิธิไว้ในช่ือของ TICC และ TUC สว่น ระบบ FOC ของ BFKT ใช้สิทธิแหง่ทางโดยนิติกรรม
สญัญาของ กสท. โทรคมนาคม อปุกรณ์ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัและอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ 
FOC หลกัที่กองทนุซือ้จาก TICC สว่นใหญ่ตัง้อยู่บนสถานที่ซึง่เป็นของหรือเช่าในนามของกลุม่ทรูรวมถึง TICC 
ทัง้นี ้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั TICC TICC จะให้หรือจดัหามาให้แก่กองทนุหรือผู้ เช่าของ
กองทนุซึง่สิทธิในการเข้าถึงและใช้สทิธิแห่งทางที่ TICC หรือบริษัทอื่นๆ ในกลุม่ทรูถืออยู่ในสว่นของระบบ FOC 
หลัก ในส่วนของ FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เมื่อกองทุนใช้สิทธิในการซือ้ (call option) FOC 
ดงักลา่ว กองทนุจะมีสิทธิในการเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่  TICC หรือบริษัทอื่นๆ ในกลุม่ทรูถืออยู่ในสว่นของ 
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FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ี) นอกจากนี ้ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการ
หลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ TUC และ TICC จะให้หรือจดัหามาให้แก่กองทนุหรือผู้ เช่าของกองทนุซึง่สิทธิใน
การเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่ TUC TICC หรือบริษัทอื่นๆ ในกลุม่ทรูถืออยู่ในส่วนของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 นอกเหนือจากนัน้ ในสว่นของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เมื่อกองทนุใช้สิทธิใน
การซือ้ (call option) FOC ดงักลา่ว กองทนุจะมีสทิธิในการเข้าถงึและใช้สทิธิแหง่ทางที่ TICC หรือบริษัทอื่นๆ ใน
กลุม่ทรูถืออยู่ในสว่นของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC รองรับระบบ 
FTTx ของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้
มีการแก้ไขและแทนที่ที่ เก่ียวข้อง สิทธิแห่งทางในส่วนของ ระบบ FOC ของ BFKT อยู่ในช่ือของ กสท. 
โทรคมนาคม และหากกองทุนใช้สิทธิในการซือ้  ระบบ FOC ของ BFKT ในอนาคต ผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมจะจัดหาหรือด าเนินการให้มีการจดัหามาให้แก่กองทนุหรือผู้ เช่าของกองทุนซึ่งสิทธิในการเข้าถึง
และใช้สิทธิแหง่ทาง ทัง้นี ้กฟภ. ได้มีหนงัสอืถึงกลุม่ทรูยืนยนัวา่การวางพาดทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัระบบ FOC หลกั 
และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดบางส่วนของ TICC และ ระบบ FOC ของ BFKT เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงัคบั และ กฟภ. ได้ทยอยออกเอกสารเพื่อเรียกช าระค่าพาดสายส าหรับสิทธิแห่ง
ทางส าหรับทรัพย์สินดงักลา่ว ในสว่นของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 นัน้ 
เอกสารเก่ียวกบัสิทธิแห่งทางเป็นการให้สิทธิโดยนิติกรรมสญัญาที่หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคได้ให้ไว้ในช่ือ
ของ TUC (ส าหรับ FOC และ FOC หลัก) และ TICC (ส าหรับ FOC รองรับระบบ FTTx) อย่างไรก็ดี  FOC 
บางสว่นท่ีกองทนุจะเข้าลงทนุเพิ่มเติมเป็นครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ยงัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการเพื่อให้หนว่ยงานด้าน
สาธารณูปโภคออกเอกสารเก่ียวกับสิทธิแห่งทางซึ่งเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่
เก่ียวกับใยแก้วน าแสง อนึ่ง ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ 
กองทนุตกลงที่จะเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่สทิธิแหง่ทางในจ านวนและวิธีการตามที่กองทนุและ TICC และ TUC ได้
ตกลงกนั อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีความจ าเป็น ในการย้าย FOC (รวมถึงกรณีการย้าย FOC ลงใต้ดิน) TUC และ 
TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบราคาและค่าใช้จ่ายในการย้าย FOC อนัเก่ียวเนื่องกบั FOC จากทรัพย์สนิโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ดงักลา่ว (โดยที ่
TUC จะต้องได้รับค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สินจากกองทนุ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้องกับเสาโทรคมนาคม) นอกจากนี ้TUC 
และ TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบส าหรับสว่นตา่งระหวา่งคา่สทิธิแหง่ทางที่เรียกเก็บจากการวางสายพาดผา่นเสา
ไฟฟ้าและค่าสิทธิแห่งทางของท่อใต้ดินส าหรับส่วนของ  FOC ซึ่งจะถูกย้ายลงใต้ดิน ทัง้นี  ้โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 6.1.16 “การไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินผู้ ให้เช่าและการอนญุาตหรือ
อนมุตัิจากผู้ให้สทิธิแหง่ทาง หรือการไมส่ามารถคุ้มครองสทิธิของกองทนุในที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของเสาโทรคมนาคม
และ FOC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะ
การเงินของกองทนุ” 



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 91 

(12) การด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา 

ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ และสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มี
การแก้ไขและแทนที่ BFKT และ TICC จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการและการบ ารุงรักษา ระบบ FOC ของ 
BFKT และระบบ FOC หลกัและระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั ตามล าดบั ทัง้นี ้TICC มีหน้าที่ตาม
สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 (ที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ี) ในการ
ด าเนินการและการบ ารุงรักษา FOC ของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  

ส าหรับ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 TUC ในฐานะผู้ เช่าจะเป็นผู้มี
หน้าที่ด าเนินการและบ ารุงรักษา FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 FOC หลกัของทรูมฟูที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ FOC หลกัของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ TICC 
ในฐานะผู้ เช่าและผู้ เช่าช่วงเป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการและบ ารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2  FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมฟู ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ที่จะลงทนุเพิ่มเติมโดยกองทนุ 

TUC และ TICC จะต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการ
หลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้อง การให้บริการเหล่านีร้วมถึงการเฝา้ติดตามโครงข่ายและระบบแบบ
เรียลไทม์ ณ ศนูย์ปฏิบตัิการโครงขา่ยของ BFKT และ TICC ในกรุงเทพมหานคร ศนูย์นีจ้ะมีบคุลากรประจ าการ
ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง นอกจากนี ้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคญัของ BFKT TUC TICC และทรูมฟู ได้ถกู
ออกแบบมาเพื่อการเฝ้าติดตามการท างานของอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อการขดัข้องทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว ทัง้นี ้TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั
จะต้องปฎิบตัิตามมาตรฐานท่ีก าหนดในสญัญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ 
ซึง่บริษัทจดัการเช่ือวา่จะท าให้มกีารด าเนินงานและบ ารุงรักษาส าหรับระบบ FOC หลกั ระบบบรอดแบนด์ในเขต
พืน้ท่ีตา่งจงัหวดั และ FOC ที่เหมาะสม นอกจากนี ้กองทนุได้เข้าท าสญัญาบริการหลกักบับริษัท เทเลคอม แอส
เซท แมเนจเมนท์ จ ากัด ในฐานะผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมซึ่งผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะต้อง
ให้บริการงานด้านธุรการและบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแก่กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 
3.7.1(ค) “สญัญาบริการหลกัฉบบัลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมและ
กองทุน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงตามข้อตกลงเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ
ข้อตกลงเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหว่างผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน) (“สญัญาบริการหลกั”)” หวัข้อ 
3.7.2(ก) “สญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1”  หวัข้อ 3.
7.3(ข)(2) “สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัระหว่าง TICC TUC และ
กองทุน (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกั FOC”)” และ 3.7.3(ข)(3)  
“สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหว่าง TICC และ 
กองทนุ ("สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC")” 
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(13) การจดัหาผลประโยชน์และการตลาด 

ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัหาผลประโยชน์และการตลาดส าหรับ FOC หลกั 
FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั
เมื่อสิน้สุดระยะเวลาของสิทธิการเช่าแต่เพียงผู้ เดียว และ หลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัหาผลประโยชน์
และการตลาดส าหรับ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที ่3 ด้วย 

(14) การประกนัภยั 

กองทนุได้จดัให้มีกรมกรมธรรม์ประกนัภยัส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุได้
ลงทนุ และจะจดัให้มีส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ซึ่งครอบคลมุถึง 
กรมธรรม์ประกนัภยัส าหรับความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงกั ความเสียหายของทรัพย์สิน และความรับผิดต่อ
สาธารณะ ยกเว้น (ก) อปุกรณ์โทรคมนาคมของ FOC ประเภท Passive ที่กรมธรรม์ประกนัภยัที่กองทนุมีอยู่ไม่
ครอบคลมุถึง ซึง่บริษัทจดัการเช่ือว่าเป็นแนวปฏิบตัิปกติในอตุสาหกรรมนี ้และ (ข) ทรัพย์สินภายใต้สญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภยัครอบคลมุเพียง ความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงกั และ
ความรับผิดต่อสาธารณะ เท่านัน้ โดยกองทนุจะจดัหากรมธรรม์ประกันภยัส าหรับความเสียหายของทรัพย์สิน 
ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ เมื่อทรัพย์สนิเหลา่นัน้ได้โอนมายงักองทนุ 

(15) การแข่งขนั 

ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงเอไอเอส ทรู ดีแทค กสท. 
โทรคมนาคม และทีโอทีมี FOC เป็นของตนเอง ผู้ด าเนินงาน FOC ประเภทขายสง่เท่านัน้ เช่น กฟภ. และ กฟผ. 
ได้ให้เช่าเส้นใยแก้วน าแสงที่ยังไม่มีการใช้งาน ของตนด้วย ผู้ ประกอบธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่
ต่างจงัหวดัรวมถึง ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ ากัด บริษัท ยูไนเต็ด บรอด
แบนด์ เทคโนโลยี จ ากดั บริษัท แอดวานส์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากัด บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) นอกจากนี ้บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมู
นิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ยงัเป็นคู่แข่งทางธุรกิจที่ส าคญัอีกรายหนึ่งในอตุสาหกรรม FOC และระบบบรอดแบนด์
ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั 

3.1.3. กฎระเบียบ 

บริษัทจดัการได้รับหนงัสือชีแ้จงจากส านกังาน กสทช. ลงวนัที่ 3 ตลุาคม พ.ศ. 2556 ซึง่ชีแ้จงวา่ หากการด าเนิน
กิจการของกองทุน ไม่มีลกัษณะที่มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมด้วยการให้เช่า
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมแก่บคุคลอื่นทัว่ไป อนัเป็นลกัษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงขา่ยเป็นของตนเอง โดย
มีวตัถปุระสงค์ในการให้บริการแก่บคุคลอื่นทัว่ไปแล้ว กองทนุยอ่มไมจ่ าต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สามจาก กสทช. ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุจะต้องด าเนินการขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
จาก กสทช. และการด าเนินการดงักล่าวอาจขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. ที่ก าหนดห้ามกองทุน
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ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเองแล้ว กองทุนอาจให้นิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจาก กสทช. หรือ นิติบุคคลอื่นที่ยังมิได้เป็นผู้ รับใบอนุญาตแต่จะเป็นผู้ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจาก กสทช.ตอ่ไป เป็นผู้ด าเนินการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุหรือด าเนินการอื่นใดในท านองเดียวกนั 
นอกจากนี ้กองทนุเห็นวา่ เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของกองทนุเป็นการให้เช่าตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และให้บคุคลอื่นด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินดงักล่าวด้วยตนเองเท่านัน้ กิจการของกองทนุจึงมี
สาระส าคญัที่แตกตา่งไปจากการประกอบกิจการโทรคมนาคม กองทนุจึงไมม่ีลกัษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มี
โครงข่ายเป็นของตนเอง ดงันัน้กองทนุจึงเช่ือว่ากองทนุไม่จ าเป็นต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก 
กสทช. โดยผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุจะเป็นผู้ด าเนินการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุและเป็นผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช.และ บริษัทจัดการเช่ือว่าหนังสือชีแ้จงดงักล่าวจะเป็น
ประโยชน์ตอ่กองทนุเนื่องจากท าให้เกิดความชดัเจนว่ากองทนุไมจ่ าเป็นต้องขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
จาก กสทช. โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.5 “ความเห็นทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตัง้กองทุน  – 
ความเห็นเก่ียวกับหน้าที่ในการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีนิติบุคคลอื่นด าเนินการบริหาร
จดัการทรัพย์สนิของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั” 

3.1.4. สิ่งแวดล้อม 

กองทุนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ และของท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประกาศเร่ืองสทิธิแหง่ทางซึง่ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องยื่นเอกสาร
ประกอบ รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุอนามยั ในบางกรณี เมื่อมีการยื่นขออนมุตัิจาก กสทช. 
เพื่อก่อสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่ หรือวาง FOC นอกจากนี  ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ภายหลงัจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ยงัอยู่ภายใต้บงัคบัของการตรวจสอบในด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่ผ่านมา การปฎิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัดงักล่าวไม่เคยมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงาน รายจ่าย ผลก าไรหรือความสามารถในการแข่งขนัได้ของนิติบุคคลผู้ โอน 
กองทุนจึงคาดว่าในอนาคตจะยงัคงไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงาน รายจ่าย ผลก าไรหรือ
ความสามารถในการแขง่ขนัได้ของกองทนุเชน่กนั ทัง้นี ้กองทนุไมท่ราบถึงกระบวนพิจารณาหรือการตรวจสอบของทางการ
ที่เก่ียวกบักฎหมายและกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัที่ใช้บงัคบั ซึ่งกองทนุเป็นหรืออาจเป็นคู่กรณี 
และอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ทรัพย์สนิและการด าเนินงานของกองทนุ 

3.1.5. ข้อพิพาทและการด าเนินการทางกฎหมาย  

กลุ่มทรูเป็นคู่ความในข้อพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับหรืออาจกระทบต่อทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และ/หรือ ความสามารถในการช าระหนีข้องนิติบคุคลผู้ โอนและผู้ เช่าและบริหารจัดการ
หลกัให้แก่กองทนุภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้ และสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้
มีการแก้ไขและแทนที่ สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1และสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกั ทัง้นี ้ตามสรุปคดีและข้อ
พิพาทส าคญัตามด้านลา่ง ด้วยเหตทุี่ข้อพิพาททางกฎหมายทัง้ในชัน้ศาลและอนุญาโตตลุาการมีความไม่แน่นอน จึงไม่
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อาจรับรองได้วา่ กลุม่ทรูจะชนะคดีหรือข้อพิพาทใดข้อพิพาทหนึง่เป็นการเฉพาะ และกองทนุก็ไม่อาจคาดการณ์ผลแหง่คดี
หรือข้อพิพาท รวมถึงผลกระทบทางด้านการเงินของคดีและข้อพิพาทต่างๆ เหลา่นีไ้ด้ หากผลแห่งคดีหรือข้อพิพาทออกมา
ในเชิงลบก็ย่อมจะสง่ผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทุน นิติ
บุคคลผู้ โอน และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั โปรดพิจารณารายละเอียดของข้อพิพาทและการด าเนินการทาง
กฎหมายซึง่เก่ียวข้องกบักลุม่ทรูเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.3.7 “ข้อพิพาทและการด าเนินการทางกฎหมาย” 

3.1.6. รายละเอียดการกู้ยมืและการก่อภาระผูกพันของกองทุน  

สรุปภาระหนีท้ี่ส าคัญ 

ปัจจุบนักองทุน ได้เข้าท าสญัญาสินเช่ือหลกัทัง้หมด 2 ฉบบักบัสถาบนัการเงิน ซึ่งรวมเป็นมูลค่าเงินกู้ทัง้หมด 
25,998,000,000 บาท ตามที่จะได้อธิบายเพิ่มเติมด้านลา่ง 

ภาระหนีท้ี่ส าคัญในปี พ.ศ. 2558 

กองทุนได้เข้าท าสัญญากู้ ยืมเงินฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 กับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และสถาบนัการเงินอื่น ๆ ตามที่ปรากฎในสญัญาในฐานะกลุม่ผู้ ให้สินเช่ือ ส าหรับ
สนิเช่ือเงินกู้ เป็นจ านวนเงิน 13,100,000,000 บาท เพื่อน าไปช าระราคาในการซือ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง โดยเป็นเงินกู้ แบบไม่มีหลกัประกนั มีการเบิกใช้เต็มจ านวนเพียงครัง้
เดียว และจะครบก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ทัง้จ านวนใน 5 ปีนบัจากวนัท่ีได้เบิกเงินกู้   เงินกู้นีม้ีอตัราดอกเบีย้เทา่กบั 
THBFIX บวกร้อยละ 3 ต่อปี หรืออตัราดอกเบีย้คงที่ที่ร้อยละ 5.5 ต่อปี ตามที่ผู้ ให้สินเช่ือแต่ละรายได้เลือกก าหนด โดย
สัญญากู้ ยืมเงินดังกล่าวมีข้อก าหนดและเง่ือนไขในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกนั (arm’s length transaction) และเง่ือนไขต่าง ๆ ของสญัญากู้ยืมเงินจะถกูก าหนดโดยกลุม่ธนาคาร 
รวมถึงแตไ่มจ่ าจดัเพียงข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

• ข้อปฏิบตัิทัว่ไป: กองทนุต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย และต้องให้ข้อมลูอนัเก่ียวข้องกบัสถานะทางการเงิน 
ธุรกิจและการด าเนินกิจการของกองทนุแก่กลุม่ผู้ให้สนิเช่ือ 

• ข้อปฏิบตัิทางการเงิน: กองทนุต้องด ารงอตัราสว่นทางการเงิน ระหวา่งหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ตอ่ก าไร
ก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา (debt to EBITDA) ไม่เกินกว่า 4 เท่า ซึ่งต้องมีการค านวณ
และด ารงสดัสว่นดงักลา่วทกุๆ ไตรมาส 

• ข้อปฏิบตัิเก่ียวกบัประกนัภยั:  กองทนุต้องท าประกนัภยัที่เพียงพอและเหมะสมกบับริษัทประกนัภยัที่มี
ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ บนทรัพย์สินและการประกอบธุรกิจของกองทนุ ตามมาตรฐานอนัเป็นที่ยอมรับ
ในตลาดเป็นการทัว่ไป 

• เหตกุารณ์ในการช าระเงินกู้ก่อนก าหนด:  เหตกุารณ์ที่ท าให้กองทนุมีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้คงค้างก่อน
ก าหนด รวมถึง (1) การเปลีย่นแปลงของกฎหมายอนัมีผลท าให้การให้สนิเช่ือของผู้ให้สนิเช่ือไมถ่กูต้อง
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ตามกฎหมาย และ/หรือ (2) การที่ทรัพย์สินทัง้หมดหรือสว่นที่เป็นสาระส าคญัของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุได้รับความเสยีหายหรือถกูท าลาย  

ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้กองทนุยงัคงมีภาระสินเช่ือเงินกู้ เต็มจ านวนที่ 13,100,000,000 บาท ภายใต้สญัญา
กู้ยืมเงิน 

ภาระหนีท้ี่ส าคัญในปี พ.ศ. 2560 

กองทุนได้เข้าท าสญัญากู้ ยืมเงิน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และสถาบนัการเงินอื่นๆ ตามที่ประกฎ
ในสญัญาในฐานะกลุม่ผู้ ให้สินเช่ือ ส าหรับสนิเช่ือเงินกู้ เป็นจ านวนเงิน 12,898,000,000 บาท เพื่อน าไปช าระราคาในการ
ซือ้ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

เงินกู้นีเ้ป็นเงินกู้แบบไมม่ีหลกัประกนั มีการเบิกใช้เต็มจ านวนเพียงครัง้เดียว และจะครบก าหนดระยะเวลาช าระ
คืนเงินกู้ทัง้จ านวนใน 5 ปีนบัจากวนัที่ได้เบิกเงินกู้  เงินกู้นีม้ีอตัราดอกเบีย้ในช่วงแรกเท่ากบั THBFIX บวกร้อยละ 3 ต่อปี 
หรือ อตัราดอกเบีย้คงที่ที่ร้อยละ 5.07 ต่อปี ตามที่ผู้ ให้สินเช่ือแต่ละรายได้เลอืกก าหนด และภายหลงัจากที่กองทนุได้เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ส าเร็จแล้วนัน้ อตัราดอกเบีย้ดงักล่าวจะลดลงเหลือ
เท่ากับ THBFIX บวกร้อยละ 2.75 ต่อปี หรือ อัตราดอกเบีย้คงที่ที่ ร้อยละ 4.82 ต่อปี โดยสญัญากู้ ยืมเงิน ฉบับที่ 2 มี
ข้อก าหนดและเง่ือนไขในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length 
transaction) และเง่ือนไขต่าง ๆ ของสัญญาเงินกู้ จะถูกก าหนดโดยกลุ่มธนาคาร ซึ่งสญัญาเงินกู้ ฉบับที่  2 นีม้ีความ
คล้ายคลงึกบัข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญากู้ยืมเงินฉบบัที่  1 อนัจะถือว่าท าให้เกิดเหตผิุดนดัภายใต้สญัญากู้ยืมเงิน 
ฉบบัท่ี 2 ด้วย 

นอกจากนัน้ กองทนุมีข้อปฏิบตัิทางการเงินเร่ืองการช าระคืนเงินต้น (Repayment Covenant) ตามที่ได้ตกลงกบั
กลุม่ผู้ให้สนิเช่ือตามสญัญาเงินกู้ยืมเงิน ฉบบัที่ 2 ซึ่งจะมีผลบงัคบัเก่ียวข้องกบัสญัญากู้ยืมเงินฉบบัท่ี 1 ด้วย โดยกองทนุ
จะต้องด ารงอตัราสว่นทางการเงินระหว่าง (ก) หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ และ (ข) ผลคูณของก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี 
และคา่เสื่อมราคา กบัอายเุฉลีย่ของสญัญาเช่าถ่วงน า้หนกัด้วยรายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัทรัพย์สิน โดยอตัราสว่น
ทางการเงินดงักล่าว จะต้องไม่เกินกว่า 0.25 เท่า ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามอตัราส่วนดงักล่าว กองทุนมีหน้าที่ต้องทยอย
ช าระคืนเงินต้นให้กบักลุม่ผู้ให้สนิเช่ือ ซึง่ต้องมีการทดสอบการด ารงสดัสว่นดงักลา่วในทกุๆ 6 เดือน 

ณ วนัที่ของเอกสารฉบบันี ้กองทนุยงัคงมีภาระสนิเช่ือเงินกู้ เต็มจ านวนที่ 12,898,000,000 บาท ภายใต้สญัญา
กู้ยืมเงิน ฉบบัท่ี 2 
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3.2 ลักษณะอุตสาหกรรม 

3.2.1 ภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย 

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจอย่างสม ่าเสมอราวร้อยละ 3 ของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และคาดว่าจะขยายตวัในอตัราทีใ่กลเ้คียงกนัในอนาคต  

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีกำรเติบโตในอัตรำที่สม ่ำเสมอในช่วงหลำยทศวรรษที่ผ่ำนมำ ควำมไม่สงบทำง
กำรเมืองมีผลกระทบต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2557 แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรขยำยตวัในภำคธุรกิจสง่ออกและ
นโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนของภำครัฐ (เช่น โครงกำรก่อสร้ำงระบบขนสง่ระบบรำงและ
ท่ำอำกำศยำน) ท ำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเร่ิมฟืน้ตวัในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ ตำมรำยงำนของกองทนุกำรเงินระหวำ่ง
ประเทศหรือไอเอ็มเอฟ ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงตอ่ประชำกร (Real Gross Domestic Product per Capita) 
ของประเทศไทย ขยำยตวัจำกรำว 3,700 ดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 4,200 ดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2560 คิด
เป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 2.4 และคำดว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวประชำกรของ
ประเทศไทยจะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีโดยประมำณที่ร้อยละ 3.1 นบัจำกปี พ.ศ. 2560 ถึงปี 
พ.ศ. 2565  

แผนภมูิ 1.1: ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงตอ่หวัประชำกรของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2555 – 2560) และกำร
ประมำณกำรกำรเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงตอ่หวัประชำกรของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560 -2565)1 
(แหลง่ที่มำ –ไอเอ็มเอฟ)  

 

 

                                                      
1 อตัรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ในข้อมลูเป็นอตัรำคงที่และอ้ำงอิงจำกอตัรำโดยเฉลี่ยของไอเอ็มเอฟส ำหรับปี 2559 : 1 ดอลลำร์สหรัฐฯ = 35.296 

บำท 

ดอ
ลล

าร์
สห

รัฐ
ฯ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
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แผนภมูิ 1.2 แสดงผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงตอ่หวัประชำกรส ำหรับปี พ.ศ. 2560 ส ำหรับประเทศในภมูิภำค
เอเชียตำมที่แสดงตอ่ไปนี ้ 

แผนภมูิ 1.2: ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงตอ่หวัประชำกรของประเทศเอเชียบำงประเทศ ส ำหรับปี พ.ศ. 2560 
(หนว่ยพนัดอลลำร์สหรัฐฯ) แหลง่ที่มำ ไอเอม็เอฟ, พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

กำรขยำยตวัของเศรษฐกิจมีผลต่อกำรเติบโตของรำยได้ส่วนบุคคลสุทธิต่อปี2  ซึ่งรำยได้ส่วนบุคคลสทุธิต่อปี
ดงักล่ำวมีกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 2 นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 โดยเติบโตจำกประมำณ 1,898 ดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี 
พ.ศ. 2555 เป็นประมำณ 2,137 ดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2560 ตำมรำยงำนของ EIU คำดกำรณ์ว่ำรำยได้สว่นบุคคล
สทุธิต่อปีมีแนวโน้มที่จะเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 3 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 ถึงปีพ.ศ. 2565 โดยจะเพิ่มสงูขึน้เป็น 2,422 
ดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี 2565 ซึง่นบัเป็นแนวโน้มที่ดีส ำหรับภำคอตุสำหกรรมบริกำรด้ำนโทรคมนำคม 

 การที่ประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในวยัท างานและอตัราส่วนประชากรในตวัเมือง (Urbanization 
Rate) อยู่ในระดบัต ่าคาดว่าจะเป็นปัจจยับวกต่ออปุสงค์ของระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้นโทรคมนาคม 

จ ำนวนประชำกรของประเทศไทยเพิ่มขึน้จำก 67 ล้ำนคนในปี พ.ศ. 2555 เป็น 68 ล้ำนคนในปี พ.ศ. 2560 (คิด
เป็นอตัรำเติบโตเฉลี่ยตอ่ปีที่ร้อยละ 0.3) และจ ำนวนประชำกรของประเทศไทยคำดวำ่จะเพิ่มขึน้เป็น 69 ล้ำนคนภำยในปี 
พ.ศ. 2565 (คิดเป็นอัตรำเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 0.2) ซึ่งเป็นอัตรำที่ต ่ำกว่ำอตัรำกำรเติบโตของประชำกรของโลก  
(ร้อยละ 1.0) กำรที่อตัรำกำรเติบโตของจ ำนวนประชำกรไทยอยูใ่นระดบัต ่ำเป็นผลมำจำกนโยบำยกำรวำงแผนประชำกร
ซึง่น ำมำใช้ตัง้แตช่่วงทศวรรษปี พ.ศ. 25133 เป็นต้นไป 

แม้อัตรำกำรเติบโตของจ ำนวนประชำกรไทยจะอยู่ในระดับต ่ำ แต่ประชำกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท ำงำน คือ
ประชำกรรำว 50 ล้ำนคน (ร้อยละ 73 ของจ ำนวนประชำกรทัง้หมด) อยูใ่นวยั 15 ถึง 64 ปี (แผนภมูิ 1.3) ทัง้นีป้ระชำกรใน
วยัท ำงำนดงักลำ่วคำดวำ่จะเพิ่มจ ำนวนสงูสดุเป็น 50 ล้ำนคนในปี พ.ศ. 2561 และจะลดลงเล็กน้อยเป็น 49 ล้ำนคนในปี 

                                                      
2 อ้ำงอิงจำกรำคำ ณ ปี พ.ศ. 2548 หำรด้วยตวัเลขจำกส ำนกังำนส ำมะโนประชำกรสหรัฐฯ (US Census Bureau) 
3  รัฐบำลไทยประสบควำมส ำเร็จอยำ่งยิ่งกบันโยบำยกำรวำงแผนครอบครัวโดยสมคัรใจระหวำ่งปี พ.ศ. 2513 ถึง 2539 ในปี พ.ศ. 2545 

รัฐบำลหนัมำให้ควำมส ำคญักบักำรรักษำอตัรำกำรเกิดของประชำกรในระดบักำรเกิดทดแทน และในปี พ.ศ. 2554 ได้เร่ิมสนบัสนนุกำร
มีบตุร  

สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย 
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สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

สว่นที� 1 สว่นสรุปข้อมลูสาํคญั หน้าที� 98

พ.ศ. 25654 กลุ่มคนวยัทํางานดงักล่าวโดยทั�วไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื�องสื�อดิจิตอล ซึ�งถือเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมาย
ขนาดใหญ่และตรงกลุม่เปา้หมายสาํหรับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม

แผนภมูิ 1.3: ประชากรของประเทศไทยจําแนกตามอาย.ุ ที�มา: สาํนกังานสาํมะโนประชากรสหรัฐฯ พ.ศ. 2560 

อายุ 0–14 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 >65

% ของท ั �งหมด 17.2% 14.5% 14.8% 16.3% 15.4% 11.6% 10.2%

ในปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 47 ของประชากรไทยถกูจําแนกเป็นประชากรที�อาศยัในเขตเมือง สว่นในปี พ.ศ. 2559
อตัราสว่นประชากรในเขตเมืองเพิ�มขึ �นเป็นร้อยละ 52 เนื�องจากการพฒันาของชมุชนเมืองอยา่งรวดเร็ว ทําให้ประเทศไทย
มีอตัราประชากรที�อาศยัในเขตเมืองอยูใ่นระดบัปานกลางเมื�อเทียบกบัประเทศอื�นในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดย
อตัราประชากรที�อาศยัในเขตเมืองของประเทศไทยน้อยกว่าอตัราดงักลา่วของอินโดนีเซีย (ร้อยละ 54) มาเลเซีย (ร้อยละ 
75) และสงิคโปร์ (ร้อยละ 100) ทั �งนี � คาดวา่อตัราสว่นของประชากรที�อาศยัในเขตเมืองของไทยจะเพิ�มเป็นร้อยละ 56 ในปี 
พ.ศ. 25635 อย่างไรก็ตาม อตัราสว่นของประชากรในเขตเมืองที�ค่อนข้างตํ�าบ่งชี �วา่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจําเป็นต้องจดั
ให้มีโครงขา่ยบริการที�ครอบคลมุในเขตชนบทด้วยเพื�อที�จะสามารถให้บริการผู้ใช้บริการทกุกลุม่ของฐานประชากรได้อย่าง
ทั�วถึง

3.2.2 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื�อนท ี�ในประเทศไทย

สําหรับประเทศไทย ในอดีตประชากรในเขตชนบทใช้ระบบโทรคมนาคมเคลื�อนที�เป็นหลกัในการติดต่อสื�อสาร 
เนื�องจากความครอบคลมุของโครงข่ายโทรคมนาคมประจําที�ที�ผ่านมามีขีดจํากดัด้วยปัญหาในการวางคู่สายในพื �นที�นอก
เขตเมือง ปัจจุบนัได้มีการเร่งรัดการก่อสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมประจําที�เพิ�มมากขึ �น โดยคาดว่าการก่อสร้างโครงขา่ย
ดงักล่าวจะเป็นสิ�งสนบัสนุนโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื�อนที�แทนที�จะเป็นสิ�งที�เข้ามาทดแทนโครงข่ายเดิมที�มีอยู่ในด้าน
ตลาดโทรคมนาคมเคลื�อนที�ในประเทศไทย มีการประมาณการว่าจํานวนของซิมการ์ดในประเทศไทยจะสงูถึง 115 ล้าน
เลขหมาย ซึ�งมีการคาดการณ์ว่าอตัราการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลื�อนที� (mobile penetration rate) จะเพิ�มขึ �นเป็น
ร้อยละ 167 ภายในสิ �นปี พ.ศ. 2565 โดยสว่นใหญ่จะเป็นซิมการ์ดในระบบ 4G เนื�องจากผู้ประกอบการมีแผนการติดตั �ง
โครงขา่ยระบบ 4G และวางจําหนา่ยอปุกรณ์ในระบบ 4G อยา่งทั�วถึงในราคาไมแ่พง

ประเทศไทยยงัเป็นตลาดที�ใช้ระบบบริการเติมเงินเป็นหลกั โดยมีสว่นแบ่งตลาดถึงร้อยละ 78 ในปี พ.ศ. 2560 
อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่าส่วนแบ่งตลาดของบริการระบบรายเดือนจะเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�องในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า
เนื�องจากคาดการณ์วา่ประเทศไทยจะมีการพฒันาเพิ�มมากขึ �น

รายได้เฉลี�ยตอ่เลขหมาย (ARPU) ของตลาดคาดวา่จะลดลงในอตัราเฉลี�ยตอ่ปีที�ร้อยละ 0.8 โดยคาดวา่จะลดลง
จาก 6.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2560 เหลือ 6.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2565 เนื�องจากมีการแข่งขันที�สูงขึ �น
ระหวา่งผู้ให้บริการในการหาลกูค้าใหมแ่ละรักษาลกูค้าเดิมจากฐานผู้ใช้บริการที�มีอยูใ่นปัจจบุนั

รายจ่ายด้านต้นทนุของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมคาดวา่จะเพิ�มขึ �นในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 เป็น 3,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 3,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลําดบั เนื�องจากผู้ชนะการประมลูคลื�นความถี�ต้องมีการจดัหา
อุปกรณ์ใหม่ๆ และก่อสร้างสถานีโครงข่ายเพิ�มเติม ซึ�งเป็นเรื�องท้าทายของบริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จํากดั 

4 สํานกังานสํามะโนประชากรสหรัฐฯ (US Census Bureau) 
5 อ้างอิงจากธนาคารโลก

ประมาณร้อยละ 73 อยู่ในวัยทาํงาน



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส ำคญั กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดิจิทลั 
 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส ำคญั หน้ำที่ 99 

(มหำชน) (“ดีแทค”) ในกำรรักษำคลืน่ควำมถ่ีของตนทัง้หมดได้ จึงคำดวำ่ดีแทคจะเน้นกำรก่อสร้ำงสถำนีโครงขำ่ยมำกขึน้ 
นอกจำกนี ้หลงัจำกปี พ.ศ. 2562 คำดว่ำผู้ ให้บริกำรทัง้หมดจะเสร็จสิน้กำรก่อสร้ำงระบบโครงขำ่ยทัง้หมด และคำดวำ่จะ
ไมม่ีกำรเปิดประมลูคลืน่ควำมถ่ีใหมอ่ีกจนกวำ่จะถึงปี พ.ศ. 2563 ดงันัน้รำยจ่ำยด้ำนต้นทนุของอตุสำหกรรมโทรคมนำคม
จะลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั  

ตลำดโทรคมนำคมเคลื่อนที่ในประเทศไทยมีกำรแข่งขนัค่อนข้ำงสงู โดยมีผู้ประกอบกำรภำคเอกชนสำมรำย 
(บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) (“เอไอเอส”) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“ทรู”) และดีแทค) 
ซึ่งมีสว่นแบ่งตลำดของรำยได้จำกบริกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่รวมกนัร้อยละ 986 และมีผู้ประกอบกำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ
สองรำยคือ บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) (“ทีโอท”ี) และบริษัท กสท. โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (“กสท. โทรคมนำคม”) 
ในปี พ.ศ. 2560 ตลำดโทรคมนำคมเคลื่อนที่ในประเทศไทยมีรำยได้รวม 7,500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ7 โดยคำดกำรณ์ว่ำ
รำยได้รวมของตลำดจะขยำยตวัอยำ่งตอ่เนื่อง จำกปัจจยัของกำรขยำยตวัของอตัรำกำรเข้ำถึงบริกำรโทรคมนำคมเคลือ่นที่ 
และกำรขยำยตวัของรำยได้จำกบริกำรด้ำนข้อมลู (ทัง้นีค้ำดว่ำรำยได้ในบริกำรด้ำนข้อมลูจะขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่องซึง่จะ
ชดเชยกบัรำยได้ที่ลดลง เนื่องจำกกำรลดลงในสว่นของรำยได้จำกบริกำรด้ำนเสยีง) 

ผู้ ให้บริกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่หลกั 3 รำยมีโครงข่ำยระบบ 2G/3G ครอบคลมุทัว่ประเทศกว่ำร้อยละ 98 โดย
เอไอเอสและทรูมีโครงข่ำยระบบ 4G ครอบคลมุถึงร้อยละ 98 ในขณะที่ดีแทค ยงัคงเป็นรองในด้ำนกำรครอบคลมุของ
โครงข่ำยระบบ 4G ในเขตชนบท ทัง้นีค้ำดว่ำตลำดบริกำรระบบ 4G จะเติบโตในอตัรำเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 13.9 และ
จะเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 76 ในปี พ.ศ. 2565 กำรที่ผู้ ให้บริกำรย้ำยเข้ำสู่ระบบ 4G จะเพิ่มควำมหนำแน่นของปริมำณข้อมลู 
และท ำให้ผู้ให้บริกำรต้องเพิ่มควำมสำมำรถในกำรรองรับบริกำรของเครือขำ่ยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ทีเ่พิ่มขึน้  

ในสว่นของกำรเช่ำโครงข่ำยคำดว่ำจะยงัคงมีควำมต้องกำรสงู ทัง้นีค้ำดว่ำดีแทคจะลงทนุอย่ำงต่อเนื่องในกำร
ก่อสร้ำงโครงขำ่ยเพื่อให้โครงขำ่ยระบบ 4G มีควำมครอบคลมุทัว่ถึง ในขณะที่ผู้ประกอบกำรทกุรำยจะเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรรองรับบริกำรของโครงขำ่ยของตนอยำ่งต่อเนื่องเพื่อสนองควำมต้องกำรกำรใช้บริกำรของผู้บริโภค กำรประมลูคลื่น
ควำมถ่ีซึง่คำดวำ่จะมีขึน้ในปี พ.ศ. 25618 อำจผลกัดนัให้มีควำมต้องกำรเช่ำพืน้ท่ีโครงขำ่ยมำกขึน้ อยำ่งไรก็ตำมในกรณีที่
มีผู้ประกอบกำรรำยใหมช่นะกำรประมลูคลืน่ควำมถ่ี ผู้ประกอบกำรรำยใหมน่ัน้จะต้องก่อสร้ำงสถำนีฐำนเพื่อที่จะสำมำรถ
ให้บริกำรท่ีครอบคลมุได้ตำมภำระผกูพนัของตน 

                                                      
6 ตวัเลขจำกรำยงำน  © GSMA Intelligence (พ.ศ. 2560) 
7 ประมำณกำรข้อมลูจำกรำยงำน © GSMA Intelligence (พ.ศ. 2560) และ Analysys Mason  
8 กำรประมลูคลืน่ควำมถ่ี 850/1800MHz ก ำหนดจะมีขึน้ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2561 
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แผนภมูิ 2.1: ตำรำงสรุปตลำดโทรคมนำคมเคลือ่นท่ีในประเทศไทย9 ที่มำ: รำยงำนของ Analysys Mason, พ.ศ. 2560 

ปี พ.ศ. 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
อัตราเตบิโต
เฉล่ียต่อปี 
(2560–2565) 

จ ำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริกำร 
(ล้ำน) 49.1  49.9  50.8  51.6 56.9  57.1  59.4  62.0  63.0  66.0 68.3 3.6% 

อตัรำกำรเข้ำถึงผู้ ใช้บริกำร (%) 73% 74% 75% 76% 83% 84% 87% 90% 91% 95% 99% 3.4% 

จ ำนวนซิมกำร์ด (ล้ำน) 85.0 92.9  97.1  84.8 91.8 92.0  97.0  102.3  107.9  111.6 115.3 4.6% 

กำรเข้ำถึงซิมกำร์ด (%) 126% 138% 143% 125% 135% 134% 141% 149% 157% 162% 167% 4.4% 

รำยได้ตลำดโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
(พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ) 6.5  6.8  6.7  6.8  7.1  7.5 8.0 8.3 8.6 8.8 9.0 3.8% 

อตัรำเติบโตรำยได้ 
ตลำดโทรศพัท์เคลื่อนที่ (%) N/A 4.8% -1.5% 0.7% 4.5% 6.0% 6.3% 4.3% 4.1% 2.0% 2.3% N/A 

สว่นแบง่ตลำดซิมกำร์ด 2G (%) 88% 63% 42% 27% 5% 4% 3% 2% - - - -100% 

สว่นแบง่ตลำดซิมกำร์ด 3G (%) 12% 37% 55% 66% 66% 57% 46% 38% 33% 28% 24% -16.0% 

สว่นแบง่ตลำดซิมกำร์ด 4G (%) - - 3% 7% 30% 40% 51% 60% 67% 72% 76% 13.9% 

สว่นแบง่ตลำดระบบบริกำร 
เติมเงิน (%) 89% 88% 87% 83% 81% 78% 78% 77% 77% 76% 76% -0.6% 

สว่นแบง่ตลำดระบบบริกำร 
รำยเดือน (%) 11% 12% 13% 17% 19% 22% 22% 23% 23% 24% 24% 2.0% 

รำยได้เฉลี่ยตอ่เลขหมำย
(ดอลลำร์สหรัฐฯ/เดือน) 6.6 6.3 5.8 6.4 6.6 6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.5 -0.8% 

รำยจำ่ยด้ำนทนุของตลำด  
(พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ) 1.0  1.6  1.9  3.1  3.3  3.0 3.0 3.2 2.5 2.1 1.9 -8.2% 

 

                                                      
9 อตัรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ในข้อมลูเป็นอตัรำคงที่และอ้ำงอิงจำกอตัรำโดยเฉลี่ยของไอเอ็มเอฟส ำหรับปี พ.ศ. 2559 : 1 ดอลลำร์สหรัฐฯ = 35.296 บำท  
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(ก) แนวโน้มตลาดและปัจจัยส าคญัต่อการเติบโตของตลาดโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 

(1) การเติบโตของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

การเข้าถึงซิมการ์ดในประเทศไทยคาดว่าจะมีการขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากปัจจยัหลกั
ดงัต่อไปนี้ อตัราค่าบริการที่ต ่า ตลาดซิมการ์ดส าหรับนกัท่องเที่ยว ราคาของอุปกรณ์ที่ถูกลง ความครอบคลุมของ
โครงข่ายทีดี่ข้ึนในเขตชนบท และการเข้าถึงผูล้งทะเบียนใช้บริการทีเ่พ่ิมข้ึน   

จ ำนวนซิมกำร์ดโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของไทยโดยรวมขยำยตวัในอตัรำเตบิโตเฉลีย่ทีร้่อยละ 2 ตอ่
ปี ระหวำ่งสิน้ปี พ.ศ. 2555 และสิน้ปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มจำกจ ำนวน 85 ล้ำนเป็นประมำณ 92 ล้ำน) แม้วำ่ในปี พ.ศ. 2558 มี
กำรบงัคบัใช้กฎหมำยให้ลงทะเบียนซิมกำร์ด ท ำให้มีกำรยกเลิกบริกำรของซิมกำร์ดที่ไม่มีกำรลงทะเบียนเป็นจ ำนวนมำก 
ท ำให้อตัรำกำรเข้ำถึงซิมกำร์ดลดลง แต่ตลำดได้มีกำรฟืน้ตวัในภำยหลงั ท ำให้อตัรำกำรเข้ำถึงซิมกำร์ดเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 
126 เป็นร้อยละ 134 ในปี พ.ศ. 2560  

ตลำดซิมกำร์ดโทรศพัท์เคลื่อนที่คำดวำ่จะยงัคงขยำยตวัอยำ่งตอ่เนื่อง และคำดว่ำอตัรำกำร
เข้ำถึงจะเพิ่มถึงร้อยละ 167 ภำยในปี พ.ศ. 2565 (แผนภูมิ 2.1) ทัง้นี ้ปัจจัยผลกัดนักำรขยำยตวัของตลำดคือ 1) อตัรำ
ค่ำบริกำรที่ต ่ำลง 2) รำคำของอปุกรณ์ที่ถกูลง 3) ควำมครอบคลมุของโครงข่ำยที่ดีขึน้ เมื่อเทียบกบัควำมครอบคลมุของ
โครงข่ำยโทรคมนำคมประจ ำที่ในเขตชนบทที่ด้อยประสิทธิภำพกว่ำ 4) กำรเข้ำถึงผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรที่เพิ่มขึน้ และ 5) 
ตลำดซิมกำร์ดส ำหรับนกัทอ่งเที่ยว  

โดยในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรจริงจ ำนวน 57 ล้ำนคน (คิดเป็นร้อย
ละ 84 ของอตัรำกำรเข้ำถึงผู้ลงทะเบียนใช้งำนจริง) ในประเทศที่มีโครงข่ำย 3G และ 4G เกือบทัว่ทัง้ประเทศ มีควำม
แพร่หลำยของข้อมูล และอุปกรณ์มีรำคำย่อมเยำซึ่งส่งผลให้มีโอกำสในกำรขยำยตัวของกำรใช้บริกำรระบบ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ โดยจ ำนวนของผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรจริงเพิ่มขึน้ในอตัรำเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.1 ต่อปี ระหว่ำงปี พ.ศ. 
2555 และ พ.ศ. 2560 ทัง้นี ้มีแนวโน้มกำรเติบโตที่ตอ่เนื่องอีกด้วย  

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศนูย์กลำงกำรท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สดุในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ โดยในปี พ.ศ. 2560 มีจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวมำกที่สดุถึง 35 ล้ำนคน10 จ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวซึง่เดินทำงเข้ำประเทศไทยใน
แต่ละปีมีส่วนในกำรเพิ่มจ ำนวนของซิมกำร์ด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบเติมเงิน เนื่องจำกผู้ประกอบกำรมีกำรแจกจ่ำยซิม
กำร์ดให้นกัทอ่งเที่ยวในบริเวณอำคำรขำเข้ำของทำ่อำกำศยำนหลกัของประเทศไทยหลำยแหง่ 

กำรเติบโตของจ ำนวนผู้ ใช้บริกำรจริง ตลอดจนอตัรำค่ำบริกำรที่ต ่ำลง กำรใช้ระบบหลำยซิม 
จ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวที่เพิ่มมำกขึน้ รำคำที่ถกูลงของอปุกรณ์ และควำมครอบคลมุของโครงขำ่ยโทรคมนำคมประจ ำที่ในเขต
ชนบทท่ีมีอยูน้่อยในประเทศไทย คำดวำ่จะมีสว่นผลกัดนักำรเติบโตของตลำดโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในประเทศไทยให้มีจ ำนวน
ซิมกำร์ดถึง 115 ล้ำนเลขหมำยภำยในปี พ.ศ. 2565 จำกจ ำนวน 92 ล้ำนเลขหมำย ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งคิดเป็นอตัรำกำร
เติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.6 ต่อปี ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2565 และอตัรำกำรเข้ำถึงบริกำรร้อยละ 167 ในปี พ.ศ. 
2565 

นอกจำกนีย้ังมีกำรย้ำยกำรบริกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่จำกระบบ 2G ไปยังระบบ 3G 
จ ำนวนมำกนบัจำกปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559 (แผนภูมิ 2.1) และส่วนแบ่งตลำดของซิมกำร์ดระบบ 3G เพิ่มขึน้จำก
ร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 66 ในปี พ.ศ. 2559 ทัง้นี ้กำรเข้ำใช้บริกำรระบบ 4G ในประเทศไทยในช่วงแรก
ค่อนข้ำงน้อย โดยบริกำรระบบ 4G มีสว่นแบ่งทำงกำรตลำดของผู้ ใช้บริกำรเพียงร้อยละ 7 ในปี พ.ศ. 2558 อย่ำงไรก็ตำม 
หลงัจำกทรูและเอไอเอสท ำกำรเปิดตวัโครงข่ำยระบบ LTE ทัว่ประเทศ ท ำให้กำรเข้ำใช้บริกำรระบบ 4G ได้เพิ่มขึน้อยำ่งมี
                                                      
10 https://www.reuters.com/article/thailand-tourism/thailand-plans-for-even-more-tourists-as-numbers-top-35-million-

idINKBN1F50CF. 
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นยัส ำคญั ซึ่งเพิ่มเป็นร้อยละ 40 ณ สิน้ปี พ.ศ. 2560 โดยกำรเข้ำใช้บริกำรระบบ 4G อย่ำงรวดเร็วและกำรย้ำยกำรบริกำร
โทรคมนำคมเคลือ่นท่ีจำกระบบ 3G สูร่ะบบ 4G จะยงัคงได้รับปัจจยัผลกัดนัจำกควำมแพร่หลำยของอปุกรณ์ 4G ในรำคำ
ทีถ่กูลง รวมถึงกำรก ำหนดรำคำคำ่บริกำรด้ำนข้อมลูทีถ่กูลงและใช้งำนได้กบัอปุกรณ์ทกุระบบอีกด้วย 

ข้อมูลเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศกัยภาพในการเติบโตของการเข้าถึงบริการ
ระบบ 4G และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเลขหมาย 

ประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่ประมำณ 92 ล้ำนรำย โดยมีอตัรำกำร
เข้ำถึงบริกำรของโทรศพัท์เคลื่อนที่ร้อยละ 134 ณ สิน้ปี พ.ศ. 2560  อตัรำกำรเข้ำถึงบริกำรระบบ 4G ของประเทศไทยที่
ร้อยละ 54 ในปี พ.ศ. 2560 ซึง่ถือวำ่คอ่นข้ำงสงูเมื่อเปรียบเทียบกบัตลำดโทรคมนำคมเคลือ่นท่ีเทียบเคียงอื่น ๆ  ในภมูิภำค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และมีอตัรำต ่ำกวำ่ประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีเศรษฐกิจพฒันำมำกกวำ่ เช่น มำเลเซีย โดยมำเลเซียมี
อตัรำกำรเข้ำถึงบริกำรระบบ 4G ที่ร้อยละ 59 อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบนัอตัรำกำรเข้ำถึงบริกำรระบบ 4G ของประเทศไทยยงั
ต ่ำกวำ่ประเทศจีน ซึง่มีกำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจใกล้เคียงกบัประเทศไทย แตม่ีอตัรำกำรเข้ำถึงบริกำรโทรศพัท์เคลือ่นที่ต ่ำ
กว่ำประเทศไทย ซึ่งแสดงวำ่ตลำดโทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยยงัมีศกัยภำพในกำรเติบโตของกำรเข้ำถึงบริกำรระบบ 
4G   

เมื่อเปรียบเทียบรำยได้เฉลี่ยต่อเลขหมำยกบัตลำดโทรคมนำคมเคลื่อนที่อื่น ๆ พบว่ำรำยได้
เฉลี่ยต่อเลขหมำยของประเทศไทยยงัคอ่นข้ำงต ่ำเมื่อเทียบกบัประเทศในเอเชียที่มีระดบักำรพฒันำเศรษฐกิจใกล้เคียงกนั 
เช่น ประเทศจีนและมำเลเซีย ทัง้นี ้แม้ประเทศไทยยงัมีศกัยภำพในกำรเติบโตของรำยได้เฉลี่ยต่อเลขหมำยที่เพิ่มขึน้ใน
ระดบัเดียวกบัประเทศจีนและมำเลเซีย แตค่ำดวำ่รำยได้เฉลีย่ตอ่เลขหมำยจะลดลงเนื่องจำกมีกำรแขง่ขนัทีส่งูขึน้ระหวำ่งผู้
ให้บริกำรในกำรหำลกูค้ำใหมแ่ละกำรรักษำฐำนลกูค้ำเดิมจำกผู้ ใช้บริกำรท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั  

แผนภมูิตอ่ไปนีแ้สดงจ ำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี (หนว่ยเป็นล้ำน) อตัรำกำรเข้ำถึง
บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี และอตัรำกำรเข้ำถึงบริกำรระบบ 4G ณ สิน้ปี พ.ศ. 2560 ของประเทศในเอเชียที่ระบใุนแผนภมูิ 

แผนภมูิ 2.2: ข้อมลูเปรียบเทียบจ ำนวนจ ำนวนผู้ ใช้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่ (หน่วยเป็นล้ำน) อตัรำกำรเข้ำถึงบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่  และอัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรระบบ 4G ในปี พ.ศ. 2560 ที่มำ: รำยงำน © GSMA Intelligence, 
Analysys Mason, พ.ศ. 2560 
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แผนภมูิ 2.3: ข้อมลูเปรียบเทียบรำยได้เฉลีย่ตอ่หมำยเลขตอ่เดือนในปี พ.ศ. 2560 ที่มำ: © GSMA Intelligence, Analysys 
Mason, พ.ศ. 2560  

 

 

กำรขยำยตวัของปริมำณกำรใช้บริกำรข้อมลูผ่ำนโทรศพัท์เคลื่อนที่มีปัจจัยจำกโครงข่ำยโทรคมนำคมเคลื่อนที่
ควำมเร็วสงูที่มีอยู่อย่ำงแพร่หลำย อตัรำค่ำบริกำรที่ต ่ำลง กำรเข้ำถึงโทรศพัท์สมำร์ทโฟนที่เพิ่มขึน้ และกำรเพิ่มขึน้ของ
เนือ้หำในกำรใช้บริกำร  

► ค่าบริการข้อมูลที่ต ่าลงมีผลให้ผูบ้ริโภคใช้บริการข้อมูลเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้มีปริมาณข้อมูลผ่านระบบ
เพ่ิมข้ึน  

กำรเร่ิมใช้โครงขำ่ยระบบ 4G ในประเทศไทยท ำให้อตัรำคำ่บริกำรข้อมลูลดลง และท่ำมกลำงกำรแขง่ขนัที่สงูใน
ตลำด ผู้ประกอบกำรตำ่งเสนอรูปแบบบริกำรท่ีผกูกบักำรใช้บริกำรด้ำนข้อมลูที่เพิ่มขึน้ในอตัรำคำ่บริกำรที่ต ่ำลง ซึง่รวมถึง
บริกำรเหมำจ่ำยที่ใช้บริกำรข้อมลูได้ในปริมำณไมจ่ ำกดั11 ท ำให้ปริมำณกำรรับสง่ข้อมลูขยำยตวัเพิ่มขึน้ อำทิ รำยได้บริกำร
ข้อมลูตอ่ปริมำณเมกะไบต์ของเอไอเอสลดลงเกือบสบิเทำ่ระหวำ่งปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 โดยลดลงจำก 0.53 บำท
ตอ่เมกะไบต์ ในไตรมำสแรกของปี พ.ศ. 2556 เหลอื 0.04 บำท ตอ่เมกะไบต์ ในไตรมำส 4 ของปี พ.ศ. 2560 

► ราคาที่ถูกลงท าให้อตัราการเข้าถึงของอปุกรณ์สมาร์ทโฟนเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อการขยายตวัของปริมาณ
การรบัส่งข้อมูล  

กำรเข้ำถึงอปุกรณ์สมำร์ทโฟนเพิ่มขึน้ในอตัรำเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 25 ต่อปี โดยเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 28 ในปี พ.ศ. 
2555 เป็นร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2560 (แผนภมูิ 2.4) ควำมแพร่หลำยของสมำร์ทโฟนรำคำถกูในประเทศไทยท ำให้มีกำรใช้งำน
อุปกรณ์สมำร์ทโฟนเพิ่มมำกขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญในประเทศไทย ส่งผลให้ปริมำณกำรรับส่งข้อมูลบนโครงข่ำย
โทรศพัท์เคลื่อนที่เพิ่มขึน้ กำรเข้ำถึงอปุกรณ์สมำร์ทโฟนในประเทศไทยมีอตัรำสงูกว่ำตลำดประเทศเพื่อนบ้ำนในภูมิภำคนี ้
โดยต ่ำกว่ำประเทศที่มีเศรษฐกิจทีพ่ฒันำกวำ่ เช่น สิงคโปร์และมำเลเซีย ทัง้นี ้อปุกรณ์สมำร์ทโฟนระบบ 4G ที่ใช้เคร่ืองหมำย
กำรค้ำของผู้ประกอบกำรวำงขำยในตลำดในรำคำที่คอ่นข้ำงต ่ำเพียงเคร่ืองละ 50 ดอลลำร์สหรัฐฯ (1,690 บำท) หรือกำรเสนอ
ขำยโดยไมม่ีคำ่ใช้จ่ำยหำกซือ้พร้อมแพ็คเกจบริกำรระบบรำยเดือนที่ก ำหนด นอกจำกนี ้ในปี พ.ศ. 2559 เอไอเอสยงัใช้รำยกำร

                                                      
11 จำกเว็บไซต์ของผู้ประกอบกำร 
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สง่เสริมกำรย้ำยสู่ระบบ 4G โดยแจกสมำร์ทโฟนระบบ 4G ฟรีแก่ผู้ ใช้บริกำรท่ียงัใช้เคร่ืองระบบ 2G และ 3G12,13 ทัง้นี ้เป็นที่
คำดกำรณ์ว่ำกำรเข้ำถึงของอปุกรณ์สมำร์ทโฟนในประเทศไทยจะขยำยตวัในอตัรำเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 4 โดยคำดว่ำกำร
เข้ำถึงอปุกรณ์สมำร์ทโฟนจะสงูถึงร้อยละ 106 ในปี พ.ศ. 2565 

แผนภมูิ 2.4: กำรเข้ำถึงอปุกรณ์สมำร์ทโฟนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ที่มำ: รำยงำน Analysys Mason, พ.ศ. 2560 

 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

อัตราเตบิโตเฉล่ีย 
ต่อปี (ร้อยละ)  
(2560-2565)  

มำเลเซยี 40% 52% 76% 91% 101% 109% 126% 3% 
สงิคโปร์ 61% 75% 83% 90% 94% 96% 104% 2% 
จีน 19% 34% 47% 58% 66% 71% 83% 3% 
ฟิลปิปินส ์ 19% 29% 40% 46% 49% 59% 92% 9% 
เวียดนำม 23% 26% 34% 38% 46% 55% 94% 11% 
อินโดนีเซีย 20% 24% 29% 33% 47% 60% 99% 10% 
อินเดีย 3% 5% 7% 9% 17% 26% 65% 21% 
ไทย 28% 40% 54% 66% 78% 85% 106% 4% 

 

► ความแพร่หลายของแอปพลิเคชัน่ส าหรับโทรศพัท์เคลื่อนที่และเนือ้หามีส่วนส าคญัท าให้ปริมาณการ
รบัส่งข้อมูลเพ่ิมข้ึน 

ควำมนิยมในกำรใช้แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมำร์ทโฟนที่เพิ่มขึน้ และกำรน ำเสนอเนือ้หำหรือคอนเทนต์ใน
แอปพลเิคชัน่ทีเ่พิ่มขึน้มีสว่นส ำคญัในกำรขยำยตวัของกำรใช้บริกำรด้ำนข้อมลูบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซึง่คำดวำ่กำรขยำยตวั
ดงักลำ่วจะเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง กำรชมวิดีโอผ่ำนระบบสตรีมมิ่งบนอปุกรณ์นบัเป็นปัจจยัหลกัในกำรขยำยตวัของกำรใช้
บริกำรด้ำนข้อมลูบนโทรศพัท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีปัจจยัผลกัดนัจำกกำรจดัท ำและควำมต้องกำรของเนือ้หำด้ำนวิดีโอที่เพิ่มขึน้ 
(อำทิ กำรดลูะครชดุไทยและเกำหลพีร้อมค ำบรรยำยไทยผำ่นเว็บไซต์ในระบบสตรีมมิ่ง เช่น ยทูปู เป็นต้น)  

แนวโน้มกำรใช้บริกำรดงักลำ่วท ำให้มีกำรขยำยตวัอย่ำงสงูของปริมำณกำรรับสง่ข้อมลูต่อซิมกำร์ด โดยเพิ่มถึงระดบั 5.5 
กิกะไบต์ตอ่หนึง่กำรเช่ือมตอ่ต่อเดือนในปี พ.ศ. 2560 และคำดวำ่จะมีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องในอตัรำเติบโตเฉลีย่ต่อปีที่
ร้อยละ 7.9 จนเพิ่มถึงระดบั 8 กิกะไบต์ต่อหนึ่งกำรเช่ือมต่อต่อเดือน (แผนภมูิ 2.5) และปริมำณรับสง่ข้อมลูรวมต่อปีเพิ่ม
เป็นประมำณ 3,500 เพตะไบต์ (แผนภมูิ 2.6) ในปี พ.ศ. 2565 กำรขยำยตวัอย่ำงสงูในปริมำณกำรรับสง่ข้อมลูคำดวำ่จะ
สง่ผลให้มีควำมต้องกำรส ำหรับขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสงูขึน้ ณ สถำนีรับสง่สญัญำณส ำรอง (in-fill sites) ในจดุ
ที่มีกำรใช้บริกำรสงู14 เนื่องจำกผู้ประกอบกำรต้องแยกสถำนีรับสง่สญัญำณเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของโครงขำ่ย  

                                                      
12    https://www.reuters.com/article/us-ais-2g/top-thai-mobile-firm-ais-set-to-shut-down-2g-service-idUSKCN0WG18F. 
13    https://www.bangkokpost.com/tech/local-news/803344/ais-dtac-will-expand-4g-networks. 
14  สถำนีส ำรอง (In-fill sites) เป็นสถำนีรับสง่สญัญำณเพิ่มเติม ซึ่งผู้ ให้บริกำรก่อสร้ำงในบริเวณที่มีปริมำณกำรใช้บริกำรสงูเพื่อขยำยขีด

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร โดยอำจอยู่ในรูปแบบของเซลล์รับส่งขนำดใหญ่ ขนำดเล็ก หรือระบบจำนสำยอำกำศแบบกระจำย 
(DAS) 



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส ำคญั กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส ำคญั หน้ำที่ 105 

แผนภมูิ 2.5: ปริมำณกำรใช้ข้อมลูตอ่เดือนตอ่กำรเช่ือมต่อหนึง่ครัง้ (กิกะไบต์) ปีพ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2565 ที่มำ: Analysys 
Mason, พ.ศ. 2560 

 
 

 

แผนภูมิ 2.6: ปริมำณกำรรับส่งข้อมูลโครงข่ำยทัง้หมดจ ำแนกตำมระบบในประเทศไทย (หน่วยพนัเพตะไบต์) พ.ศ. 
2559 - 2565 ที่มำ: Analysys Mason พ.ศ. 2560 

 

 

► ความเสีย่งในการที่ผูใ้ช้บริการจะเปลี่ยนไปใช้โครงข่ายโทรคมนาคมประจ าที่อยู่ในระดบัต ่า เนือ่งจาก
ผูใ้ช้บริการยงัคงใหค้วามส าคญักบัความคล่องตวัของโครงข่ายโทรคมนาคมเคลือ่นที ่ 

แม้ว่ำในปัจจุบนัมีกำรให้บริกำรโครงข่ำยบรอดแบนด์ประจ ำที่ เป็นจ ำนวนมำกในประเทศไทย แต่คำดว่ำจะไมม่ี
ผลกระทบในทำงลบตอ่ควำมต้องกำรของซิมกำร์ด เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรยงัคงต้องมีควำมต้องกำรในกำรเช่ือมต่อภำยนอก
สถำนที่ซึ่งโครงข่ำยบรอดแบนด์ประจ ำที่ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ เช่น ระหว่ำงกำรเดินทำง ผู้ ใช้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่
หลำยรำยจึงตระหนกัถึงประโยชน์ของควำมสำมำรถในกำรเช่ือมต่อแบบเคลื่อนที่ Analysys Mason คำดวำ่กำรใช้บริกำร
เช่ือมตอ่ผำ่นโครงขำ่ยบรอดแบนด์ประจ ำที่จะไมส่ำมำรถมำทดแทนกำรเช่ือมตอ่แบบเคลือ่นท่ีได้ แต่คำดวำ่ผู้ใช้บริกำรจะมี
กำรใช้งำนทัง้ในรูปแบบเคลือ่นท่ีและบรอดแบนด์แบบประจ ำที่ควบคูก่นัไป   
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(2) ปริมาณการใช้บริการด้านเสียงทัง้หมดคาดว่าจะลดลง เน่ืองจากการลดลง
ของปริมาณการใช้บริการเสียงต่อปริมาณการใช้บริการของผู้ใช้บริการ 

ระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 ปริมำณกำรใช้บริกำรเสียงของผู้ลงทะเบียนใช้บริกำร
แต่ละรำยลดลงอย่ำงมำก โดยปริมำณกำรใช้บริกำรด้ำนเสียงทัง้หมดในประเทศไทยลดลงในอตัรำเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี 
เหลือ 225,000 ล้ำนนำทีในช่วงระยะเวลำเดียวกัน กำรลดลงดงักล่ำวมีสำเหตุหลกัจำกควำมนิยมที่เพิ่มขึน้ของกำรใช้
บริกำรเสียงผ่ำนอินเทอร์เน็ต (VoIP) และแอปพลิเคชัน่ที่ให้บริกำรสง่ข้อควำมทนัที (IM) (เช่น LINE และ WhatsApp) ซึ่ง
เข้ำมำแทนที่กำรใช้บริกำรเสียงแบบเดิม ปริมำณกำรใช้บริกำรเสียงต่อผู้ ใช้บริกำรต่อเดือนคำดว่ำจะลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
จำก 204 นำทีตอ่กำรเช่ือมตอ่ในปี พ.ศ. 2560 เหลอื 166 นำทีตอ่กำรเช่ือมตอ่ในปี พ.ศ. 2565 

(ข) โครงสร้างอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของประเทศไทยและภาวะการแข่งขัน 

(1) ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยมีการแข่งขันสูง โดยทรูมีความ
ได้เปรียบจากความพร้อมในการให้บริการระบบ 4G 

ทรูข้ึนเป็นผูใ้ห้บริการขนาดใหญ่เป็นล าดบั 2 แทนที่ดีแทค จากความพร้อมในการให้บริการ
ระบบ 4G 

 

แผนภมูิ 2.7: สว่นแบง่
ตลำดจ ำนวนผู้ใช้บริกำร
จ ำแนกตำมผู้ให้บริกำร 
ที่มำ: Analysys Mason, 
พ.ศ. 2560  

 

 

แผนภมูิ 2.8: สว่นแบง่
รำยได้จ ำแนกตำมผู้ให้
บริกำร ที่มำ: Analysys 
Mason, พ.ศ. 2560 
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แผนภมูิ 2.9: กำรเข้ำถงึ
ระบบ 4G และสว่นแบง่
ตลำดจ ำนวนผู้ใช้บริกำร
จ ำแนกตำมผู้ให้บริกำร 
ที่มำ: Analysys Mason, 
พ.ศ. 2560 

 

ก่อนกำรประมลูคลืน่ควำมถ่ีในปี พ.ศ. 2558 ตลำดโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของไทยค่อนข้ำงคงที่ไม่
ค่อยมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนกั แต่ในช่วงที่มีกำรเปิดประมูลคลื่นควำมถ่ีในปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2559 ทรูและเอไอ
เอส15 เป็นผู้ชนะกำรประมลูคลื่นควำมถ่ีย่ำน 900 MHz และ 1800MHz ท ำให้ผู้ประกอบกำรทัง้สองรำยมีควำมได้เปรียบ
ดีแทคในกำรมีคลื่นควำมถ่ีให้บริกำรที่เพิ่มขึน้ หลงัจำกนัน้ ทัง้ทรูและเอไอเอสท ำกำรรุกด้ำนกำรตลำดอยำ่งหนกั โดยวำง
จ ำหน่ำยอปุกรณ์มือถือและแพ็คเกจบริกำรในระบบ 4G พร้อมกบักำรก่อสร้ำงโครงข่ำยระบบ 4G อนัสง่ผลกระทบตอ่สว่น
แบ่งทำงกำรตลำดของดีแทค และในไตรมำสที่สองของปี พ.ศ. 2560 ทรูได้ขึน้เป็นผู้ประกอบกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่อนัดบั
สองแทนที่ดีแทค ในขณะที่ผู้ประกอบกำรภำครัฐอย่ำง ทีโอที และ กสท. โทรคมนำคม ไม่สำมำรถเพิ่มส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดได้ในช่วงหลำยปีที่ผำ่นมำ โดยยงัคงมีสว่นแบง่ตลำดรวมเพียงร้อยละ 2 ในปี พ.ศ. 2560   

ผู้ประกอบการใหญ่ 3 ล าดบัแรก (เอไอเอส ทรู และดีแทค) สามารถรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดของรายไดไ้วที้ร้่อยละ 98 นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 แต่หลงัจากนัน้ทัง้เอไอเอสและทรูต่างรุกตลาดจนมีฐานะเหนือ
ดีแทคในดา้นความเป็นผูน้ าในเทคโนโลยีระบบ LTE-A 

เอไอเอส ทรู และดีแทค ได้ครองตลำดโดยมีสว่นแบง่รำยได้ร้อยละ 98 นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2554 
(แผนภมูิ 2.10) ผู้ประกอบกำรได้เร่ิมกำรให้บริกำรระบบ 4G โดยทรูและเอไอเอสมีโครงขำ่ยให้บริกำรครอบคลมุร้อยละ 98 
ในไตรมำสที่สองของปีพ.ศ. 2560 ทัง้เอไอเอสและทรูได้เดินหน้ำรุกขยำยตลำดจนมีฐำนะทำงกำรแข่งขนัเหนือกว่ำดีแทค
โดยกำรเปิดตวับริกำรระบบ LTE-A ด้วยเทคโนโลยี carrier aggregation และ 4×4 MIMO  

                                                      
15 เน่ืองจำก แจส โมบำย บรอดแบรนด์ ไม่ช ำระค่ำสมัปทำนชดุคลื่นควำมถ่ี 900MHz ที่ตนชนะกำรประมลูในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2558 

ท ำให้ต้องมีกำรเปิดประมลูคลื่นใหม ่และเอไอเอสเป็นผู้ ชนะกำรประมลูคลื่นควำมถ่ี 900MHz โดยเป็นผู้ เข้ำประมลูรำยเดียว 

อัต
รา
กา

รเ
ข้า

ถงึ
ระ
บบ

 4
G 
(ร้
อย

ละ
) 

จ า
นว

นซ
ิมก

าร์
ดข

อง
ระ
บบ

 4
G 
(ล้
าน

) 

การเข้าถงึระบบ 4G 

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 2559 2559 2559 2560 2560 2560 2560 
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แผนภมูิ 2.10: ข้อมลูกำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำรหลกัในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ที่มำ: รำยงำน Analysys Mason ขำ่ว
ประชำสมัพนัธ์ รำยงำน TeleGeography และ © GSMA Intelligence 

ผู้ประกอบการ เทคโนโลยี 

จ านวนสถานี
ไม่รวม cellular 
M2M (ล้าน)  
(ไตรมาส 4  
ปี 2560)16 

ส่วนแบ่งทาง
การตลาด
ผู้ใช้บริการ
เติมเงนิ 

(ไตรมาส 4  
ปี 2560)17 

ส่วนแบ่งทาง
การตลาด
ผู้ใช้บริการ
รายเดือน 
(ไตรมาส 4  
ปี 2560)18 

ส่วนแบ่ง
รายได้ % 
(ปี 2560) 

ผู้ถือหุ้น19 

เอไอเอส 
GSM, GPRS, 
EDGE,  
UMTS, HSPA+, 
LTE, LTE-A 

40 45.4% 36.7% 46.8% 
อินทชั โฮลดิง้ส์ (40.5%), 
สิงค์เทล (23.3%)  
รำยยอ่ย (36.2%) 

ทรู GSM, HSPA+, 
LTE, LTE-A 27 28.3% 34.1% 26.3% 

กลุม่เจริญโภคภณัฑ์ (56.2%) 
ไชน่ำโมบำย (18.0%)  
รำยยอ่ย (25.8%) 

ดีแทค  
GSM, GPRS, 
EDGE, UMTS, 
HSPA+, LTE 

23 23.7% 28.0% 24.9% 
เทเลนอร์ (65.1%)  
ทีโอที (5.6%)  
รำยยอ่ย (29.3%) 

กสท.  
โทรคมนาคม HSPA+, LTE 2 2.5% 1.1% 1.9% รัฐถือหุ้น (100%) 

ทโีอที HSPA+  <0.2 0.2% 0.1% 0.1% รัฐถือหุ้น (100%) 

 

นอกจำกผู้ ให้บริกำรซึ่งเป็นเจ้ำของและด ำเนินกำรโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนที่แล้ว ณ เดือน
มีนำคม พ.ศ. 2560 มีผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ำยเสมือน (MVNOs) รวม 44 รำยที่ได้รับใบอนุญำตจำก
หน่วยงำนก ำกบัดแูลคือคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (กสทช.)  แต่
มีผู้ให้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีแบบโครงขำ่ยเสมือนเพียงไมก่ี่รำยที่ยงัด ำเนินงำนอยูใ่นประเทศไทย โดยมีบริษัทผู้ให้บริกำร
ซิมเพนกวินท่ีมีกำรให้บริกำรอยำ่งตอ่เนื่อง ทัง้นีผู้้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบโครงขำ่ยเสมือนมีสว่นแบง่ทำงกำรตลำด
น้อยกวำ่ร้อยละ 1 และสว่นใหญ่ให้บริกำรโดยใช้โครงขำ่ย 3G ของทีโอที และ กสท. โทรคมนำคม 

ความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของเอไอเอสและทรูยงัเห็นได้ชัดเจนจากความครอบคลุม
สญัญาณระบบ 4G ทีเ่หนือกว่า 

ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ 3 รำยให้บริกำรระบบ 2G 3G และ 4G โดยมีโครงข่ำยครอบคลมุ
ประชำกรร้อยละ 98 ส ำหรับระบบ 2G และ 3G ตัง้แต่ไตรมำสแรก ของปี พ.ศ. 2559 ส่วนกำรครอบคลมุของโครงข่ำย
ระบบ 4G ในประเทศไทยในเขตเมืองใหญ่ เช่น เขตพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ของผู้ประกอบกำรอยู่ในระดบั
ใกล้เคียงกนั ในขณะที่กำรครอบคลมุของโครงข่ำยระบบ  4G ในพืน้ที่ชนบทนัน้ ทัง้เอไอเอสและทรูเหนือกว่ำดีแทค โดย

                                                      
16  ข้อมลูตวัเลขของทรู และ กสท. โทรคมนำคม มำจำกรำยงำน © GSMA Intelligence (2559) และข้อมลูตวัเลขของผู้ประกอบกำรรำย

อ่ืนทัง้หมดได้มำจำกรำยงำนประจ ำปีของผู้ประกอบกำร 
17  ข้อมลูตวัเลขของกสท. โทรคมนำคม มำจำกรำยงำน © GSMA Intelligence (2559) และข้อมลูตวัเลขของผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนทัง้หมด

ได้มำจำกรำยงำนประจ ำปีของผู้ประกอบกำร 
18  ข้อมลูตวัเลขของทรูและกสท. โทรคมนำคม มำจำกรำยงำน © GSMA Intelligence (2559) และข้อมลูตวัเลขของผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน

ทัง้หมดได้มำจำกรำยงำนประจ ำปีของผู้ประกอบกำร 
19 รำยงำนประจ ำปีลำ่สดุของผู้ประกอบกำร  
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โครงข่ำยระบบ 4G ของทรูและเอไอเอสครอบคลมุพืน้ที่ร้อยละ 98 ของประชำกรไทย สว่นดีแทคครอบคลมุเพียงร้อยละ 
7820 (แผนภมูิ 2.11)   

เอไอเอสรำยงำนว่ำบริษัทมีสถำนีฐำนรับส่งสญัญำณจ ำนวน 47,800 และ 54,700 แห่ง21 
ส ำหรับระบบ 3G และ 4G ตำมล ำดับ ซึ่งติดตัง้บนเสำสัญญำณจ ำนวน 29,000 เสำ ท ำให้เอไอเอสให้บริกำร 4G 
ครอบคลมุพืน้ที่ได้ถึงร้อยละ 98 คำดว่ำทรูมีจ ำนวนสถำนีฐำนรับสง่สญัญำณในจ ำนวนใกล้เคียงกบัสถำนีรับสง่สญัญำณ
ของเอไอเอสและมีขีดควำมสำมำรถรองรับกำรใช้บริกำรน้อยกวำ่รำวร้อยละ 30 เนื่องจำกมีฐำนผู้ ใช้บริกำรน้อยกวำ่แตอ่ยู่
ในควำมถ่ีคลืน่กลุม่ใกล้เคียงกนั สว่นดีแทคมีสถำนีฐำนรับสง่สญัญำณน้อยกวำ่เอไอเอสและทรูรำว 3,000 ถึง 4,000 แหง่  

แผนภมูิ 2.11: กำรเปรียบเทียบควำมครอบคลมุของโครงขำ่ยบริกำร 4G ในประเทศไทยของผู้ประกอบกำรทัง้สำมรำย โดย
ดีแทคมีกำรครอบคลมุสญัญำณน้อยกวำ่ในพืน้ท่ีชนบท ที่มำ: OpenSignal พ.ศ. 2560  

 

(2) ทรูและเอไอเอสมีคลื่นความถี่พร้อมให้บริการมากกว่าดีแทค ในขณะที่คลื่น
ความถี่ ให้บริการส่วนใหญ่ของดีแทคจะสิน้สุดสัมปทานในปี พ.ศ. 2561 
ดังนัน้การประมูลคลื่นความถี่ในปี พ.ศ. 2561 จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
แข่งขันในอนาคต  

ในอดีตกิจการโทรศพัท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยเป็นการด าเนินการในลกัษณะของสญัญา
สมัปทาน ซ่ึงผู้ประกอบการเอกชนจะแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการภาครัฐ และ/หรือ ท าสญัญาขอใช้คลื่น
ความถีก่บัผูป้ระกอบการภาครฐั 

แต่เดิมผู้ประกอบกำรเอกชนต้องเข้ำท ำสญัญำสมัปทำนกบัทีโอทีและกสท. โทรคมนำคม ท ำ
ให้ผู้ประกอบกำรเอกชนเข้ำถึงคลืน่ควำมถ่ีภำยใต้สญัญำแบบก่อสร้ำง-โอนกรรมสทิธ์ิ-ด ำเนินกำร (build-transfer-operate 
(BTO)) สญัญำในลกัษณะดงักลำ่วก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรเอกชนก่อสร้ำงและด ำเนินกำรโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนที่ตำม

                                                      
20 ข่ำวดแีทค: https://www.dtac.co.th/en/pressroom/news/ceo-telenor-meet-thai-pm.html.  
21 ข้อมลูผลประกอบกำรเอไอเอส ไตรมำส 3 ปี 2560 (http://investor.ais.co.th/quarterly_report.html).  

https://www.dtac.co.th/en/pressroom/news/ceo-telenor-meet-thai-pm.html
http://investor.ais.co.th/quarterly_report.html
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ระยะเวลำที่ก ำหนด และหลงัจำกนัน้ต้องโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินให้แก่ผู้ประกอบกำรภำครัฐ ทัง้นี ้ผู้ประกอบกำรต้อง
จ่ำยสว่นแบง่รำยได้ให้แก่ผู้ประกอบกำรภำครัฐส ำหรับกำรได้สทิธิในกำรใช้คลืน่ควำมถ่ี 

หลงัจำกนัน้กำรด ำเนินกำรในระบบสมัปทำนในประเทศไทยค่อยๆ สิน้สดุลง โดยสมัปทำน
ของเอไอเอสและทรูได้หมดอำยลุง ขณะที่สมัปทำนของดีแทคจะหมดอำยใุนเดือนกนัยำยน 2561 อนึง่นบัแตปี่ พ.ศ. 2555 
ประเทศไทยเร่ิมด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนระหวำ่งประเทศด้วยกำรให้ใช้คลื่นควำมถ่ีทัง้หมดผำ่นระบบใบอนญุำต โดยในปี 
พ.ศ. 2555 มีกำรเปิดประมูลคลื่นควำมถ่ี 2100 MHz และเปิดประมูลคลื่นควำมถ่ี 900MHz และ 1800MHz ระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2558 ถึง 2559 ซึ่งในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2558 ทรูและแจส โมบำย ชนะประมูลคลื่นควำมถ่ีแต่ละชุด ชุดละ 
2x10MHz ในย่ำนควำมถ่ี 900 MHz (เอไอเอสได้ซือ้คลื่นควำมถ่ีดงักล่ำวไปในภำยหลงัหลงัจำกที่แจส โมบำย ไม่ช ำระ
รำคำคำ่ประมลู) ด้วยรำคำรวมกวำ่ 12,800 ล้ำนบำท ซึง่ถือเป็นรำคำฐำนขัน้ต ่ำซึง่ดีแทคต้องจ่ำยส ำหรับกำรยื่นประมลูชดุ
คลืน่ควำมถ่ี 850 MHz  

นอกจำกนี ้ยงัมีกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ เช่น ทรูเข้ำท ำสญัญำขำยต่อบริกำร (resale) กบั กสท. 
โทรคมนำคม เพื่อใช้คลื่นควำมถ่ี 850MHz จนถึงปี พ.ศ. 2568 โดยตำมสญัญำดงักล่ำวทรูจะก่อสร้ำงและด ำเนินกำร
โครงข่ำยบนคลื่นควำมถ่ี 850MHz และขำยปริมำณกำรให้บริกำรของโครงข่ำยในจ ำนวนร้อยละ 100 แก่กสท. 
โทรคมนำคม หลงัจำกนัน้ทรูได้เช่ำโครงขำ่ยร้อยละ 80 กลบัจำก กสท. โทรคมนำคม และโครงขำ่ยอีกร้อยละ 20 นัน้ กสท. 
โทรคมนำคม สำมำรถขำยตอ่ให้ผู้ให้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีแบบโครงขำ่ยเสมือนรำยอื่นได้ 

การทีผู่ป้ระกอบการไดร้ับใบอนญุาตใช้คลื่นความถีใ่นย่านทีต่่างกนั ตลอดจนการทีส่มัปทาน
คลื่นความถีส่่วนใหญ่ของดีแทคจะส้ินสดุลงส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดและจะมีผลกระทบต่อความ
ตอ้งการเช่าโครงข่าย 

แผนภูมิ 2.12: ข้อมูลของผู้ประกอบกำรหลกัในประเทศไทยเก่ียวกับคลื่นควำมถ่ีที่ให้บริกำร และกลยุทธ์ในกำรเปิดตวั
เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรให้บริกำร พ.ศ. 2560 ที่มำ: รำยงำน Analysys Mason รำยงำนผู้ประกอบกำร บทควำม ขำ่ว รำยงำน
ของ TeleGeography และ APT 

ผู้ประกอบการ 
คล่ืนความถี่ที่มี (MHz)22 และปีที่หมดสัญญา 

กลยุทธ์การเปิดตัวเทคโนโลยีการให้บริการ 
2G 3G 4G 

เอไอเอส 
 

 

 

• ควำมครอบคลมุจ ำนวนประชำกรของเครือข่ำย 4G ร้อยละ 98 ในปี 
พ.ศ. 2560  

• เปิดให้บริกำรโครงขำ่ย LTE-A ใน 44 จำก 77 จงัหวดัในเดือน ม.ค. 
2559 และเปิดตวัเทคโนโลยี three-carrier aggregation (3CA) ใน
จงัหวดัใหญ่ๆ ทัว่ประเทศในเดือน ส.ค. 2560 โดยใช้คลื่นควำมถ่ี 
900MHz และ 1800MHz บำงสว่น  

ทรู 
 

 

 

• ผู้ประกอบกำรรำยแรกที่มีควำมครอบคลมุจ ำนวนประชำกรของ
เครือข่ำย 4G ร้อยละ 98 (ต้นปี พ.ศ. 2560) 

• เน้นกำรเปิดบริกำรสถำนีฐำนระบบ LTE-A เพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถ/ควำมเร็วกำรให้บริกำร 

• มีกำรลงทนุจ ำนวนมำกในกำรสร้ำงโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
(1,700 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ) 

• ใช้คลื่นควำมถ่ี 850MHz โดยท ำสญัญำกบั กสท. โทรคมนำคม 
โดยทรูเชำ่พืน้ที่โครงข่ำยร้อยละ 80 จนถึงปี พ.ศ. 2568  

                                                      
22  กำรใช้ย่ำนควำมถ่ีด้วยเทคโนโลยีแบบต่ำง  ๆ  ขึน้อยู่กับลักษณะพืน้ที่ ดังนัน้จ ำนวนย่ำนควำมถ่ีที่ใช้ในแต่ละคลื่นควำมถ่ีภำยใต้

เทคโนโลยีแบบตำ่ง ๆ เป็นคำ่โดยประมำณและอำจเปลี่ยนแปลงได้  
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ผู้ประกอบการ 
คล่ืนความถี่ที่มี (MHz)22 และปีที่หมดสัญญา 

กลยุทธ์การเปิดตัวเทคโนโลยีการให้บริการ 
2G 3G 4G 

ดีแทค  
 

  

• ควำมครอบคลมุจ ำนวนประชำกรของเครือข่ำย 4G อยูท่ี่รำว 
ร้อยละ 78 

• ดีแทคเน้นขยำยควำมครอบคลมุและเพิ่มประสิทธิภำพโครงข่ำย 4G 
เพ่ือให้แข่งขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนได้ 

• สมัปทำนของดีแทคกบั กสท. โทรคมนำคม บนคลื่น 850MHz และ 
1800MHz จะสิน้สดุลงในปี พ.ศ. 2561 ดีแทคให้สญัญำวำ่จะใช้
เงินลงทนุจ ำนวน 2,100 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ระหวำ่งปี พ.ศ. 2559 
ถึง 2561 เพ่ือขยำยควำมครอบคลมุและขีดควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรบนยำ่นควำมถ่ี 1800MHz และ 2100MHz  

กสท. 
โทรคมนาคม  

  

• คลื่นควำมถ่ีของ กสท. โทรคมนำคม ด ำเนินกำรโดยดีแทคภำยใต้
สมัปทำน หรือโดยผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนภำยใต้สญัญำขำยตอ่
บริกำร  

• แต ่กสท. โทรคมนำคม สำมำรถเข้ำใช้โครงข่ำยอีกร้อยละ 20 บน
ยำ่นควำมถ่ี 850MHz ซึง่ด ำเนินกำรโดยทรู (สิน้สดุปี พ.ศ. 2568) 

ทโีอที  
  

• ทีโอทีเลือกดีแทคเป็นพนัธมิตรในกำรเปิดโครงข่ำยบริกำรระบบ 4G 
บนยำ่นควำมถ่ี 2300MHz ระบบ TDD โดยดีแทคสำมำรถใช้ขีด
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของโครงข่ำยได้ถึงร้อยละ 60  

• โดยโครงกำรได้รับอนมุตัิจำก กสทช. ในไตรมำสที่สีข่องปี 2560 
ทัง้นี ้แม้วำ่จะยงัไมมี่ข้อมลูควำมคืบหน้ำของวนัเปิดตวัโครงกำร 
โครงกำรดงักลำ่วจะสง่เสริมควำมสำมำรถของดีแทคในกำร
แก้ปัญหำโครงขำ่ยเต็ม และลดควำมเสี่ยงในกำรประมลูคลื่นในปี 
พ.ศ. 2561 

A: คาดว่าจะปรับให้เป็นระบบ 4G ภายในปี 2563 

B: ใช้กบัทัง้ระบบ 3G และ4G ข้ึนอยู่กบัความต้องการใช้บริการแต่ละพืน้ที่ คลื่น 2×15MHz ปัจจุบนัให้บริการร่วมกบัทีโอที 

C: อยู่ภายใต้สมัปทานของ กสท. โทรคมนาคม 

D: สญัญาขายต่อบริการระหว่าง กสท. โทรคมนาคม กบั ทรู 

 

กสทช. ประกำศแผนที่จะจดักำรประมลูคลื่นควำมถ่ีในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 256123 โดยจะ
จัดกำรประมูลคลื่นควำมถ่ีย่ำน 850MHz จ ำนวน 1 ชุด ชุดละ 2x5 MHz  ส่วนคลื่นควำมถ่ีย่ำน 1800MHz จะจัดกำร
ประมลูโดยแบง่เป็น 3 ชดุ ชดุละ 2x15 MHz เนื่องจำกกำรใช้วิธีกำรประมลูแบบ N-124 กลำ่วคือ หำกไมม่ีผู้ประมลูรำยใหม ่
กสทช. สำมำรถที่จะไม่น ำคลื่นควำมถ่ียำ่น 1800MHz อย่ำงน้อย 1 ชุดออกประมลู สง่ผลให้มีกำรแขง่ขนัรำคำประมลูกนั
มำกขึน้ คำดวำ่ร่ำงประกำศหลกัเกณฑ์กำรประมลูจะประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2561 อยำ่งไรก็
ตำม คณะกรรมกำร กสทช. ชดุใหมจ่ะเป็นผู้ด ำเนินกำรประมลู เนื่องจำกคณะกรรมกำรชดุปัจจบุนัจะหมดวำระลง จึงยงัไม่
มีก ำหนดเวลำที่แน่นอนว่ำเมื่อใดจะมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรกสทช. ชุดใหม่  ดงันัน้ก ำหนดเวลำกำรประมูลอำจมีกำร
เปลีย่นแปลงได้  

หำกดีแทคไม่ชนะกำรประมูลคลื่นควำมถ่ีในกำรประมูลคลื่นปีหน้ำ (ซึ่งไม่น่ำจะเกิดขึน้) 
ดีแทคจะมีเพียงคลืน่ชดุ 2×15MHz ยำ่นควำมถ่ี 2100MHz เทำ่นัน้ ในกำรให้บริกำรผู้ใช้บริกำรปัจจบุนัจ ำนวน 25 ล้ำนรำย 
ดีแทคอำจจะประสบปัญหำในเร่ืองขีดควำมสำมำรถให้บริกำรหำกต้องรองรับสญัญำณทัง้ระบบ 3G และ 4G บนโครงขำ่ย 
2100MHz  

                                                      
23  รำยงำนข่ำว https://www.bangkokpost.com/business/telecom/1352811/reserve-prices-set-for-5g-bids. 
24 จ ำนวนผู้ เข้ำประมลูที่มีคณุสมบตัิต้องมีจ ำนวนมำกกวำ่ใบอนญุำตที่จะมีกำรจดัประมลู  
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โดยปกติควำมต้องกำรเช่ำเสำโทรคมนำคมขึน้อยู่กับกำรขยำยพืน้ที่ให้บริกำรหรือกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพของโครงข่ำยเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ส ำหรับประเทศไทยกำรที่ผู้ประกอบกำรเพิ่งเร่ิม
ให้บริกำรระบบ 4G ท ำให้มีกำรก่อสร้ำงเสำโทรคมนำคมใหมจ่ ำนวนมำก เนื่องจำกผู้ประกอบกำรไมส่ำมำรถให้บริกำร 4G 
บนเสำที่อยูใ่นสมัปทำนปัจจบุนั เพรำะปัญหำเร่ืองกรรมสทิธ์ิของเสำโทรคมนำคม นอกจำกนี ้กำรขยำยตวัของปริมำณกำร
รับส่งข้อมูลในประเทศไทยท ำให้ต้องเพิ่มประสิทธิภำพโครงข่ำย ท ำให้เสำโทรคมนำคมที่สร้ำงใหม่ต้องเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรด้วย  

เอไอเอสและทรูแข่งขันกันโดยตรงในกำรให้บริกำรระบบ 4G ในเร่ืองพืน้ที่ให้บริกำรและ
คุณภำพกำรให้บริกำร (อตัรำควำมเร็ว) และมีควำมเป็นไปได้น้อยมำกที่ผู้ ให้บริกำรโทรคมนำคมจะเต็มใจที่จะแบ่งใช้
โครงข่ำยของตนเองให้กับผู้ประกอบกำรรำยอื่น ๆ ทัง้นี ้กำรที่ไม่มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำสู่ตลำดท ำให้กำรแบ่งใช้
โครงขำ่ยระหวำ่งผู้ประกอบกำรปัจจุบนัยิ่งเป็นไปได้ยำก (แผนภมูิ 2.13) สภำพกำรณ์ดงักลำ่วนบัเป็นโอกำสทำงธุรกิจของ
ผู้ประกอบกำรด้ำนเสำโทรคมนำคมอิสระ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรสถำนท่ีติดตัง้ใหมจ่ะต้องหนัมำพึ่งบริกำรจำก
ผู้ประกอบกำรอิสระดงักลำ่วมำกขึน้  
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แผนภมูิ 2.13: ปัจจยัผลกัดนัควำมต้องกำรเช่ำเสำโทรคมนำคมในประเทศไทย ที่มำ: Analysys Mason, พ.ศ. 2560  

 ผลกระทบตอ่
อปุสงค ์

คณุลกัษณะ สถำนะในประเทศไทย 

ความครอบคลุมทางภูมศิาสตร์ 
กำรมีโครงข่ำยในพืน้ท่ีใหม่จ ำเป็นต้องมีกำร

พฒันำสถำนท่ีตดิตัง้และอปุกรณ์ใหม่ 

 • จ ำเป็นต้องเพิม่เสำโทรคมนำคม 
เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรแบบไร้
สำยได้เข้ำด ำเนินงำนในพืน้ท่ี
ชำนเมืองและชนบท 

• เอไอเอสและทรูมีโครงข่ำย 2G 3G และ 
4G ครอบคลมุทัว่ประเทศ 

• ดีแทคตำมหลงัผู้ประกอบกำรหลกัสอง
รำย โครงข่ำย 4G ของดีแทคครอบคลมุ
ประชำกรเพียงร้อยละ 78 จงึจ ำเป็นต้อง
มีสถำนีโครงข่ำยเพิ่มเตมิ 

ความสามารถในการรองรับเพิ่มเตมิ 
กำรพฒันำสถำนท่ีตัง้และอปุกรณ์ใหม่

จ ำเป็นต้องมีกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร

รองรับของโครงข่ำย 

 • เม่ือโครงขำ่ยหนำแน่น เน่ืองจำก
กำรเพิ่มขึน้ของกำรใช้ข้อมลูท่ี
เพิ่มมำกขึน้ ผู้ประกอบกำร
จ ำเป็นต้องเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

• ผู้ประกอบกำรในประเทศไทยได้
ให้บริกำรผู้ใช้ 3G และ 4G จ ำนวนมำก 

• เน่ืองด้วยกำรเพิ่มขึน้ของกำรใช้ข้อมลู 
ผู้ประกอบกำรจ ำเป็นต้องเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของ
โครงข่ำย เพ่ือรองรับกำรใช้งำนท่ีเพิ่มขึน้  

การปรับปรุงโครงข่ายให้ทันสมัย  
สถำนีรับสง่สญัญำณท่ีทนัสมยัสำมำรถ

ด ำเนินกำรด้วยเทคโนโลยีหลำยอย่ำงใน

อปุกรณ์ชิน้เดียว (single RAN/multi-

mode/software-defined radio) 

 • ขณะท่ีโครงขำ่ยได้รับกำรพฒันำ
ให้ทนัสมยั ผู้ประกอบกำรเร่ิม
ตดิตัง้โครงข่ำย single RAN ซึง่
เป็นสถำนีรับสง่สญัญำณท่ี
สำมำรถรองรับหลำยเทคโนโลยี
และควำมถ่ี 

• ผู้ประกอบกำรสำมรำยไม่สำมำรถ
รองรับควำมถ่ีใหม่บนเสำโทรคมนำคม
ซึง่อยู่ภำยใต้สมัปทำนได้ เน่ืองจำก
ควำมซบัซ้อนเก่ียวกบักรรมสทิธ์ิของ
ทรัพย์สนิ ผู้ประกอบกำรจงึได้สร้ำงเสำ
โทรคมนำคมใหม่ เพ่ือรองรับควำมถ่ีท่ี
ได้มำจำกกำรชนะกำรประมลูในปี พ.ศ. 
2555 และพ.ศ. 2558  

• สถำนกำรณ์นีอ้ำจเปล่ียนแปลงไปเม่ือ
ข้อพพิำทเก่ียวกบักรรมสทิธ์ิในเสำ
โทรคมนำคมสมัปทำนได้ยตุิ 

Legend:  ควำมต้องกำร

ใช้เสำเพิ่มขึน้ 

 
คงที ่

 ควำมต้องกำร

ใช้เสำลดลง 

 

ควำมต้องกำรเช่ำเสำโทรคมนำคมเพิ่มเติมโดยหลกัจะมำจำกดีแทค ดงัที่กล่ำวไว้ในหวัข้อ 
3.2.2(ก)(1) ดีแทคยังเป็นรองในเร่ืองพืน้ที่ให้บริกำรระบบ 4G และต้องเพิ่มพืน้ที่ให้บริกำรด้วยตนเอง ในขณะที่แม้ว่ำ 
เอไอเอสและทรูจะไมต้่องเพิ่มควำมครอบคลมุของโครงขำ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั แตก่ำรเพิ่มขึน้ของปริมำณกำรรับสง่ข้อมลูใน
กำรใช้บริกำรอำจท ำให้เอไอเอสและทรูจ ำเป็นต้องเพิ่มประสทิธิภำพของโครงขำ่ยเพื่อแก้ปัญหำควำมหนำแนน่ในกำรรับสง่
ข้อมลู 

(ค) สภาพแวดล้อมการก ากบัดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของประเทศไทย 

กสทช. เข้ำมำรับหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กทช.) โดย กสทช. จดัตัง้ขึน้
เมื่อสิน้ปี พ.ศ. 2553 เพื่อก ำกบัดแูลกิจกำรโทรคมนำคม กสทช. มีอ ำนำจหน้ำที่ตำ่ง ๆ ในกำรก ำกบัดแูล รวมถึงกำรปอ้งกนั
กำรผูกขำดหรือกำรแข่งขนัอย่ำงไม่เป็นธรรม ประกำศก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนกำรแข่งขนัโดยเสรี
อย่ำงเป็นธรรม และจัดท ำแผนแม่แบบในกำรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีและกฎระเบียบส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมและกิจกำร
กระจำยเสยีง25 

                                                      
25 http://broadcasting.nbtc.go.th/wps/portal/Eng/Home/Aboutus/DutiesandPolicy/Duties.  

http://broadcasting.nbtc.go.th/wps/portal/Eng/Home/Aboutus/DutiesandPolicy/Duties
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กสทช. ได้ประกำศก ำหนดหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมกำรแข่งขนั อำทิ ในปี พ.ศ. 2555 ได้ออก
ประกำศเก่ียวกับผู้ประกอบกำรภำครัฐวิสำหกิจ คือ ทีโอที และ กสท. โทรคมนำคม โดยก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรภำค
รัฐวิสำหกิจทัง้สองแห่งต้องอนุญำตให้บุคคลภำยนอกเข้ำถึงและใช้เสำโทรคมนำคมของตนเองได้ หลกัเกณฑ์ดงักล่ำว
ส่งเสริมให้มีกำรใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนโทรคมนำคมร่วมกันระหว่ำงผู้ประกอบกำร ซึ่ง เป็นกำรเพิ่มกำรใช้พืน้ที่ติดตัง้
อปุกรณ์ร่วมกนัอย่ำงเต็มศกัยภำพ ทัง้นีก้องทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดิจิทลั (“กองทนุ” หรือ “DIF”)  ซึ่งเป็น
กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมที่จดัหำทรัพย์สินโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมอย่ำงต่อเนื่อง ได้ถกูจดัตัง้ขึน้
หลงัจำกมีกำรประกำศก ำหนดหลกัเกณฑ์ดงักลำ่ว กำรจดัตัง้กองทนุจึงถือเป็นกำรริเร่ิมเพื่อสนบัสนนุนโยบำยของรัฐบำล
ในกำรใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมร่วมกนั 

กสทช. ได้จดัท ำแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถ่ี ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2555 ในกำรให้ใบอนญุำต
และกำรใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมร่วมกนั วตัถปุระสงค์หลกัของแผนแม่บท ได้แก่ พฒันำและปรับปรุงหลกัเกณฑ์ 
แนวทำง และเง่ือนไขกำรอนุญำตกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ประกอบกิจกำรเข้ำสู่ตลำดและ
สง่เสริมกำรแขง่ขนัในกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม อยำ่งไรก็ตำมข้อจ ำกดัในเร่ืองกำรถือหุ้นในกิจกำรโดยคนตำ่งด้ำว26 
ซึง่ห้ำมมิให้ผู้ เข้ำประมลูมีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นคนตำ่งด้ำว เป็นข้อจ ำกดัในกำรเข้ำมำของผู้ประกอบกำรหลกัรำยที่สี่ 

3.2.3 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมบรอดแบนด์ประจ าที่ในประเทศไทย 

ดังที่กล่ำวไว้ในหัวข้อ 3.2.2 บริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ ถือเป็นบริกำรสนับสนุนบริกำรโครงข่ำยเคลื่อนที่ 
เนื่องจำกผู้บริโภคมีควำมต้องกำรใช้บริกำรข้อมูลในหลำกหลำยลกัษณะ ทัง้กำรใช้งำนที่ต้องกำรแบนด์วิธสงูและกำร
เช่ือมต่อแบบเคลื่อนที่ แม้ว่ำตลำดบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่จะมีขนำดเล็กหำกเปรียบเทียบกบัตลำดบริกำรโครงข่ำย
เคลือ่นท่ี แตก็่มีกำรเติบโตอยำ่งรวดเร็วในช่วงสองสำมปีที่ผำ่นมำ เนื่องจำกกำรขยำยโครงขำ่ยบรอดแบนด์ประจ ำที่ (ระบบ
สำยเคเบิล) อย่ำงหนกั และควำมนิยมที่เพิ่มขึน้ของกำรชมวิดีโอผ่ำนบริกำรเสริม over-the-top (OTT) และแพ็กเกจเหมำ
รวมหลำยบริกำรหรือ multi-play27 bundling กำรเข้ำถึงของบริกำรผ่ำนโครงข่ำยบรอดแบนด์ประจ ำที่คำดว่ำจะขยำยตวั
และเป็นที่ต้องกำรเพิ่มขึน้จำกกำรที่ผู้บริโภคต้องกำรขยำยปริมำณรับส่งข้อมูลหรือแบนด์วิธ และกำรแข่งขันระหว่ำง
ผู้ประกอบกำรในกำรเสนอบริกำรท่ีดีกวำ่แก่ผู้บริโภค  

ตลำดบริกำรบรอดแบนด์ด้วยโครงขำ่ยประจ ำทีม่ีผู้ประกอบกำรหลกัสี่รำย โดยผู้น ำตลำดสำมรำยแรกซึง่คิดจำก
จ ำนวนผู้ ใช้บริกำรได้แก่ ทรู 3BB และทีโอที ส ำหรับเอไอเอส ซึ่งได้เข้ำมำชิงสว่นแบ่งตลำดอย่ำงรวดเร็วจนคำดว่ำจะขึน้
เป็นอนัดบัสำมแทนที่ทีโอทีภำยในสองปี ส ำหรับรำยได้เฉลี่ยต่อผู้ ใช้ (ARPU) นัน้คำดว่ำจะอยู่ในระดบัคงที่ หลงัจำกที่ได้
ลดลงอยำ่งมำกเมื่อเอไอเอสเข้ำสูต่ลำดในปี 2558 อยำ่งไรก็ตำม ทรู 3BB และ เอไอเอส ยงัคงขยำยโครงขำ่ย FTTx รวมถึง
โครงข่ำยสำยเคเบิลอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูในบ้ำนหรือ Fibre-to-the-home (FTTH) อย่ำงตอ่เนื่องในสว่นของผู้ ให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตรำยเลก็จะเน้นลกูค้ำองค์กร และไมม่ีแนวโน้มที่จะขึน้เป็นผู้ประกอบกำรบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ที่ให้บริกำร
ทัว่ประเทศ  

กฎระเบียบเก่ียวกับกิจกำรบรอดแบนด์ในประเทศไทยค่อนข้ำงเป็นเสรี และคำดว่ำจะส่งเสริมกำรเติบโตของ
ตลำด  

                                                      
26 มำตรำ 8 แหง่พระรำชบญัญัติกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544  
27  ผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมใช้กลยทุธ์ในกำรเสนอแพ็คเกจแบบเหมำรวมหลำยบริกำร 
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(ก) แนวโน้มตลาดและปัจจัยกระตุ้นการเติบโตของตลาดของบริการบรอดแบนด์ 
ประจ าที่  

(1) การเติบโตของการเข้าถงึบริการ 

ปัจจัยหลกัที่ผลกัดนัการเติบโตของการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ประจ าที่ ได้แก่ การขยาย
โครงข่ายบรอดแบนด์ประจ าที ่ความนิยมทีเ่พ่ิมข้ึนของบริการวิดีโอแบบ OTT และแพ็กเก็จแบบเหมารวมหลายบริการ 

ฐำนผู้ ใช้บริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ในประเทศไทยเติบโตในอตัรำเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 
12.7 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2560 โดยมีจ ำนวน 7.8 ล้ำนคนเมื่อสิน้ปี พ.ศ. 2560 (แผนภมูิ 3.1) โดยผู้ ใช้บริกำร 
บรอดแบนด์ประจ ำทีป่ระมำณร้อยละ 25 ถึง 30 อยูใ่นเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล28  

 

 

แผนภมูิ 3.1: 
ผู้ใช้บริกำรบอร์ดแบนด์
ประจ ำที่ในประเทศไทย 
ที่มำ: Analysys 
Mason พ.ศ. 2560 

  
 

อตัรำกำรเข้ำถึงบริกำรภำคครัวเรือนขยำยตวัจำกร้อยละ 21 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นรำวร้อยละ 
36 ในปี พ.ศ. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกบัค่ำเฉลี่ยของกลุ่มประเทศควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) ท่ี 
ร้อยละ 4229 และคำดว่ำจะขยำยตวัสงูตอ่ไปในช่วงห้ำปีข้ำงหน้ำในอตัรำเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 8 ต่อปี จนถึงระดบัร้อยละ 
53 ภำยในปี พ.ศ. 2565 ทัง้นีค้ำดกำรณ์วำ่กำรเติบโตของกำรเข้ำถึงบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่จะมีสำเหตหุลกัจำกกำรท่ี
ผู้ประกอบกำรขยำยพืน้ท่ีให้บริกำรในต่ำงจงัหวดั30 ควำมนิยมกำรใช้บริกำรเนือ้หำจำกบริกำรเสริม OTT ผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
และแนวโน้มกำรเติบโตของกำรเสนอแพ็คเกจเหมำรวมหลำยบริกำร 

► การขยายพืน้ทีใ่หบ้ริการในต่างจงัหวดั 

อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ภำคครัวเรือนแตกต่ำงกันตำมพืน้ที่ โดยในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีอตัรำสงูถึงร้อยละ 55 ซึ่งสงูกว่ำอตัรำเฉลี่ยของประเทศถึงสองเท่ำ และมำกกว่ำอตัรำ
เฉลี่ยของภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีกำรเข้ำถึงบริกำรน้อยที่สุดเกือบสี่เท่ำ นอกจำกควำม
แตกต่ำงในภูมิภำคแล้วพืน้ที่ในเขตเมืองยงัมีกำรเข้ำถึงบริกำรมำกกว่ำพืน้ที่นอกเขตเมือง (กล่ำวคือพืน้ที่ชำนเมืองหรือ
ชนบท) ถึงร้อยละ 10-20 ควำมแตกต่ำงดงักลำ่วมีสำเหตหุลกัจำกอปุทำนในกำรให้บริกำรที่ดีกว่ำในเขตเมือง (กลำ่วคือ 

                                                      
28  ประมำณกำรจำกรำยงำนส ำรวจของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ไอซีที) ปี 2559 “จ ำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่อกับ

อินเทอร์เน็ต โดยจ ำแนกตำมรูปแบบแพ็คเกจบริกำรอินเทอร์เน็ต ภมิูภำคและพืน้ที่” 
29 อ้ำงอิงจำกคำ่เฉลี่ยของ 8 ประเทศเปรียบเทียบในกลุม่ประเทศควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (ได้แก่ อินเดีย จีน มำเลเซีย  

อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนำม สิงคโปร์ และประเทศไทย)  
30  ค ำวำ่ ‘ตำ่งจงัหวดั’ หมำยถึงจงัหวดันอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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กำรวำงสำยผ่ำนครัวเรือนในเขตชมุชนเมืองที่มีบ้ำนเรือนหนำแน่นมีต้นทนุต ่ำกวำ่ท ำให้กำรครอบคลมุพืน้ที่บริกำรในเขต
เมืองดีกวำ่) และอปุสงค์หรือควำมต้องกำรในบริกำรท่ีดีกวำ่ (กลำ่วคือผู้บริโภคฐำนะดีสว่นใหญ่จะอยูใ่นเขตเมือง)   

ปัจจุบนัผู้ประกอบกำรอย่ำงทรู ซึ่งมีโครงข่ำยครอบคลมุกระจำยทัว่เขตเมือง ได้ขยำยกำรให้บริกำรสู่ต่ำงจังหวดัเพื่อจบั
ตลำดลูกค้ำที่ต้องกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมประกำศแผนติดตัง้
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในหมู่บ้ำนกว่ำ 70,000 แห่งทัว่ประเทศภำยในสิน้ปี พ.ศ. 256131 อนัเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร
เศรษฐกิจดิจิทลัของประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำมยงัไม่มีข้อมลูควำมคืบหน้ำของโครงกำรแม้วำ่จะผ่ำนก ำหนดเวลำส ำหรับ
ขัน้ตอนด ำเนินกำรท่ีส ำคญัไปแล้ว จึงคำดวำ่โครงกำรอำจลำ่ช้ำออกไป 

► ความนิยมทีเ่พ่ิมข้ึนของบริการวิดีโอแบบ OTT 

รำยกำรโทรทัศน์ซึ่งผู้ ชมไม่เสียค่ำบริกำร หรือฟรีทีวียังคงได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงในประเทศไทย 
อย่ำงไรก็ตำมบริกำรวิดีโอผ่ำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนบริกำรเสริม OTT ก ำลงัได้รับควำมนิยมเพิ่มขึน้อยำ่งรวดเร็ว ท ำให้มีควำม
ต้องกำรเพิ่มขึน้ในกำรรับส่งข้อมูล และมีส่วนท ำให้มีกำรใช้บริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่มำกขึน้ มีรำยงำนว่ำสดัส่วน
ผู้ ใช้บริกำรบรอดแบนด์ซึ่งดวูิดีโอผำ่นยทูปูเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 88 ในปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 97 ในปี พ.ศ. 255932 ควำม
แพร่หลำยของบริกำรวิดีโอแบบ OTT ในประเทศไทยท ำให้ผู้ให้บริกำรวิดีโอออนดีมำนด์ หรือ VoD ทัง้ที่เป็นผู้ประกอบกำร
ระหวำ่งประเทศและในภมูิภำค อำทิ Netflix, iflix, HOOQ หรือ Viu ตำ่งก็เปิดตวักำรให้บริกำรในประเทศไทย และปัจจบุนั
กำรชมรำยกำรฟรีทีวีในประเทศไทยได้มีกำรชมผ่ำนช่องรำยกำรของยทูปู อย่ำงไรก็ตำมคำดวำ่ผู้บริโภคในประเทศไทยยงั
จะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมกำรชมรำยกำรฟรีทีวีไปชมรำยกำรทำงบริกำร  OTT อย่ำงมีนยัส ำคญั แต่ควำมนิยมที่เพิ่มขึน้ของ
บริกำรวิดีโอแบบ OTT ถือเป็นปัจจยัหนึง่ที่กระตุ้นกำรเติบโตของอตัรำเข้ำถึงบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่เนื่องด้วยลกัษณะ
บริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ซึง่ไมจ่ ำกดัปริมำณรับสง่ข้อมลู 

► การเหมารวมหลายบริการมีส่วนผลกัดนัการใช้บริการบรอดแบนด์ประจ าที่ 

ผู้ประกอบกำรบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ในประเทศไทยบำงรำยเป็นผู้ประกอบกำรโทรคมนำคม
ประจ ำที่และเคลื่อนที่ โดยให้บริกำรทัง้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทีวี และบริกำรโทรคมนำคมประจ ำที่ ดังนัน้จึงสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกกำรให้บริกำรหลกัทัง้สำมชนิดในกำรแสวงหำลกูค้ำใหม่ รักษำฐำนลกูค้ำเดิม และสร้ำงควำมแตกต่ำงใน
บริกำร อำทิ เอไอเอสจะเสนอบริกำรเหมำรวมระหวำ่งเคเบิลอินเทอร์เน็ตกบักลอ่งทีวี AIS PLAYBOX ส ำหรับรับชมรำยกำร
บันเทิงในบ้ำน ขณะที่ทรูมีข้อเสนอแบบเหมำรวมบริกำรหลำยประเภทที่ทรูเรียกว่ำบริกำรคอนเวอร์เจนซ์ ทัง้บริกำร 
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เนือ้หำดิจิตอล บริกำรเสียงและบริกำรข้อมลูผ่ำนโทรศพัท์เคลื่อนที่ รวมถึงบริกำรโทรศพัท์บ้ำน
รวมในแพ็คเกจบริกำรเดียวกนั ข้อเสนอเหมำรวมบริกำรลกัษณะนีถื้อเป็นปัจจัยส ำคญัในกำรขยำยตวัของอตัรำเข้ำถึง
บริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ ด้วยกลยทุธ์ดงักลำ่วทรูได้เพิ่มสดัสว่นผู้ ใช้บริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ที่ซือ้บริกำรแบบเหมำ
จำกร้อยละ 37 ในไตรมำสแรกของปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 52 ในไตรมำสที่สำมของปี พ.ศ. 256033   

                                                      
31  รำยงำน Telecom Review (2017), Thailand announce plans to introduce broadband to every village by 2018; เข้ำถึงได้จำก 

http://www.telecomreviewasia.com/index.php/news/policy-news/553-thailand-announce-plans-to-introduce-broadband-
to-every-village-by-2018. 

32  รำยงำน EDTA (2017), Thailand Internet User Profile 2017; เข้ำถึงได้จำก: https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-
Internet-user-profile-2017.html. 

33  รำยงำนกำรประชมุ True Analyst Conference ไตรมำส 3 ปี 2560; เข้ำถึงได้จำก: 
http://true.listedcompany.com/misc/PRESN/20171116-true-analystconference-3q2017.pdf 
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► การสนบัสนนุของรฐับาลไทยส าหรบัโครงการเศรษฐกิจดิจิตอล  

รัฐบำลไทยได้มีกำรด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิตอล ภำยใต้
ต้นแบบกำรพัฒนำเศรษฐกิจ Thailand 4.0 โครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำง ๆ รวมถึงโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนโทรคมนำคมและ
โครงข่ำย ถือเป็นหนึง่ในแกนหลกั 5 สว่นของเศรษฐกิจดิจิตอล และได้รับกำรจดัล ำดบัให้มีควำมส ำคญัเป็นล ำดบัต้นๆ ใน
แผนกลยทุธ์กำรด ำเนินงำนของรัฐบำล ซึ่งเป็นฐำนหลกัส ำหรับแผนงำนดิจิตอลอื่น ๆ เช่น หนึ่งในแผนงำนของกระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมคือกำรพฒันำโครงข่ำยบรอดแบนด์เพื่อให้มีกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงน้อยร้อยละ 95 
ของประชำกรภำยในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 27 ในปี พ.ศ. 255734 โดยมีกำรจดัสรรงบประมำณเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยดงักลำ่ว กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วคำดวำ่จะท ำให้มีกำรเข้ำถึงบริกำรอินเทอร์เน็ตมำกขึน้และเพิ่มอตัรำกำรเข้ำถึง
บริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่   

เป็นที่คาดว่าเทคโนโลยี 5G จะยงัไม่มีผลอย่างมีนยัส าคญั ต่อการขยายตวัของจ านวนผู้ใช้บริการ 
บรอดแบนด์ประจ าที ่

โครงข่ำยระบบ 5G ต้องมีกำรติดตัง้ระบบเคเบิลภำยในโครงข่ำย (ในระดบัถนน) เนื่องจำกโครงข่ำย
ระบบ 5G  ที่มีควำมจขุ้อมลูระดบักิกะบิต ต้องใช้ตวัน ำควำมถ่ีขนำดใหญ่ซึง่มีเฉพำะช่วงควำมถ่ีคลื่นที่สงูมำก (ระดบั 70-
80 GHz) ซึง่เป็นยำ่นควำมถ่ีที่มีกำรแพร่คลืน่ในระยะทำงสัน้กวำ่และต้องติดตัง้เซลล์สญัญำณขนำดเลก็ใกล้กบัสถำนที่อยู่
ของผู้ ใช้บริกำรปลำยทำง อย่ำงไรก็ดี หำกไม่มีโครงข่ำยระบบ 5G ที่หนำแน่น อุปสรรคในกำรขยำยโครงข่ำยระบบ 5G 
ยอ่มหมำยควำมวำ่ ระบบ 5G ไมน่ำ่จะมีผลอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่กำรขยำยตวัของจ ำนวนผู้ใช้บริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่  

โครงข่ำยระบบ 5G ที่ครบถ้วนจะเพิ่มควำมต้องกำรโครงข่ำยใยแก้วน ำแสงที่มีอยู่เนื่องจำกควำม
คล้ำยคลงึกบัโครงข่ำยใยแก้วน ำแสง แตกต่ำงกนัเพียงสว่นปลำยสำยหรือlast-drop ของโครงข่ำยจะมิใช่สำยเคเบิลแตจ่ะ
เป็นอปุกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีไร้สำย  

► การเปลีย่นจากบริการบรอดแบนด์ประจ าทีเ่ป็นบริการบรอดแบนด์เคลือ่นมีความเสีย่งอยู่ในระดบัต ่า 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ไปใช้บริกำรเคลื่อนที่จะเกิดขึน้หำกผู้ ใช้บริกำร 
บรอดแบนด์ประจ ำที่ระดบัลำ่ง(สำยโทรศพัท์) ยกเลิกบริกำรโทรศพัท์บ้ำนและเปลี่ยนไปใช้บริกำรบรอดแบนด์เคลื่อนที่ ซึง่
จะลดควำมต้องกำรในบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ (แบบเคเบิล) กรณีดงักลำ่วเกิดได้ยำกในประเทศไทยเนื่องจำกผู้ใช้งำน
ในประเทศไทยใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตจำกโครงขำ่ยเคลื่อนที่เป็นหลกัอยู่แล้ว อนัที่จริงแล้วแนวโน้มจะเกิดในทิศทำงตรงกนั
ข้ำม กลำ่วคือ ผู้ใช้บริกำรจะแสวงหำบริกำรใหมเ่พิ่มเติมจำกบริกำรข้อมลูผำ่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซึง่สำมำรถให้แบนด์วิธสงู
โดยไม่มีกำรจ ำกดัปริมำณข้อมลู เนื่องจำกผู้ ใช้บริกำรต้องกำรใช้บริกำรข้อมลูในปริมำณมำกได้ตำมต้องกำรโดยไม่เสีย
คำ่ใช้จ่ำยสงูเกินไป 

นอกจำกนี ้เทคโนโลยีไร้สำยประสบปัญหำข้อจ ำกัดทำงเทคโนโลยี มีประสิทธิภำพต ่ำ และเป็น
ทำงเลือกในกำรเพิ่มประสิทธิภำพบริกำรที่ไม่คุ้มทนุส ำหรับเจ้ำของโครงข่ำย ตวัอย่ำงเช่น กำรเพิ่มประสิทธิภำพของคลืน่
ควำมถ่ีในเทคโนโลยีแบบไร้สำยให้ผลตอบแทนลดลง ท ำให้ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรขีดควำมสำมำรถกำร
ให้บริกำรของผู้ ใช้บริกำรบรอดแบนด์ได้ ดงันัน้จึงเป็นที่คำดว่ำผู้ ใช้บริกำรที่ใช้ปริมำณข้อมลูสงูจะใช้บริกำรบรอดแบนด์
ประจ ำที่เพิ่มเติม ทัง้นีรู้ปแบบกำรก ำหนดรำคำค่ำบริกำรของบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่กับค่ำบริกำรของบริกำร 
บรอดแบนด์เคลื่อนที่จะยังคงแตกต่ำงกันต่อไปในอนำคต แม้ว่ำกำรเสนอบริกำรแบบไม่จ ำกัดปริมำณข้อมูลของ

                                                      
34  กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (2557); เข้ำถึงได้จำก: 

http://www.unescap.org/sites/default/files/Thailand%20Broadband%20%20Infrastructure%20and%20International%20Co
nnectivity.pdf 
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โทรศพัท์เคลือ่นท่ีจะได้รับควำมนิยมเพิ่มขึน้ หำกผู้ใช้บริกำรใช้ปริมำณข้อมลูเกินเพดำนท่ีก ำหนดจะท ำให้มีกำรลดอตัรำเร็ว
ของกำรสง่รับข้อมลูจึงมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ควำมพอใจในกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำร    

การรบัส่งข้อมูล 

กำรรับส่งข้อมูลถือเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อปริมำณรับส่งข้อมูลของโครงข่ำย ซึ่งส่งผลให้มีควำม
ต้องกำรโครงขำ่ยใยแก้วน ำแสงเพิ่มขึน้เพื่อรับรองควำมต้องกำรใช้ข้อมลูที่เพิ่มขึน้ กำรขยำยตวัของปริมำณกำรรับสง่ข้อมลู
มำจำกปัจจยัหลกัดงัตอ่ไปนี ้ 

• กำรไมจ่ ำกดัปริมำณข้อมลูในโครงขำ่ยบรอดแบนด์ประจ ำที่ 

• กำรย้ำยไปใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตที่ควำมเร็วสูงขึน้ท ำให้มีกำรใช้งำนข้อมูลเพิ่มขึน้จำก 
แบนด์วิธที่เพิ่มขึน้  

• อุปทำนที่เพิ่มขึน้ของเนือ้หำบริกำรวิดีโอแบบ OTT (เช่น กำรชมรำยกำรฟรีทีวีซึ่งเป็นที่นิยม
ย้อนหลงั หรือรำยกำรยอดนิยมอื่น ๆ เช่น ละครชดุของเกำหล)ี 

ในแง่ของกำรรับสง่ข้อมลู มีกำรประมำณว่ำปริมำณรับสง่ข้อมลูเฉลี่ยรำยเดือนของผู้ ใช้บริกำร NGA จะมี
จ ำนวนรำว 178 กิกะไบต์ต่อเดือนตอ่รำย ในปี พ.ศ. 2560 (แผนภมูิ 3.2) และคำดว่ำปริมำณรับสง่ข้อมลูบนโครงขำ่ยจะขยำย
ตวัอย่ำงมีนยัส ำคญั จนถึงระดบั 470 กิกะไบต์ต่อเดือนต่อรำย ในปี พ.ศ. 2565 (ที่อตัรำเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 21.5 ในช่วง
ห้ำปีข้ำงหน้ำ) 

แผนภมูิ 3.2: ปริมำณรับสง่ข้อมลูเฉลีย่รำยเดือนตอ่ผู้ใช้ NGA (GB/เดือน), ในประเทศไทย ที่มำ: Analysys Mason, 
พ.ศ. 2560 

 

 
 

เป็นที่คาดว่าบริการ FTTP/B ที่เพ่ิมมากข้ึนจะกระตุน้การย้ายไปสมคัรบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ความเร็วสูง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีเ่พ่ิมข้ึนของผูใ้ช้บริการ  

จนถึง ปี พ.ศ. 2560 บริกำรเคเบิลอินเทอร์เน็ตที่ลำกสำยถึงสถำนประกอบกำร/อำคำร (FTTP/B) คิด
เป็นร้อยละ 19 ของผู้ ใช้บริกำรทัง้หมด แต่คำดวำ่จะเติบโตถึงร้อยละ 71 ในปี พ.ศ. 2565 (ที่อตัรำเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 
30) กำรเข้ำสูต่ลำดบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ของเอไอเอสโดยมีโครงขำ่ยใยแก้วน ำแสงของตนเองเป็นปัจจยัหลกัในกำร
ผลกัดนักำรเติบโตของบริกำรเคเบิลอินเทอร์เน็ต เนื่องจำกเอไอเอสมีโครงข่ำยใยแก้วน ำแสง ทำงด้ำนทรูได้ลงทุนวำง
โครงข่ำยแบบ FTTx เนื่องจำกใกล้จะสิน้สดุสมัปทำนโทรศพัท์บ้ำน ซึ่งโครงข่ำยดงักลำ่วก็เป็นปัจจยัผลกัดนักำรเติบโตของ
บริกำรเคเบิลอินเทอร์เน็ตเช่นกนั  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
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การเปลี�ยนถ่ายของเทคโนโลยีเกิดขึ �นในชว่งเวลาที�เหมาะสม เนื�องจากการเพิ�มขึ �นของความนิยมในการ
ใช้บริการวิดีโอ การเล่นเกมส์ออนไลน์ และแอปพลิเคชั�นแบบตอบโต้ต่าง ๆ นําไปสู่ความต้องการแบนด์วิธเพิ�มขึ �น การ
ตอบสนองต่อความต้องการที�เพิ�มขึ �นของผู้ ใช้บริการทําให้ผู้ประกอบการเสนอบริการอพัเกรดความเร็วอินเทอร์เน็ตเพื�อ
รักษาลูกค้าเดิมไว้ และเสนอรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื�อดึงดูดลูกค้าใหม่ จึงเป็นการผลกัดันให้ตลาดมีการ
เปลี�ยนไปสู่บริการแบบบรอดแบนด์ที�มีความเร็วสูงกว่า เช่น เอไอเอสซึ�งเข้าสู่ตลาดในปี พ.ศ. 2558 เสนอบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็ว 15/5Mbit/s และให้ข้อเสนออพัเกรดความเร็วแกล่กูค้าโดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่ายเพิ�มถึงสองครั �งภายในสอง
ปีจนถึงระดับความเร็วที�30/10Mbit/s ในปี พ.ศ. 2560 การเปลี�ยนถ่ายเทคโนโลยีเห็นได้ชัดจากการก้าวกระโดดของ
ความเร็วเฉลี�ยของบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เช่น กรณีของ 3BB ได้เพิ�มความเร็วบรอดแบนด์จาก 11Mbit/s ในปี 
พ.ศ. 2557 เป็น 39Mbit/s ในเดือนตลุาคม ปี พ.ศ. 256035 สอดคล้องกบัการเสนออพัเกรดความเร็วบริการของเอไอเอส 

หากเปรียบเทียบกบัประเทศเพื�อนบ้าน ประเทศไทยยงัเป็นรองประเทศที�เป็นหลกัอ้างอิง (คือมาเลเซีย
และเวียดนาม) ในเรื�องของการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตระบบใยแก้วนําแสง ณ ปี พ.ศ. 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากระดบั
การสนับสนุนของรัฐบาล (กล่าวคือรัฐบาลมาเลเซียได้ริเริ�มโครงการบรอดแบนด์ระดับชาติก่อนประเทศไทย) และ
โครงสร้างพื �นฐานบรอดแบนด์ที�มีอยู ่(กลา่วคือเวียดนามไมค่อ่ยมีการใช้โครงขา่ยใยแก้วนําแสงแบบสายลวดทองแดงมาก
นกั)  

โดยสรุปตลาดบริการบรอดแบนด์ประจําที�ในประเทศไทยคาดว่าจะเติบโตอย่างสูง เปรียบเทียบกบั
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

การเติบโตอย่างสงูของอตัราเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ประจําที�ทําให้ประเทศไทยจดัอยู่ในอนัดบัต้นๆ 
ของประเทศในกลุม่กําลงัพฒันาในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (แผนภมูิ 3.3) ในช่วงห้าปีข้างหน้าคาดวา่ประเทศไทย
จะมีอตัราการเข้าถึงบริการใกล้เคียงกบัมาเลเซีย  

แผนภมูิ 3.3: ข้อมลูอตัราการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ประจําที�ภาคครัวเรือนของตลาดเอเชียในอดีต ที�มา: Analysys 

Mason, กสทช. พ.ศ. 2560 

ประเทศที�ใช้
เปรียบเทยีบ

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ประเทศไทย 21.5% 24.1% 26.4% 29.2% 33.9% 36.5%

สิงคโปร์ 107.9% 107.8% 111.3% 111.4% 107.6% 107.0%

มาเลเซีย 42.9% 45.8% 46.0% 46.8% 44.7% 47.0%

อินโดนีเซีย 3.9% 4.9% 5.5% 6.7% 8.2% 9.9%

ฟิลิปปินส์ 9.2% 10.3% 11.7% 13.9% 15.3% 18.4%

เวียดนาม 19.8% 20.8% 23.8% 30.0% 35.2% 38.0%

จีน 46.5% 50.5% 56.4% 60.6% 69.0% 71.8%

อินเดีย 6.0% 6.1% 6.2% 6.4% 7.1% 7.7%

35  จสัมิน (2560) การวิเคราะห์ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 เข้าถึงได้จาก 
https://www.jasmine.com/assets/uploads/Investor_Bulletin_3Q_2017_EN_Final.pdf 
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แผนภมู ิ3.4: ประมำณกำรอตัรำกำรเข้ำถงึบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ภำคครัวเรือนของตลำดเอเชีย ที่มำ: Analysys 
Mason, กสทช. พ.ศ. 2560 

ประเทศที่ใช้
เปรียบเทยีบ 

2561 2562 2563 2564 2565 อัตราเติบโต
เฉล่ียต่อปีร้อยละ 
(2560 –2565) 

ประเทศไทย 42.0% 47.0% 50.6% 52.1% 53.0% 7.8% 
สิงคโปร์ 107.9% 109.2% 110.7% 112.0% 112.0% 0.9% 
มำเลเซีย 48.6% 50.0% 51.6% 53.0% 54.5% 3.0% 
อินโดนีเซีย 11.8% 12.8% 14.1% 16.8% 18.7% 13.5% 
ฟิลิปปินส์ 22.0% 24.4% 25.9% 27.0% 28.4% 9.1% 
เวียดนำม 41.4% 46.1% 51.5% 56.5% 58.6% 9.0% 
จีน 76.6% 80.0% 81.2% 81.9% 82.9% 2.9% 
อินเดีย 8.2% 8.6% 8.9% 9.3% 9.7% 4.8% 

 

(2) รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ (ARPU) 

ในปีพ.ศ. 2560 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อผู้ ใช้บริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ ในประเทศไทยมี
จ ำนวน 16.1 ดอลลำร์สหรัฐฯ (แผนภูมิ 3.5) ในประเทศไทย ลดลงจำก 19.2 ดอลลำร์สหรัฐฯ ในปีพ.ศ. 2555 (ลดลง 
ร้อยละ 16) กำรลดลงดังกล่ำวมีสำเหตุหลักจำกกำรแข่งขันอย่ำงสูงในกำรหำผู้ ใช้บริกำร ทัง้นี ้เอไอเอสเข้ำสู่ตลำด  
บรอดแบนด์ประจ ำที่ในปี พ.ศ. 2558 ด้วยกลยุทธ์กำรแข่งขันเชิงรุก อำทิ กำรเสนอบริกำรเหมำรวมกับบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส รำยกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยส่วนลดค่ำบริกำรส ำหรับลูกค้ำรำยใหม่ระดับเร่ิมต้น  (ณ 
ขณะนัน้) โดยคิดค่ำบริกำรเร่ิมต้นที่ 16.7 ดอลลำร์สหรัฐฯ หรือ 590 บำทต่อเดือน อนึ่งคำดว่ำรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อ
ผู้ ใช้บริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่จะคงที่อยู่ในระดบัปัจจุบนั โดยมีกำรใช้ข้อเสนออพัเกรดควำมเร็วเพื่อรักษำระดบัรำยได้
เฉลีย่ตอ่เดือนตอ่ผู้ใช้บริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ไว้ 

รำยได้ของตลำดบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่เติบโตจำกจ ำนวน 900 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 
1,500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2560 (อตัรำเติบโตเฉลี่ยตอ่ปีร้อยละ 9) จำกกำรคำดกำรณ์วำ่ระดบั ARPU จะคงที่ 
ตวัเลขคำดกำรณ์กำรเติบโตของรำยได้ตลำดที่อตัรำเติบโตเฉลี่ยตอ่ปีร้อยละ 9 เป็น 2,300 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 
2565 จะขึน้อยูก่บักำรเติบโตของอตัรำเข้ำถึงบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่เป็นหลกั  
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แผนภมูิ 3.5: รำยได้เฉลีย่ตอ่ผู้ใช้บริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่และกำรเติบโตของรำยได้ตลำด ที่มำ: Analysys Mason, พ.ศ. 
2560 

 
 

(ข) โครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมบรอดแบนด์ประจ าที่ของประเทศไทย และภาวะการ
แข่งขัน 

ทรูและ 3BB มีส่วนแบ่งทางการตลาดแซงหน้าทีโอทีจากการลงทุนขยายโครงข่าย  FTTx อย่างสูง
ในช่วงสองสามปีทีผ่่านมา และการแข่งขนัสูงข้ึนอีกเมื่อเอไอเอสเข้าสู่ตลาดบรอดแบนด์ประจ าที ่ 

ผู้ประกอบกำรหลกัในตลำดบรอดแบนด์ประจ ำที่มีสำมรำย ได้แก่ ทรู 3BB และทีโอที โดย ณ ปี พ.ศ. 2560 
ทรูมีสว่นแบ่งตลำดผู้ ใช้บริกำรสงูสดุที่ร้อยละ 40 ตำมด้วย 3BB ร้อยละ 35 และทีโอทีร้อยละ 16 (แผนภมูิ 3.6) ในช่วงห้ำปีที่
ผำ่นมำ ตลำดบรอดแบนด์ประจ ำที่มีกำรแขง่ขนัที่เข้มข้นขึน้เร่ือยๆ โดยทรูขึน้ครองตลำดแทนทีโอทีในปี พ.ศ. 2555 และนบัแต่
นัน้สำมำรถรักษำควำมเป็นผู้น ำตลำดไว้ สว่น 3BB มีสว่นแบ่งตลำดมำกกว่ำทีโอทีในปี พ.ศ. 2557 และขึน้เป็นอนัดบัสองใน
ตลำด สว่นเอไอเอสสำมำรถครองสว่นแบ่งทำงกำรตลำดร้อยละ 7 หลงัจำกเข้ำสูต่ลำดเพียงสำมปี ในช่วงระยะเวลำเดียวกนั 
ส่วนแบ่งตลำดของทีโอทีลดลงจำกร้อยละ 33 ในปีพ.ศ. 2555 เหลือร้อยละ 16 ในปีพ.ศ. 2560 กำรเปลี่ยนแปลงในตลำด
ดงักลำ่วมีสำเหตหุลกัจำกกำรขยำยโครงขำ่ยของผู้ประกอบกำรเอกชน   

แผนภมูิ 3.6: สว่นแบง่ตลำดผู้ใช้บริกำร ที่มำ: Analysys Mason, พ.ศ. 2560 

 
 

 

รา
ยไ
ด้เ
ฉลี่

ยต่
อผู้

ใช้
บริ

กา
รข

อง
ตล

าด
 (ด

อล
ลา

ร์ส
หรั

ฐ/
เด
ือน

) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

รายได้ของตลาด (ซ้าย) 

ผ 

รายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการของตลาด (ขวา) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

อื่น ๆ 

รา
ยไ
ด้ข

อง
ตล

าด
 (ด

อล
ลา

ร์ส
หรั

ฐฯ
, พ

นัล้
าน

) 



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส ำคญั กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส ำคญั หน้ำที่ 122 

แผนภมูิ 3.7: สว่นแบง่รำยได้ ที่มำ: Analysys Mason, พ.ศ. 2560 

 

เป็นที่คาดว่าการกระจุกตวัของตลาดจะด าเนินต่อไป ทรู 3BB และ เอไอเอสเป็นผูป้ระกอบการที่เน้น
การขยายโครงข่ายมากที่สดุ โดยคาดว่าเอไอเอสจะข้ึนเป็นหน่ึงในสามผูป้ระกอบการใหญ่ที่สดุในตลาดบรอดแบนด์ประจ า
ที ่ 

แผนภมูิ 3.8 แสดงรำยละเอียดพืน้ท่ีครอบคลมุกำรให้บริกำร ควำมคืบหน้ำในกำรขยำยโครงขำ่ย และ
แผนกำรลงทนุของผู้ประกอบกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ในประเทศไทย  

ผู้ประกอบกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ยงัคงเร่งขยำยโครงข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดควำมแตกตำ่งใน
กำรให้บริกำรระหว่ำงเขตเมืองและเขตชนบทลง กำรขยำยพืน้ที่ให้บริกำรอยำ่งต่อเนื่องจะกระตุ้นควำมต้องกำรใช้บริกำร
อินเทอร์เน็ตในตำ่งจงัหวดั อนัเป็นปัจจยัที่ลดช่องวำ่งด้ำนสือ่ดิจิตอลระหวำ่งเขตเมืองและเขตชนบทลง  

สภำวะกำรแขง่ขนัในตลำดบรอดแบนด์รำยยอ่ยจะรุนแรงขึน้อยำ่งตอ่เนื่องทีร่ะดบักำรกระจกุตวัของตลำด
ในปัจจุบนั เนื่องจำกผู้ประกอบกำรหลกัมีกำรลงทุนขยำยโครงข่ำยบรอดแบนด์ระบบเคเบิลเป็นจ ำนวนมำก เอไอเอสซึ่งเป็น
ผู้ประกอบกำรที่เข้ำตลำดรำยลำ่สดุด ำเนินแผนกำรลงทนุขยำยโครงขำ่ยอยำ่งหนกั พร้อมด้วยกลยทุธ์ขำยบริกำรแบบเหมำรวม
หลำยบริกำร จึงคำดวำ่เอไอเอสจะขึน้เป็นผู้ประกอบกำรใหญ่สำมอนัดบัแรกแทนทีโอทีภำยในสองปีข้ำงหน้ำ ในสว่นของธุรกิจ
หลกัที่เหลืออยู่ของ กสท. โทรคมนำคม และ ทีโอที ซึ่งรวมถึงบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ มีแนวโน้มว่ำอำจมีกำรควบรวมกัน
เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมภำครัฐวิสำหกิจ แม้วำ่ยงัไมม่ีรำยงำนยืนยนักำรควบรวม
ธุรกิจดงักลำ่ว หำกมีกำรรวมธุรกิจเกิดขึน้ ก็คำดวำ่จะไมส่ง่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ตลำด เนื่องจำก กสท. โทรคมนำคม 
มีโครงข่ำยขนำดเล็ก และรัฐวิสำหกิจทัง้สองแห่งใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมยัเมื่อเปรียบเทียบกบักำรติดตัง้โครงข่ำยใยแก้วน ำแสง
ของผู้ประกอบกำรเอกชน   

นอกจำกผู้ประกอบกำรหลกัที่ให้บริกำรทัว่ประเทศแล้ว ยงัมีผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยย่อยที่ได้รับ
ใบอนญุำตที่ประกอบกำรอยู่อีก 187 รำยในประเทศไทย36 ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยย่อยดงักลำ่วโดยทัว่ไปจะเน้นตลำด
ผู้บริกำรที่เป็นองค์กร และบริกำรอินเทอร์เน็ตจะรวมอยู่บริกำรด้ำนไอทีอื่นๆ (เช่น ศนูย์ข้อมลู บริกำร Cloud) ผู้ ให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตเหลำ่นีไ้ม่มีแนวโน้มวำ่จะขยำยสูก่ำรเป็นผู้ ให้บริกำรระดบัประเทศ และ/หรือ หนัมำจบัตลำดผู้ ใช้บริกำรตำมที่
อยู่อำศยั ซีเอส ล็อกอินโฟ และ Sinet เป็นผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตที่โดดเด่นซึ่งมีกำรให้บริกำรบรอดแบนด์ควำมเร็วสงูแก่
ผู้ใช้บริกำรตำมที่อยูอ่ำศยัด้วย โดยสว่นใหญ่เป็นระบบใยแก้วน ำแสง ซีเอส ลอ็กอินโฟ ให้บริกำรบรอดแบนด์แบบ FTTB/H 
แก่ผู้ ใช้บริกำรในอำคำรชุดในเขตพืน้ที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลกั (แผนภูมิ 3.8) Sinet ยงัให้บริกำร FTTx ในตลำด 
บรอดแบนด์รำยย่อย โดยเน้นพืน้ที่เขตเมืองในจงัหวดัใหญ่ เช่น เชียงใหม่ และเขตพืน้ที่กรุงเทพและปริมณฑล แต่ไม่คำด

                                                      
36  ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยย่อยที่ได้รับใบอนุญำตมีทัง้สิน้ 187 รำย ณ เดือนมีนำคม 2560 โดย 39 รำยถือใบอนุญำตแบบที่สำม  

ซึง่สำมำรถก่อสร้ำงและด ำเนินงำนโครงข่ำยของตนเองทัว่ประเทศ จำกรำยงำนของ TeleGeography (2017) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

อื่น ๆ 



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส ำคญั กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส ำคญั หน้ำที่ 123 

วำ่ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยยอ่ยเหลำ่นีจ้ะขยำยโครงขำ่ยให้บริกำรอยำ่งมีนยัส ำคญั และมีแนวโน้มวำ่จะได้รับผลกระทบ
จำกสภำวะกำรแขง่ขนัอยำ่งสงูของผู้ประกอบกำรระดบัประเทศ37 

กำรควบรวมกิจกำรในประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี ้ บำงสว่นเป็นกิจกำรของผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยยอ่ย 
แตไ่มค่ำดวำ่จะมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อสภำวะกำรแขง่ขนัในตลำด  

เอไอเอสเข้าเป็น 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ทีส่ดุของ
ซีเอส ล็อกอินโฟ   

กำรลงทุนดังกล่ำวมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อสภำวะกำรแข่งขันในตลำดบรอดแบนด์ 
เนื่องจำกเอไอเอสได้ด ำเนินแผนกำรรุกตลำดครัง้ใหญ่ไปแล้ว กำรควบรวมกิจกำรดงักลำ่วจึงไม่
เปลี่ยนแปลงฐำนะกำรแข่งขนัของเอไอเอสอยำ่งมีนยัส ำคญั เนื่องจำกซีเอส ล็อกอินโฟ มีขนำด
บริกำรคอ่นข้ำงเลก็และเน้นเฉพำะในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพและปริมณฑลเทำ่นัน้  

TIME dotcom เข้า
ซ้ือหุน้ร้อยละ 49 ใน 
บมจ. ซิมโฟนี ่

กำรเข้ำลงทุนของ TIME dotcom ใน บมจ. ซิมโฟนี่  คำดว่ำจะไม่น ำไปสู่กำรลงทุนขยำย
โครงข่ำยอย่ำงสงูของซิมโฟนี่ เนื่องจำก TIME dotcom ไม่มีเงินทุนเพียงพอส ำหรับกำรติดตัง้
โครงข่ำยขนำดใหญ่ และมิได้ขยำยตลำดในมำเลเซียมำกนกั ดงันัน้คำดว่ำ ซิมโฟนี่ ยงัคงเน้น
เจำะตลำดเฉพำะที่เป็นลกูค้ำองค์กรตอ่ไป 

 

                                                      
37  รำยงำนประจ ำปี พ.ศ. 2559 ของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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แผนภมูิ 3.8: ภำพรวมผู้ประกอบกำรบรอดแบนด์ ที่มำ: Analysys Mason, พ.ศ. 2560 

ผู้ประกอบการ ส่วนแบ่งตลาด 
(2560) 

ผู้ใช้บริการ 
(2560) 

จ านวนบ้านพัก
อาศัย (2560) 

พืน้ท่ีให้บริการ โครงการลงทุนและเหตุการณ์ส าคัญ 

ทรู 40% 3.2 ล้ำน 13 ล้ำน  
(ไตรมำส 4 2560) 

• พืน้ท่ีบริการ FTTx: ทรูมีพืน้ท่ีบริกำรครอบคลมุเขตเมืองเกือบทัง้หมด
เม่ือสิน้ปีพ.ศ. 2559 

• บริกำรทัง้ระบบ VDSL, FTTB และ FTTH (แตเ่พิม่สว่นแบ่งในบริกำร 
FTTH เน่ืองจำกทรูลงทนุในระบบอย่ำงตอ่เน่ือง) โดยผู้ใช้บริการ
ทัง้หมดจะอยู่บนเครือข่าย FTTx ภายในปี พ.ศ. 2560 

แผนการลงทุน: ขยำยบริกำรสูต่ำ่งจงัหวดัและเขตพืน้ท่ี
กรุงเทพและปริมณฑล ตัง้เปำ้ขยำยบริกำรครอบคลมุทัว่
ประเทศ38 

3BB 35% 2.8 ล้ำน 5.9 ล้ำน (ไตรมำส 
2 ปี 2557 - ข้อมลู
สำธำรณะลำ่สดุ) 

• พืน้ท่ีบริการ FTTx: คำดว่ำควำมครอบคลมุน้อยกว่ำทรูเลก็น้อย 
• เน้นขยำยโครงข่ำยในตำ่งจงัหวดั หลงัจำกด ำเนินกำรตำมสมัปทำน

โทรศพัท์บ้ำนในเขตตำ่งจงัหวดัส ำเร็จ 
• ขยำยโครงข่ำยบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้ครอบคลมุระดบัหมู่บ้ำนทัว่

ประเทศภำยในปีพ.ศ. 2559 

แผนการลงทุน: มุ่งขยำยบริกำรครอบคลมุหมู่บ้ำนทัว่
ประเทศ 

ทีโอที 16% 1.2 ล้ำน 5 ล้ำน (2557 - 
ข้อมลูสำธำรณะ
ลำ่สดุ) 

• พืน้ท่ีบริการ FTTx coverage: ครอบคลมุบ้ำนพกัอำศยัประมำณ 
500,000 หลงั 

• ปรับตวัช้ำในกำรใช้กลยทุธ์เปล่ียนเทคโนโลยีเพ่ือลงทนุในระบบ FTTx 
เน่ืองจำกเน้นโครงขำ่ยระบบ DSL ครอบคลมุจงัหวดัใหญ่ทัว่ประเทศ และ
ประสบควำมลำ่ช้ำในกำรขออนมุตังิบประมำณจำกคณะกรรมกำรพฒันำ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำตใินกำรพฒันำโครงข่ำย FTTx39 

แผนการลงทุน: มุ่งขยำยบริกำรระบบเคเบิลใยแก้วให้
ครอบคลมุเขตต ำบลทัง้ 7,255 แหง่ทัว่ประเทศ ด้วยอตัรำ
ควำมเร็ว 100Mbit/s ถึง 1Gbit/s ภำยในปี 2562 ภำยใต้
โครงกำรบรอดแบนด์ควำมเร็วสงู 2 ล้ำนพอร์ต   

เอไอเอส 7% 0.5 ล้ำน 5.2 ล้ำน  
(ไตรมำส 2 ปี 
2560) 

• พืน้ท่ีบริการ FTTx coverage: ตัง้เปำ้ท่ีจะครอบคลมุบ้ำนพกั 6.5 ล้ำน
หลงัภำยในปี พ.ศ. 2560 

• พืน้ท่ีบริการบรอดแบนด์ประจ าท่ี: ครอบคลมุ 28 จงัหวดั 
• ให้บริกำรทัง้ระบบ FTTB/H แตส่ำมำรถเพิม่สว่นแบ่งตลำดในบริกำร

FTTH เน่ืองจำกเอไอเอส ลงทนุอย่ำงตอ่เน่ือง 

แผนการลงทุน: คำดว่ำจะลงทนุตอ่ปีประมำณ 5 พนัล้ำน
บำทในระหว่ำงปีพ.ศ. 2560 – 2562 เพ่ือมุ่งขยำย
เครือข่ำยบรอดแบนด์ประจ ำท่ี และตัง้เปำ้ขึน้เป็นหนึง่ใน
สำมผู้ประกอบกำรบรอดแบนด์ 

                                                      
38  ข่ำวจำกทรู (2560); เข้ำถึงได้จำก: http://www3.truecorp.co.th/new/news_media/detail?id=55. 
39  รำยงำนข่ำว Telegeography (2557), TOT adds THB2.3bn to budget request for FTTx acceleration; เข้ำถึงได้จำก: https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2014/01/17/tot-

adds-thb2-3bn-to-budget-request-for-fttx-acceleration/ 
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ผู้ประกอบการ ส่วนแบ่งตลาด 
(2560) 

ผู้ใช้บริการ 
(2560) 

จ านวนบ้านพัก
อาศัย (2560) 

พืน้ท่ีให้บริการ โครงการลงทุนและเหตุการณ์ส าคัญ 

กสท. 
โทรคมนำคม 

2% 0.2 ล้ำน N.A. • พืน้ท่ีบริการบรอดแบนด์ประจ าท่ี: คำดว่ำไม่มีกำรลงทนุวำง
โครงข่ำยบรอดแบนด์ประจ ำท่ีอย่ำงมีนยัส ำคญั เน่ืองจำกรัฐบำลสัง่กำรให้ 
กสท. โทรคมนำคม หนัไปเน้นกำรพฒันำระบบเช่ือมตอ่โครงข่ำยระหว่ำง
ประเทศ (international gateways) ให้ส ำเร็จ40 

เหตุการณ์ส าคัญล่าสุด: รัฐบำลไทยก ำหนดให้รวมธุรกิจ
หลักระหว่ำง กสท. โทรคมนำคม กับ ทีโอที (ธุรกิจ
โครงข่ำยสื่อสญัญำณและเคเบิลใยแก้ว โครงข่ำยใยแก้ว
น ำแสงใต้น ำ้ และศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต)41 และยงัมี
แผนกำรรวมธุรกิจหลกัอ่ืน ๆ รวมถงึธุรกิจบรอดแบนด์
ประจ ำท่ี แตโ่ครงกำรดงักลำ่วยงัไม่มีควำมคืบหน้ำ  

Regional or enterprise-focused ISPs 
ซีเอส  
ลอ็กอินโฟ 

N.A. 0.01 ล้ำน อำคำรชดุมำกกวำ่ 
250 แหง่ 

• พืน้ท่ีบริการ FTTx: พืน้ท่ีบริกำรระบบ FTTH เน้นครอบคลมุอำคำรชดุ
พกัอำศยัที่ตัง้อยูใ่กล้เส้นทำงรถไฟฟ้ำและรถไฟใต้ดนิสำยสขุมุวิท 
รัชดำภิเษก ลำดพร้ำว และพหลโยธินในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพและปริมณฑล
ไม่มีรำยงำนกำรครอบคลมุย่ำนธุรกิจ 

• ธุรกิจหลัก: บริกำรระบบ FTTH ส ำหรับลกูค้ำบ้ำนพกัอำศยั กำรเช่ือมตอ่
อินเทอร์เน็ตส ำหรับลกูค้ำองค์กร บริกำรด้ำนไอซีที 

เหตุการณ์ส าคัญล่าสุด: เอไอเอสเข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ท่ีสดุ (ร้อยละ 42) จำกกำรเข้ำซือ้หุ้นโดย 
ไทยคม 

Sinet N.A. N.A. N.A. • พืน้ท่ีบริการ FTTx: บริกำร FTTx ในเขตเมืองจงัหวดันครรำชสีมำ 
เชียงใหม่ ขอนแก่น และเขตพืน้ท่ีกรุงเทพและปริมณฑลเน้นลกูค้ำบ้ำนพกั
อำศยั และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

 

ซมิโฟน่ี N.A. N.A. N.A. • FTTx: ย่ำนธุรกิจใน 47 จงัหวดัใหญ่ทัว่ประเทศ (พ.ศ. 2559) 
• ธุรกิจหลัก: กำรเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตส ำหรับลกูค้ำองค์กร บริกำรด้ำนไอซี

ที บริกำรเกตเวย์ส ำหรับวงจรเช่ำสว่นบคุคลระหว่ำงประเทศ (IPLC 
Gateway) 

เหตุการณ์ส าคัญล่าสุด: TIME dotcom เข้ำซือ้หุ้นร้อยละ 
49 ใน บมจ. ซมิโฟน่ี 

อินเตอร์ลงิก์ N.A. N.A. N.A. • FTTx: โครงข่ำยเคเบิลใยแก้วน ำแสงของอินเตอร์ลงิก์ครอบคลมุ 64 
จงัหวดั 

• ธุรกิจหลัก: ผลติภณัฑ์ท่ีใช้ส ำหรับกำรเช่ือมตอ่ส ำหรับลกูค้ำองค์กร 
(MPLS IP-VPN, Wavelength, Dark Fiber, IPLC) 

 

                                                      
40  รำยงำนข่ำวหนงัสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ (2559), TOT will go it alone on village broadband network; เข้ำถึงได้จำก: https://www.bangkokpost.com/tech/local-news/935173/tot-will-go-it-alone-on-village-

broadband-network. 
41  รำยงำนข่ำวหนงัสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ (2560), TOT, CAT spinoffs still on target; เข้ำถึงได้จำก: https://www.telecomasia.net/content/thailands-tot-and-cat-wont-be-merged. 
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ผู้ประกอบการ ส่วนแบ่งตลาด 
(2560) 

ผู้ใช้บริการ 
(2560) 

จ านวนบ้านพัก
อาศัย (2560) 

พืน้ท่ีให้บริการ โครงการลงทุนและเหตุการณ์ส าคัญ 

UIH N.A. N.A. N.A. • FTTx: เป็นเจ้ำของโครงข่ำยบรอดแบนด์ระยะทำงกว่ำ 60,000 กม. 
ครอบคลมุพืน้ท่ีธุรกิจใน 28 จงัหวดั 

• ธุรกิจหลัก: กำรเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตส ำหรับลกูค้ำองค์กรประมำณ 
3,000 รำย 
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(ค) สภาพแวดล้อมการก ากบัดูแลอุตสาหกรรมบรอดแบนด์ประจ าที่ของประเทศไทย 

ข้อก าหนดใหน้ าสายเคเบิลลงใตดิ้น 

รัฐบำลไทยอนุมตัิงบประมำณจ ำนวน 143,000 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรด ำเนินกำรน ำระบบสำยไฟฟ้ำ
และสำยสื่อสำรโทรคมนำคมแบบสำยอำกำศเป็นระบบสำยใต้ดินทัว่ประเทศ โดยก ำหนดให้โครงกำรทัง้หมดด ำเนินกำร
เสร็จสิน้ภำยในปี พ.ศ. 2565 ทัง้นี ไ้ด้จัดสรรงบประมำณรำว 52,000 ล้ำนบำทส ำหรับกำรน ำสำยไฟฟ้ำและสำย
โทรคมนำคมลงใต้ดินรวม 127 กิโลเมตรในกรุงเทพ สมุทรปรำกำร และนนทบุรี และอีก 3,000 ล้ำนบำทส ำหรับกำร
ก่อสร้ำงระบบทอ่เดินสำยใต้ดินส ำหรับสำยสื่อสำรโทรคมนำคมทัง้หมด42   

ผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและกิจกำรกระจำยเสียงซึ่งใช้งำนระบบท่อเดินสำยใต้ดินดงักลำ่วต้อง
เสียค่ำเช่ำในอตัรำ 18,000 บำทต่อกิโลเมตรต่อเดือน ซึ่งนบัว่ำมีอตัรำสงูกว่ำค่ำพำดสำยบนเสำไฟฟ้ำอย่ำงมีนยัส ำคญั 
อย่ำงไรก็ตำมค่ำเช่ำระบบสำยใต้ดินดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อสภำพกำรณ์แข่งขันในตลำด 
บรอดแบรนด์ประจ ำที่ เนื่องจำกเป็นข้อก ำหนดที่บงัคบัใช้กับผู้ประกอบกำรทุกรำยและผู้ประกอบกำรไม่มีทำงเลือกอื่น 
นอกจำกนีค้ำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วน้อยกวำ่ร้อยละ 2.5 ของรำยได้ของผู้ประกอบกำร จึงคำดวำ่จะไมเ่ป็นอปุสรรคต่อกำรลงทนุ
ด้ำนโครงขำ่ยในเขตพืน้ที่กรุงเทพและปริมณฑล นอกจำกนีค้ำ่เช่ำที่เพิ่มขึน้จำกกำรย้ำยสำยลงใต้ดินสว่นหนึ่งจะได้รับกำร
ชดเชยโดยรำยจ่ำยด้ำนทนุที่ลดลงจำกคำ่ซอ่มบ ำรุงโครงข่ำย ในแง่ของกำรให้บริกำร ข้อก ำหนดย้ำยสำยลงใต้ดินอำจจะ
เพิ่มโอกำสกำรใช้สำยเคเบิลใต้ดินร่วมกัน เนื่องจำกกำรวำงสำยใหม่จะมีควำมยุ่งยำกในกำรด ำเนินกำร ซึ่งไม่ดึงดดูให้
ผู้ประกอบกำรวำงสำยใหมด้่วยเหตผุลทำงเศรษฐกิจและระยะเวลำที่นำนกวำ่ในกำรเข้ำสูต่ลำด  

ผูมี้อ านาจเหนือตลาดอย่างมีนยัส าคญั 

ในปี พ.ศ. 2553 กสทช. ซึ่งเข้ำท ำหน้ำที่แทน กทช. ได้มีประกำศก ำหนดวำ่ผู้มีอ ำนำจเหนือตลำดอยำ่ง
มีนัยส ำคัญในแต่ละตลำดที่เก่ียวข้องต้องได้รับกำรระบุตวั และให้ผู้มีอ ำนำจเหนือตลำดอย่ำงมีนยัส ำคญัปฏิบตัิตำม
มำตรกำรเฉพำะที่ก ำหนด เพื่อสง่เสริมกำรแขง่ขนัในตลำดค้ำปลกีและตลำดค้ำสง่บริกำรบรอดแบนด์43 โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง
ผู้มีอ ำนำจเหนือตลำดอย่ำงมีนยัส ำคญัต้องให้บริกำรโครงข่ำยบรอดแบนด์ประจ ำที่โดยไม่ผกูกบับริกำรอื่น อย่ำงไรก็ตำม
เนื่องจำกยงัไม่มีกำรประกำศใช้กฎระเบียบเก่ียวกบักำรก ำหนดรำคำตลำดค้ำสง่บริกำรบรอดแบนด์ จึงไม่มีกำรบงัคบัใช้
ข้อก ำหนดดงักล่ำว ผู้ประกอบกำรเอกชนมีกำรติดตัง้โครงข่ำยของตนเองแทน จำกสภำพกำรณ์แข่งขนัสงูในตลำดใน
ปัจจบุนั คำดวำ่ กสทช. จะคงแนวทำงกำรก ำกบัดแูลอยำ่งผอ่นปรนในปัจจบุนัตอ่ไป 

การรวมธุรกิจบรอดแบนด์ประจ าทีร่ะหว่าง กสท. โทรคมนาคม กบั ทีโอที  

ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบำลไทยก ำหนดให้มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรระหว่ำง กสท. โทรคมนาคม และ 
ทีโอที โดยจะมีกำรรวมธุรกิจระบบสื่อสญัญำณและธุรกิจเคเบิลใยแก้วน ำแสงของทัง้สององค์กรและจัดตัง้เป็นบริษัท 
โครงข่ำยบรอดแบนด์แห่งชำติ จ ำกัด  (National Broadband Network (NBN)) ของทีโอที และรวมธุรกิจอินเทอร์เน็ต 
เกตเวย์ และโครงข่ำยใยแก้วน ำแสงใต้น ำ้และจัดตัง้เป็นบริษัท โครงข่ำยระหว่ำงประเทศ จ ำกัด (Neutral Gateway 
Network (NGN)) ของ กสท. โทรคมนำคม แต่ยงัไม่มีรำยงำนยืนยนักำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจดงักล่ำว44 หำกมีกำรจดัตัง้ 

                                                      
42  ข่ำวจำกหนงัสือพิมพ์บำงกอก โพสต์ (2560), Phahon Yothin’s overhead wires to go under; เข้ำถึงได้จำก: 

https://www.bangkokpost.com/archive/phahon-yothins-overhead-wires-to-go-under/1289235 
43  ค ำสัง่ กทช. เร่ือง ระบผุู้ มีอ ำนำจเหนือตลำดอยำ่งมีนยัส ำคญัในแตล่ะตลำดที่เก่ียวข้องและให้ผู้ มีอ ำนำจเหนือตลำดอย่ำงมีนยัส ำคญัปฏิบัติ

ตำมมำตรกำรเฉพำะที่ก ำหนด; เข้ำถึงได้จำก: http://lib.nbtc.go.th:8080/aion-
streaming/access.do?p=Y29udGVudCUyRmVib29rJTJGMjAxNTA3MDJfMTQzNTgxNzQ2MDgxMl8yMDQ4LnBkZg==&m=stream. 

44  ข่ำวจำกหนงัสือพิมพ์บำงกอก โพสต์ (2560) TOT, CAT spinoffs still on target; เข้ำถึงได้จำก: 
https://www.bangkokpost.com/business/telecom/1349466/tot-cat-spinoffs-still-on-target. 
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NBN คำดวำ่จะไมม่ีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อกำรแขง่ขนัในตลำด เนื่องจำกบริษัทดงักลำ่วยงัขำดเงินลงทนุเพื่อใช้ใน
กำรแขง่ขนัอยำ่งจริงจงักบัผู้ประกอบกำรเอกชน 

3.2.4 อุตสาหกรรมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมแบบ Passive ในประเทศไทย  

(ก) แนวโน้มตลาดโครงสร้างพืน้ฐานเสาโทรคมนาคม 

โครงการการใช้พืน้ที่ร่วมกนัแบบทวิภาคีและการน าเสาโทรคมนาคมออกให้เช่ายงัมีนอ้ยในตลาดของ
ประเทศไทย โดยส่วนหน่ึงเป็นเพราะปัญหาจากระบบสมัปทานทีใ่ช้อยู่ก่อนหนา้ 

ตลำดโครงสร้ำงพืน้ฐำนเสำโทรคมนำคมของประเทศไทยมีควำมซบัซ้อนมำก เนื่องจำกปัญหำระบบ
สมัปทำนที่ใช้อยู่ก่อนหน้ำ ตลำดดงักลำ่วมีลกัษณะที่มีกำรใช้พืน้ที่ร่วมกนัแบบทวิภำคีในหมู่ผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
ค่อนข้ำงต ่ำ และมีโครงกำรน ำเสำโทรคมนำคมออกให้เช่ำอยู่น้อย ท ำให้มีกำรติดตัง้เสำโทรคมนำคมซ ำ้ซ้อนเป็นจ ำนวน
มำก 

ในขณะท่ีหนว่ยงำนก ำกบัดแูลตลำดในประเทศไทยมีควำมพยำยำมสง่เสริมกำรแขง่ขนัและกำรแบ่งใช้
โครงสร้ำงพืน้ฐำน และมีกำรออกนโยบำย/ข้อบงัคบัหลำยประกำรที่ช่วยสนบัสนนุควำมพยำยำมดงักลำ่ว ผลลพัธ์ที่ได้มี
เพียงควำมพยำยำมท ำสญัญำระหว่ำงดีแทคและเอไอเอส เพื่อใช้งำนเสำโทรคมนำคมร่วมกนัจ ำนวน 2,000 เสำ ซึ่งควำม
พยำยำมดงักล่ำวไม่เป็นผลส ำเร็จ ทัง้นี ้กำรขำดกำรแบ่งใช้เสำโทรคมนำคมนัน้เป็นผลมำจำกสญัญำสมัปทำนแต่เดิม
ระหว่ำงผู้ประกอบเอกชนและผู้ประกอบกำรภำครัฐวิสำหกิจสองรำย ได้แก่ กสท.  โทรคมนำคม และทีโอที โดยเสำ
โทรคมนำคมจำกสญัญำสมัปทำนเหล่ำนีร้วมถึง: 1) เสำโทรคมนำคมจ ำนวน 13,000 เสำ ระหว่ำงเอไอเอสและทีโอที  
2) เสำโทรคมนำคมจ ำนวน 6,500 เสำ ระหว่ำงทรูและกสท. โทรคมนำคม และ 3) เสำโทรคมนำคมจ ำนวน 10,000 เสำ 
ระหวำ่งดีแทคและกสท. โทรคมนำคม 

กรรมสิทธ์ิในเสำโทรคมนำคมเหลำ่นีอ้ยูภ่ำยใต้ข้อพิพำททำงกฎหมำย โดยเอไอเอส ทรู และดีแทคอ้ำง
วำ่เสำโทรคมนำคมเหลำ่นีไ้ม่ได้เป็นสว่นหนึง่ของสญัญำก่อสร้ำง-โอน-ด ำเนินกำร (BTO) และได้คืนแตเ่พียงสถำนีฐำนและ
อุปกรณ์บนเสำโทรคมนำคมให้แก่ผู้ ให้สัมปทำนเท่ำนัน้ ควำมไม่แน่นอนทำงกฎหมำยเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิในเสำ
โทรคมนำคมนัน้เป็นอุปสรรคต่อกำรแบ่งใช้เสำโทรคมนำคมเหล่ำนี ้ทัง้นี ้เสำโทรคมนำคมภำยใต้สมัปทำนนัน้คิดเป็น
จ ำนวนคร่ึงหนึง่ของโครงสร้ำงพืน้ฐำนเสำโทรคมนำคมทัง้หมดในประเทศไทย (ดขู้อ 3.2.4 (จ)(2)) และกำรพิพำทหลำยครัง้
ก็เป็นอปุสรรคที่ส ำคญัในกำรแบง่ใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนในอดีต 

การจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมดิจิทลันบัเป็นการริเร่ิมของการใช้พืน้ทีเ่สา
โทรคมนาคมร่วมกนั โดยมีผูป้ระกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่รายหน่ึงเป็นผูเ้ช่าร่วมรายแรก 

ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในช่วงที่ผ่ำนมำท ำให้กำรแบ่งใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนดมูีควำมเป็นไปได้มำก
ขึน้ กำรจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมดิจิทลัในฐำนะผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมเกิดขึน้ใน
เดือนร่วมกนัในเดือนตลุำคมปี พ.ศ. 2557 กบัผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมรำยใหญ่รำยหนึง่ซึง่ในปัจจบุนัได้ใช้พืน้ท่ีบนเสำ
ธนัวำคม ปี พ.ศ. 2556 และกองทนุได้เข้ำท ำสญัญำใช้พืน้ท่ีโทรคมนำคมโทรคมนำคมของกองทนุประมำณ 1,300 เสำ กำร
แบง่ใช้เสำโทรคมนำคมนัน้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสงูขึน้ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรตำ่ง ๆ มุง่หำทำงที่จะปรับลดปริมำณรำยจ่ำย
ด้ำนทุน  ทัง้นี ้ปัจจัยผลกัดันกำรเติบโตต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงควำมต้องกำรกำรครอบคลุมของโครงข่ำยและกำรขยำยขีด
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่มำกขึน้ รวมถึงกำรพฒันำทำงเทคโนโลยีนัน้คำดได้วำ่จะท ำให้มีกำรเช่ำและมีรำยได้จำก
กำรให้เช่ำเสำโทรคมนำคมเพิ่มขึน้ในอนำคต 
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ตำรำง 4.1 แสดงกำรเปรียบเทียบระหวำ่งตลำดของประเทศไทยกบัอินเดีย อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกำ 

ตำรำง 4.1: เปรียบเทียบตลำดบริษัทให้บริกำรเสำโทรคมนำคมอสิระ (ITC)45 ที่มำ: Analysys Mason, 2560 

 ประเทศไทย อินโดนีเซีย อินเดีย สหรัฐอเมริกา 
รำยจำ่ยด้ำนทนุตอ่เสำ  
(พนัดอลลำร์สหรัฐฯ ตอ่
เสำ) 

65–80 60–70 35–50 200–250 

อัตรำค่ำเช่ำโดยเฉลี่ยต่อ
ผู้ เช่ำ (ดอลลำร์สหรัฐ/
เดือน) 

350–65046  900–1,100 600–800 2,500–3,000 

อตัรำสว่นกำรเชำ่ 2.447  1.6  2.1  1.9  

(ข) แนวโน้มตลาดเคเบิลใยแก้วน าแสง (FOC)  

เช่นเดียวกับตลำดโครงสร้ำงพืน้ฐำนเสำโทรคมนำคม ตลำดโครงสร้ำงพืน้ฐำน FOC ก็ยงัคงมีกำรใช้
ทรัพยำกรใยแก้วน ำแสงที่ซ ำ้ซ้อน เนื่องจำกผู้ประกอบกำรติดตัง้สำยใยแก้วน ำแสงมำกขึน้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใย
แก้วน ำแสงที่เพิ่มขึน้ แต่ทรัพย์สินใยแก้วน ำแสงสว่นใหญ่ในตลำดกลบัไม่มีกำรแบ่งใช้ร่วมกนั อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงที่ผำ่น
มำได้มีกำรควำมก้ำวหน้ำที่อำจน ำไปสู่กำรแบ่งใช้ขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรใยแก้วน ำแสงที่มำกขึน้ได้ จำกกำร
จัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล (DIF) กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต  
จสัมิน (JASIF) และบริษัท ไฟเบอร์ วนั จ ำกดั (มหำชน) (“ไฟเบอร์ วนั”)  

ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2558 โครงสร้ำงพืน้ฐำนใยแก้วน ำแสงในประเทศไทยสว่นใหญ่เป็นของผู้ ให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตรำยใหญ่ที่สดุสำมรำย คือทรู 3BB (จัสมิน) และทีโอที แต่โครงสร้ำงของตลำดดงักล่ำวนัน้ได้เปลี่ยนแปลง  
เนื่องจำกกำรเข้ำสูต่ลำดโดยกำรท ำตลำดเชิงรุกของเอไอเอสในช่วงปี พ.ศ. 2558 ตัง้แต่นัน้มำ ทรูและ 3BB ก็ได้ท ำตลำด
เชิงรุกเช่นกนั โดยมีกำรวำงโครงขำ่ยผำ่นบ้ำนพกัอำศยั (home-pass footprint) เพิ่มขึน้เป็นเกือบสองเทำ่ตวัในช่วงปี พ.ศ. 
2558 ถึง 2559 โดยทรูก ำลงัมีกำรลงทุนเพื่อทดแทนโครงข่ำยโทรศัพท์บ้ำนที่หมดสมัปทำนในสิน้เดือนตุลำคม ปี พ.ศ. 
2560 ทัง้นี ้ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตทัง้สองรำยได้โอนทรัพย์สิน FOC บำงสว่นให้กบักองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำง ๆ เพื่อ
บริหำรหนีแ้ละระดมทุนส ำหรับกำรเปิดให้บริกำร ได้แก่กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล (DIF) และ
กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน (JASIF) โดยกองทนุทัง้สองนีม้ีทรัพย์สิน FOC มีควำมยำว
รวมกนักว่ำ 2 ล้ำนคอร์กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยทัง้โครงข่ำยหลกัและโครงข่ำยส ำหรับเข้ำใช้บริกำร และโครงข่ำยบริกำร
ระบบ FTTT และมีแนวโน้มที่จะโอนทรัพย์สนิใยแก้วน ำแสงเข้ำสูแ่ตล่ะกองทนุเพิ่มเติมอีก 

โดยรวมแล้ว อปุสงค์ส ำหรับขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทัง้ในเสำโทรคมนำคมและใยแก้วน ำแสง
นัน้คำดวำ่จะเติบโตขึน้อีกในปีตอ่ ๆ ไป ควำมกดดนัทำงกำรแขง่ขนัอำจเร่งให้ผู้ประกอบกำรต้องหำทำงเลอืกอื่นในกำรเปิด
ให้บริกำร ซึ่งรวมถึงกำรแบ่งใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนร่วมกัน กำรแบ่งใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนจะได้รับกำรสนบัสนุนเพิ่มขึน้หำก
                                                      
45  หมำยเหตุ: ประเทศไทยนัน้รวมถึงกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนดิจิทัล; อินโดนีเซียรวมถึง Protelindo, Tower Bersama และ STP; 

อินเดียรวมถึง Bharti Infratel และ GTL Infra; สหรัฐอเมริกำรวมถึง American Tower, Crown Castle และ SBA ด้วย 
46
  ตวัเลขทีแ่สดงเก่ียวกบักองทนุอ้ำงอิงจำกอตัรำกำรเชำ่หลงักำรได้มำซึง่ทรัพย์สินของกองทนุ ชว่งที่ 1 (ซึง่ชว่งที่ 1 หมำยถึง สญัญำที่

เก่ียวกบักำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมที่ลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2) 
47

  ตวัเลขที่แสดงเก่ียวกับกองทนุอ้ำงอิงจำกเสำที่สำมำรถร่วมกันใช้ได้ ซึ่งกองทนุเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิ และไม่รวมเสำของผู้ เช่ำบคุคลที่
สำม อัตรำกำรเช่ำ 2.5x อ้ำงอิงจำกระยะเวลำหลังกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินของกองทุน ช่วงที่ 2 และอัตรำกำรเช่ำ 2.4x อ้ำงอิงจำก
ระยะเวลำหลังกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินของกองทุน ช่วงที่ 2 (ซึ่งช่วงที่ 2 หมำยถึง สัญญำที่เก่ียวกับกำรลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้ำง
พืน้ฐำนโทรคมนำคมที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3) และอ้ำงอิงควำมจกุำรเช่ำมิใช่กำรเช่ำของผู้ประกอบกำรและไม่สำมำรถเทียบเคียงกับ
ประเทศอินเดียและอินโดนีเซียได้โดยตรง 
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หน่วยงำนก ำกับดูแลเน้นกำรบงัคบัใช้ข้อบงัคบัเก่ียวกับกำรแบ่งใช้เสำโทรคมนำคมและโครงข่ำยประจ ำที่เพิ่มมำกขึน้ 
แผนภมูิ 4.2 แสดงให้เห็นวำ่จ ำนวนเสำโทรคมนำคมที่สร้ำงเสร็จแล้วจะมีกำรเติบโตต ่ำ คือเพิ่มจำก 69,000 เสำในปี พ.ศ. 
2560 เป็น 73,000 เสำในปี พ.ศ. 2565 (อตัรำกำรเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 1 ตอ่ปี) 

แผนภมูิ 4.2: จ ำนวนเสำโทรคมนำคมรวมในประเทศไทย ที่มำ: Analysys Mason, 2560 

 
 

 

 
(ค) ลักษณะส าคัญของรูปแบบทางธุรกิจ 

รูปแบบทำงธุรกิจของผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมแบบ Passive มีลกัษณะส ำคญัเป็นไป
ตำมปัจจยัตอ่ไปนี:้ 

► รำยได้ที่มีควำมแน่นอนตำมสญัญำซึ่งมีควำมมัน่คงและควำมชัดเจนสูง โดยมีอัตรำกำร
เปลีย่นแปลงผู้ เช่ำที่ต ่ำและอตัรำกำรตอ่สญัญำที่สงู 
• กำรประมำณกำรกระแสเงินสดส ำหรับผู้ ให้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมแบบ 

Passive มีควำมแนน่อนในระดบัหนึง่ เนื่องจำกมีกำรตกลงให้เช่ำเป็นสญัญำ และปกติ
จะมีระยะเวลำเช่ำมำกกวำ่ 10 ปี 

• ผู้ เช่ำมกัจะต่อสญัญำเช่ำ เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยสงูในกำรย้ำยอปุกรณ์รับส่งสญัญำณ
โทรศพัท์เคลื่อนที่และกำรตัง้คำ่โครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนที่ใหมอ่ำจท ำให้กำรให้บริกำร
ตอ่ผู้ใช้ต้องหยดุชะงกั ซึง่สง่ผลในด้ำนกำรบริกำรลกูค้ำ ผลเสยีตอ่ภำพลกัษณ์ และอำจ
ท ำให้รำยได้ลดลง 

► เป็นรูปแบบธุรกิจที่พร้อมเติบโตได้อย่ำงรวดเร็ว และมีควำมสำมำรถในกำรรักษำระดบัของ
ต้นทนุในกำรด ำเนินกำร (operating leverage) สงู 
• ปัจจยัผลกัดนัทำงเศรษฐกิจที่ส ำคญัของรูปแบบทำงธุรกิจของบริษัทคืออตัรำสว่นกำร

เช่ำ โดยผู้ ให้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมมีรำยจ่ำยด้ำนทุนเบือ้งต้นในกำร
ก่อสร้ำงหรือซือ้เสำใหม่และอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบ FOC อย่ำงไรก็ตำม รำยจ่ำยด้ำน
ทนุที่จะเพิ่มขึน้ส ำหรับกำรให้บริกำรผู้ เช่ำรำยใหม่แตล่ะรำยนัน้ต ่ำ จึงท ำให้มีก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนก่อนดอกเบีย้, ภำษี คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย (EBITDA) เพิ่มขึน้
ตำมจ ำนวนผู้ เช่ำ 

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมประเภท Passive เช่น  
คำ่เช่ำที่ดิน คำ่สทิธิแหง่ทำงนัน้ สว่นใหญ่เป็นคำ่ใช้จ่ำยคงที่48 

• ดงันัน้ ผู้ เช่ำที่เพิ่มขึน้แตล่ะรำยจะมีคำ่ใช้จ่ำยและรำยจ่ำยด้ำนทนุเพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อย 
สง่ผลให้รำยได้เพิ่มเติมสำมำรถเปลีย่นแปลงไปสูก่ ำไรและกระแสเงินสดที่เพิ่มขึน้ไปได้ 

                                                      
48 ยกตวัอยำ่งเชน่ ภำยใต้โครงสร้ำงกองทนุ ผู้ เชำ่และบริหำรหลกัรับผิดชอบคำ่ดแูลและบ ำรุงรักษำ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
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► กำรเข้ำสูต่ลำดมีควำมยำกล ำบำกและมีต้นทนุท่ีสงู 
• กำรก่อสร้ำงเสำโทรคมนำคมใหม่และอุปกรณ์ FOC backhaul ที่เ ช่ือมต่อกับเสำ

โทรคมนำคม ต้องใช้ต้นทนุสงูและใช้เวลำนำนในกำรก่อสร้ำง  
• ควำมเป็นไปได้ที่จะมีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินสูง มีควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำร และ

โอกำสหยดุชะงกัที่สงู เมื่อมีกำรเคลือ่นย้ำยอปุกรณ์ไปสูเ่สำโทรคมนำคมอื่น 
• จ ำเป็นต้องมีกองทรัพย์สินที่เป็นเสำโทรคมนำคมจ ำนวนมำกและในหลำกหลำยพืน้ที่ 

เพื่อดงึดดูผู้ประกอบกำรโทรคมนำคม 
• กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์  ควำมเ ช่ือ ใจ และกำรเจรจำข้อตกลงในกำรเช่ำกับ

ผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมจ ำเป็นต้องใช้เวลำนำน 
• ต้องมีกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบตำ่ง ๆ  จ ำนวนมำก รวมถึงกระบวนกำรอนมุตัิกำรสร้ำง

โครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมที่ใช้เวลำนำน 

• ผู้ประกอบกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่รำยใหญ่รำยอื่นในประเทศไทยจะต้องพบกบัควำมไม่
แน่นอนทำงกฎหมำย กำรเจรจำที่ซบัซ้อนและยำวนำนกับหน่วยงำนภำครัฐวิสำหกิจ
หำกจะพยำยำมปรับโครงสร้ำง (Spin-off) ทรัพย์สินโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมที่มี
อยู ่ 

(ง) ตลาดโครงสร้างพืน้ฐานเสาโทรคมนาคม 

(1) ปัจจัยผลักดนัการเติบโต 

การประมูลคลืน่ความถีที่ ่850/1800HMz จะท าใหมี้การเช่าเพ่ิมมากข้ึน 

กำรประมลูคลื่นควำมถ่ี 850HMz และ 1800HMz ที่จะถูกจดัขึน้โดย กสทช ประมำณเดือน
พฤษภำคม พ.ศ. 2561 คำดวำ่จะสง่เสริมธุรกิจของกองทนุ  

ผู้ประกอบกำรท่ีมีอยูจ่ะตกอยูภ่ำยใต้สถำนกำรณ์ที่จะต้องติดตัง้เสำโทรคมนำคมเพิ่มเติมเพื่อ
รักษำควำมคลอบคลมุของเครือขำ่ย หรือจะต้องขยำยโครงขำ่ยระบบ 4G ในลกัษณะที่คุ้มต้นทนุด้วยเงินลงทนุท่ีต ่ำที่สดุ  

กำรประมลูคลืน่ควำมถ่ี 850/1800MHz อำจจะน ำไปสูก่ำรเข้ำสูต่ลำดของผู้ประกอบกำรรำย
ใหม่แม้มีควำมเป็นไปได้น้อย โดยผู้ประกอบกำรรำยใหมอ่ำจก่อสร้ำงโครงข่ำยของตนเอง หรือใช้เสำโทรคมนำคมร่วมกบั
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นเพื่อให้มีพืน้ที่ให้บริกำรที่มีควำมครอบคลุมตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดในใบอนุญำต ในกรณีที่จะมี
ผู้ประกอบกำรใหมใ่นตลำดเป็นรำยที่สีน่ัน้ ผู้ประกอบกำรดงักลำ่วจะมีตวัเลอืกในกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี:้ 

1) ก่อสร้ำงโครงข่ำยใหม่ของตนเองอันประกอบด้วยอุปกรณ์ทัง้แบบ Active และ 
Passive – แนวทำงนีจ้ะมีรำยจ่ำยด้ำนทุนสงู เนื่องจำกรำคำประมูลคลื่นควำมถ่ี 
850/1800MHz ยอ่มสงูเนื่องจำกกำรคำดวำ่จะมีกำรแขง่ขนัอยำ่งสงู 

2) กำรร่วมใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนแบบ Active – ผู้ จัดท ำรำยงำนคำดว่ำจะไม่มี
ผู้ประกอบกำรโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีรำยใดจะยอมให้แบง่ใช้โครงขำ่ยของตน 

3) กำรร่วมใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนแบบ Passive – เป็นทำงเลือกที่เหมำะสมและมีควำม
เป็นไปได้มำกที่สดุ ซึ่งผู้ประกอบกำรรำยใหม่จะสำมำรถร่วมใช้อุปกรณ์เครือข่ำย
กลุม่อปุกรณ์สถำนีฐำนหรือ RAN บนเสำโทรคมนำคมของกองทนุได้ 

กำรใช้พืน้ท่ีร่วมกนัน่ำจะเป็นแนวทำงในกำรเปิดให้บริกำรของผู้ประกอบกำรใหม ่เนื่องจำกมี
รำยจ่ำยด้ำนทนุเร่ิมแรกที่ต ่ำกวำ่ ท ำให้สำมำรถเปิดให้บริกำรได้รวดเร็วยิ่งขึน้ 
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มีความเป็นไปไดว่้าจะมีความตอ้งการเช่าเพ่ิมเติมจากดีแทค  

ดีแทคมีควำมต้องกำรจะขยำยโครงขำ่ยกำรให้บริกำรระบบ 4G ของตนให้มีควำมครอบคลมุ
เทียบเท่ำเอไอเอสหรือทรู ท ำให้มีควำมเป็นไปได้ที่จะท ำให้เกิดควำมต้องกำรเช่ำโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพิ่มเติมในตลำด ไม่วำ่
ผลของกำรประมลูคลื่นควำมถ่ี 850/1800MHz จะออกมำในรูปแบบใด ผู้จดัท ำรำยงำนคำดวำ่ดีแทคยงัคงต้องกำรขยำย
โครงขำ่ยให้ทนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่น  

คาดว่าผู้ประกอบการทุกรายจะเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบ 4G ของตน ส่งผลให้
ตอ้งใช้สถานีฐานทีมี่ขีดความสามารถใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน และผลกัดนัใหมี้การใช้พืน้ทีร่่วมกนัมากข้ึน 

ควำมต้องกำรสถำนีฐำนที่มีขีดควำมสำมำรถให้บริกำร 3G จะถึงจุดสงูสดุในเร็ว ๆ นี ้เมื่อ
ผู้ ใช้บริกำรย้ำยไปใช้ระบบ 4G (แผนภมูิ 2.1) ทัง้นี ้คำดว่ำผู้ประกอบกำรทัง้หมดจะพฒันำคณุภำพโครงขำ่ยผ่ำนกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพของโครงข่ำยของตนให้มำกขึน้เพื่อให้สำมำรถตอบสนองได้ทนัต่อควำมต้องกำรขีดควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรที่เพิ่มขึน้จำกกำรเติบโตของกำรรับสง่ข้อมลู (แผนภูมิ 2.5) และอตัรำกำรเข้ำถึงบริกำรที่เพิ่มขึน้ (แผนภูมิ 2.1) 
อย่ำงไรก็ตำม ด้วยควำมที่ประเทศไทยมีรำคำกำรรับส่งข้อมูลที่ต ่ำและรำคำมีแนวโน้มลดลงอีก จึงเป็นไปได้ที่
ผู้ประกอบกำรจะพยำยำมลดค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร (เช่น ผ่ำนกำรแบ่งใช้
โครงสร้ำงพืน้ฐำนประเภท Passive)  

ปริมาณการเช่าจะเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจากการทีค่ลื่นความถีสู่งมีการกระจายสญัญาณไดต้ ่า ท า
ใหผู้ป้ระกอบการในประเทศไทยจะใช้การเช่าเพือ่เพ่ิมขีดความสามารถในการใหบ้ริการ 

จำกตำรำง 4.3 แผนกำรจดัสรรคลืน่ควำมถ่ีแสดงคลืน่ควำมถ่ีต ่ำ (ต ่ำกวำ่ 1GHz) ที่จะจดัสรร
ให้ผู้ประกอบกำรในอนำคตอนัใกล้ 

ตำรำง 4.3: กำรจดัสรรคลืน่ควำมถ่ีในประเทศไทย ที่มำ: Analysys Mason, 2560 

 
 

เนื่องจำกคลื่นยำ่นควำมถ่ีสงูมีควำมสำมำรถในกำรแพร่กระจำยที่ต ่ำกวำ่ จึงต้องมีกำรติดตัง้
สถำนีฐำนท่ีมีขีดควำมสำมำรถให้บริกำรให้มำกขึน้เพื่อเพิ่มกำรครอบคลมุและขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร แผนภำพ 
4.4 แสดงวำ่แตล่ะแถบคลืน่ควำมถ่ีจะต้องใช้เสำในลกัษณะใด หำกผู้ประกอบกำรใช้คลืน่ควำมถ่ีเพื่อเพิ่มกำรครอบคลมุ 

พืน้
ที่ค

รอ
บค

ลุม
 

คว
าม

จุ 

สมัปทำนควำมถ่ี 2x10HMz ของดีแทคหมดอำยุในปี 
พ.ศ.2561 มีกำรประกำศว่ำกำรประมลูจะเกิดขึน้ในปี
พ.ศ. 2561 แตค่ำดวำ่จะมีกำรเลื่อนออกไป
เน่ืองจำกกำรเปลีย่นแปลงคณะกรรมกำร กสทช. 

สมัปทำนของดีแทคหมดอำยุในปีพ.ศ. 2561 โดยควำมถ่ี 
2x45HMz จะว่ำงลง กสทช. ประกำศว่ำจะมีกำรประมูล
ในปีพ.ศ. 2561 แต่คำดว่ำจะมีกำรเลือ่นออกไปเนื่องจำก
กำรเปลีย่นแปลงคณะกรรมกำร กสทช. 

ดีแทคได้รับเลอืกจำกทีโอทีให้เป็นผู้มีโอกำสเป็นพนัะมิตร
ทำงธุรกิจเพื่อติดตัง้โครงข่ำยโดยใช้คลืน่ควำมถ่ี สมัปทำ
2300HMz ชดุ 60HMz ที่ทีโอทีมีอยู่แต่ยงัไม่มีรำยละเอียด
ควำมคืบหน้ำของโครงกำร 

คำดวำ่ควำมถ่ี 2x45HMz สว่นแบ่งดจิิตอล
จะมีกำรจดัสรรให้กบัระบบ 4G ในปี พ.ศ. 
2563 โดยเร็วหลงัจำกปิดระบบอำนำลอ็ก 

ชดุ 155HMz ของ MCOT คำด
วำ่จะไมม่ีกำรน ำออกให้ใช้จนปี 
พ.ศ. 2568 

 

ภาพรวมการจัดสรรคล่ืนความถ่ี 
ชดุ 700HMz จะเป็นแบนด์ส ำหรับ
ระบบ LTE และคำดวำ่จะมีอปุกรณ์
สนบัสนนุครบถ้วน 

ชดุ 850HMz จะมีสภำวะท่ีมีกำร
พฒันำน้อยกวำ่เมื่อมีกำรใช้ร่วมกับ
ระบบของผู้ ใช้บริกำร (carrier) 
 ชดุ 1800HMz เป็นแบนด์หลกัของ
ระบบ LTE ซึง่จะมีแบนด์วิธท่ีดีและ
ครอบคลมุโครงขำ่ยท่ีมีอยู ่
 ชดุ 2300HMz ต้องมีระบบกริดท่ี
หนำแน่น เน่ืองจำกกระจำยควำมถ่ีได้
น้อย 
 ชดุ 2600HMz เป็นแบนด์ควำมจหุลกั
โดยมีอปุกรณ์สนบัสนนุแต่ กสทช. ดมูี
ท่ำทีจะสงวนไว้ให้ระบบ 5G 

กำรประมลูท่ีไมไ่ด้คำดหวงั ยงัไมท่รำบสถำนกำรณ์ 



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส ำคญั กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส ำคญั หน้ำที่ 133 

  

 

แผนภำพ 4.4: ภำพแสดง
ภำพรวมอตัรำสว่นพืน้ท่ี
ครอบคลมุของโทรศพัท์ 
เคลือ่นท่ีในแตล่ะช่วง
ควำมถ่ี ที่มำ: Analysys 
Mason, พ.ศ. 2560 

 

 

 

โดยทัว่ไป ควำมแตกต่ำงด้ำนควำมสำมำรถในกำรกระจำยสญัญำณจะผลกัดนัให้ปริมำณ
กำรเช่ำเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพและปริมณฑล เนื่องจำกพืน้ท่ีติดตัง้สถำนีเพิ่มเติมหำได้ยำก  

อยำ่งไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรในประเทศไทยมีกำรครอบคลมุโครงขำ่ยยำ่น 2100MHz ที่ทัว่ถงึ 
(เป็นคลืน่ยำ่นควำมถ่ีแรกที่มีกำรอนญุำต) ดงันัน้ กำรติดตัง้บนคลืน่ควำมถ่ีที่สงูขึน้ เช่น 2300MHz และ 2600MHz จะเพิ่ม
ควำมต้องกำรเช่ำมำกขึน้เพียงเลก็น้อย เนื่องจำกกำรติดตัง้เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสำมำรถท ำบนสถำนีฐำน
ที่ให้บริกำรบนคลืน่ควำมถ่ี 2100MHz ที่มีอยูแ่ล้ว 

(2) โครงสร้างและการแข่งขนัในตลาด 

ณ ไตรมำสที่สี่ของปี พ.ศ. 2560 Analysys Mason ประมำณกำรว่ำประเทศไทยมีเสำ
โทรคมนำคมจ ำนวนประมำณ 69,000 เสำ โดยร้อยละ 90 เป็นเสำซึ่งผู้ประกอบกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของตนเอง 
(Captive) (กลำ่วคือเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ประกอบกำรโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและไมม่ีกำรแบง่ใช้) หรือก ำลงัมีข้อพิพำท
เก่ียวกบักรรมสทิธ์ิ (ตำรำง 4.5) 

ตำรำง 4.5: จ ำนวนเสำโทรคมนำคมแยกตำมผู้ให้บริกำรในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 ที่มำ: Analysys Mason, 
รำยงำนขำ่ว, 2560 

ผู้ให้บริการ จ านวนเสา49 การแบ่งใช้เสา หมายเหตุ 

เอไอเอส 13,000 ได้ แตมิ่ได้ท ำตลำดอยำ่งจริงจงั ก่อสร้ำงและเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิ 
ดีแทค 4,000 ได้ แตมิ่ได้ท ำตลำดอยำ่งจริงจงั ก่อสร้ำงและเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิ 

ทรู 6,400 แบง่ใช้ได้ประมำณ 100 เสำ แต่
มิได้ท ำตลำดอยำ่งจริงจงั 

ก่อสร้ำงและเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิ ให้กสท. โทรคมนำคม
เชำ่แตเ่พียงผู้ เดียวจ ำนวนประมำณ 6,300 เสำ 

กองทุน 8,900 ได้ และท ำตลำดอยำ่งจริงจงั ก่อสร้ำงโดยทรู แล้วโอนให้กองทนุหลงักำรได้มำซึง่
ทรัพย์สินของกองทนุ ชว่งที่ 2 และ 350 

                                                      
49 ตวัเลขเป็นจ ำนวนประมำณกำรและปัดเศษให้ใกล้เคียงร้อย จ ำนวนเสำโทรคมนำคมของทรูและกองทนุเป็นจ ำนวนหลงัจำกกำรลงทนุ

ในโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมที่ลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3 
50 

 ชว่งที่ 1 หมำยถึง สญัญำที่เก่ียวกบักำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมที่ลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2 และชว่งที่ 2 หมำยถึง สญัญำที่
เก่ียวกบักำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมที่ลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3 

2.6GHz   2.3GHz 2.1GHz   1800MHz    900MHz

1.1-1.3x 

1.4-1.6x 

3.2-3.5x 

2.0-2.4x 
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ผู้ให้บริการ จ านวนเสา49 การแบ่งใช้เสา หมายเหตุ 

กสท. โทรคมนาคม 3,000 ไมไ่ด้ เป็นเสำโทรคมนำคมภำยใต้สมัปทำนที่โอนมำจำก ทรูและ
ดีแทค 

ทีโอที 15,500 แบง่ใช้ได้ประมำณ 2,500 เสำ51 มีเสำจำกสมัปทำนในอดีตซึง่โอนมำจำกเอไอเอสอยู่
ประมำณ 13,000 เสำ 

มีข้อพพิาท (กสท. 
โทรคมนาคม -ดีแทค) 10,000 ไมไ่ด้ เป็นเสำที่มีข้อพิพำท ไมส่ำมำรถแบง่ใช้ได้ 

มีข้อพพิาท (กสท. 
โทรคมนาคม - ทรู) 6,500 ไมไ่ด้ เป็นเสำที่มีข้อพิพำท ไมส่ำมำรถแบง่ใช้ได้ 

มีข้อพิพาท (กสท -
เอไอเอส) 1,500 ไมไ่ด้ เป็นเสำที่มีข้อพิพำท ไมส่ำมำรถแบง่ใช้ได้ 

รวม ประมาณ 69,000   
 

เสำโทรคมนำคมเหล่ำนีส้่วนใหญ่ก่อสร้ำงโดยผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่สุดสำมรำย ได้แก่  
เอไอเอส ทรู และดีแทค โดยเป็นส่วนหนึ่งของสญัญำสมัปทำนเพื่อกำรใช้คลื่นควำมถ่ีของทีโอทีและกสท . โทรคมนำคม 
ทัง้นี ้เน่ืองจำกมีกรณีพิพำทเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิ ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ทัง้สำมรำยจึงเร่ิมติดตัง้โครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีเป็นเสำ
โทรคมนำคมของตนเอง ท ำให้มีจ ำนวนเสำโทรคมนำคมอยูใ่นตลำดจ ำนวนมำก และมีกำรใช้งำนเสำภำยใต้สมัปทำนที่ต ่ำ 
(นัน่คือมีกำรแบง่ใช้น้อยลง) ด้วยกำรท่ีข้อพิพำทยงัคงไมส่ิน้สดุในขณะนี ้จึงไมแ่นน่อนวำ่เสำโทรคมนำคมภำยใต้สมัปทำน
นัน้จะได้รับกำรบ ำรุงรักษำในระดบัท่ีเหมำะสมหรือไม ่และเมื่อกรณีพิพำทเหลำ่นีส้ิน้สดุลง เสำเหลำ่นีอ้ำจไมอ่ยูใ่นสภำพที่
จะแบง่ใช้ได้ทนัที 

ณ ไตรมำสที่สี่ของปี พ.ศ. 2560 เอไอเอสเป็นผู้ ประกอบกำรรำยเดียวที่ได้แก้ไขข้อพิพำท
เก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในเสำโทรคมนำคม โดยตกลงกบัทีโอที ซึ่งเอไอเอสจะสำมำรถเข้ำใช้เสำสญัญำณและสถำนีฐำนระบบ 
2G ที่ได้โอนกลบัไปให้ทีโอทีได้ อยำ่งไรก็ตำม ข้อตกลงนีท้ ำให้เอไอเอสยงัคงมีสิทธิใช้งำนเสำโทรคมนำคมที่โอนกลบัไปให้
ทีโอทีจ ำนวนกว่ำ 13,000 เสำแต่ผู้ เดียวตอ่ไปจนถึงปี พ.ศ.2574 ซึ่งท ำให้จ ำนวนเสำที่สำมำรถใช้พืน้ที่ร่วมกนัได้มีน้อยลง 
นอกจำกนี ้เอไอเอสยงัเป็นเจ้ำของเสำโทรคมนำคมอีก 13,000 เสำ ซึ่งอำจมีควำมเหมำะสมกบักำรให้ใช้พืน้ที่ร่วมกันได้ 
แต่เอไอเอสมิได้ท ำตลำดในกำรแบ่งใช้เสำโทรคมนำคมอยำ่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้เอไอเอส ทรู และดีแทคยงัคงอยู่ในระหวำ่งกำร
หำรือกบักสท. โทรคมนำคม เพ่ือแก้ไขข้อพิพำทเก่ียวกบักรรมสทิธ์ิในเสำโทรคมนำคม 

กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนดิจิทลัเร่ิมจดัตัง้ในปี พ.ศ. 2556 และลงทนุในเสำโทรคมนำคม 
ทรัพย์สิน FOC อปุกรณ์รับสง่สญัญำณ และทรัพย์สินบรอดแบนด์ (เช่น DOCSIS nodes DSLAM ฯลฯ) จำกทรู ภำยหลงั
กำรได้มำซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 กองทุนมีเสำ
โทรคมนำคม 6,350 เสำเป็นสว่นหนึ่งของกองทรัพย์สิน และมีควำมเป็นไปได้ที่จะได้มำซึ่งเสำอีก 2,600 เสำจำกทรู โดยมี
บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ ำกดั (TAM) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของทรูที่ได้รับวำ่จ้ำงโดยกองทนุให้ท ำกำรตลำดให้
เช่ำเสำโทรคมนำคมของกองทนุ ทัง้นี ้ในปัจจบุนัมีเพียงเสำโทรคมนำคมของกองทนุเทำ่นัน้ท่ีกลำ่วได้วำ่เป็นเสำที่แบง่ใช้ได้ 
เนื่องจำกกองทุนเป็นผู้ประกอบกำรเสำโทรคมนำคมรำยเดียวที่มีฝ่ำยขำยและก ำหนดอตัรำเช่ำไว้ นอกจำกนี ้ตัง้แต่กำร
จดัตัง้ กองทนุยงัได้ทรูมำเป็นผู้ เช่ำหลกัและมีดีแทคเป็นผู้ เช่ำใช้พืน้ท่ีร่วมรำยแรกของกองทนุ  

ในฐำนะที่กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมแห่งแรกของประเทศไทย
และเป็นระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมที่เป็นอิสระ กล่ำวคือ กองทุนไม่ได้ประกอบธุรกิจให้บริกำรโทรคมนำคม
เคลื่อนที่ กองทุนจึงอยู่ในสถำนะที่ดีที่จะดึงดูดผู้ เช่ำรำยใหม่ ๆ ที่เป็นผู้ประกอบกำรทัง้รำยเก่ำและรำยใหม่ (หำกมี) 

                                                      
51  http://www.tot.co.th/telecom/ 
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เนื่องจำกกองทนุเป็นผู้ ให้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนเสำโทรคมนำคมแบบ Passive รำยเดียวที่ท ำกำรตลำดให้เช่ำใช้พืน้ที่
ร่วมกนัอยำ่งตอ่เนื่อง 

อย่ำงไรก็ตำม หำกเอไอเอสหรือดีแทคจะโอนแยกทรัพย์สินโทรคมนำคมของตนออกมำให้
ผู้ประกอบกำรอิสระให้เช่ำแบ่งใช้เสำโทรคมนำคม ก็จะท ำให้มีกำรแข่งขนัเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัในตลำดแบ่งเช่ำใช้
ทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมและโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วน ำแสง ทัง้นีใ้นปี พ.ศ. 2556 ได้มีกำรรำยงำนว่ำเอไอเอสมีแผนที่จะ
จัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่มีโครงสร้ำงใกล้เคียงกับกองทุนส ำหรับกองทรัพย์สินของเอไอเอสที่อยู่ภำยใต้
สมัปทำนกบัทีโอที52 อย่ำงไรก็ตำม ทีโอทีได้ปฏิเสธข้อเสนอดงักลำ่ว53 และในที่สดุ เอไอเอสและทีโอทีก็ได้มีกำรตกลงโอน
ทรัพย์สินภำยใต้สัมปทำนกลับไปให้ทีโอทีโดยแลกกับสัญญำเช่ำระยะยำวของเอไอเอสแต่เพียงผู้ เดียวในทรัพย์สิน
ดงักล่ำว54 กสท. โทรคมนำคม ก็ได้มีกำรเจรจำในลกัษณะเดียวกันกับดีแทคในปี พ.ศ. 2558 เพื่อโอนทรัพย์สินภำยใต้
สัมปทำนให้บริษัทร่วมทุนระหว่ำงผู้ ประกอบกำรทัง้สองรำย 55 อย่ำงไรก็ตำม ข้อเสนอนัน้ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติโดย
คณะรัฐมนตรี นอกจำกนี ้กำรหำรือเพื่อแก้ไขปัญหำเก่ียวกบัทรัพย์สินภำยใต้สมัปทำนเหลำ่นีด้ ำเนินต่อเนื่องมำหลำยปี 
และไมม่ีทีทำ่วำ่จะได้ข้อยตุิโดยเร็ว 

กำรจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนเสำโทรคมนำคมกองใหม่ ซึ่งมีประเภททรัพย์สิน
ใกล้เคียงกบัทรัพย์สินของกองทนุจะเป็นกำรเพิ่มกำรแข่งขนัต่อกองทนุ อย่ำงไรก็ตำมยงัไม่เห็นแนวโน้มที่เป็นรูปธรรมใน
ขณะนีแ้ตอ่ยำ่งใด 

(จ) ตลาดโครงสร้างพืน้ฐานเคเบิลใยแก้วน าแสง (FOC)   

บริการบรอดแบนด์แบบประจ าที่ ระบบเชื่อมต่อสญัญาณเสาโทรคมนาคมและบริการเชื่อมต่อส าหรบั
ลูกคา้/Carrier เป็นทรพัย์สินหลกัสามประเภทของผูใ้หบ้ริการระบบเคเบิลใยแก้วในตลาดคา้ส่ง 

• ทรัพย์สนิประเภทแรกส ำหรับตลำดค้ำสง่ระบบเคเบิลใยแก้วได้แก่ กำรเข้ำถึงและระบบเคเบิล
ใยแก้วแกนหลกัส ำหรับกำรให้บริกำรบรอดแบรนด์แบบประจ ำที่ โดยโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ว
น ำแสงประกอบด้วยแกนสำย (core) สำยป้อนและจ่ำยสญัญำณ (feeder and distribution) 
และปลำยสำย (final drop) ทัง้นี ้ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตอำจให้เช่ำสำยหลกั สำยป้อนและ
จ่ำยสญัญำณแก่ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตคูแ่ข่งเพื่อหำรำยได้เพิ่มเติมได้ กำรกระท ำเช่นนีเ้ป็น
กำรหลีกเลี่ยงกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื น้ฐำนที่ซ ำ้ ซ้อน และท ำให้ผู้ ใ ห้เช่ำ (นั่นคือ
ผู้ประกอบกำรโครงข่ำยที่ให้เข้ำใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนใยแก้วน ำแสงของตนได้) มีผลตอบแทน
กำรลงทนุที่มำกขึน้จำกทรัพย์สิน กำรค้ำสง่โครงข่ำยใยแก้วน ำแสงโดยทัว่ไปแล้วจะน่ำสนใจ
ยิ่งขึน้เมื่อกำรติดตัง้ระบบเข้ำใกล้พืน้ที่ของผู้ ใช้บริกำรปลำยทำง ตวัอย่ำงเช่น ต้นทนุในกำร
เช่ือมตอ่โครงขำ่ยเข้ำกบัจดุตอ่ของผู้ใช้บริกำรปลำยทำงสงูถึงร้อยละ 70 ของรำยจ่ำยด้ำนทนุ
ในกำรวำงระบบใหม่ในพืน้ที่ที่มีประชำกรไม่หนำแน่นมำกนกั และแม้แต่ในเขตพืน้ที่กรุงเทพ
และปริมณฑลเองก็มีต้นทนุเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของรำยจ่ำยด้ำนทนุในกำรวำงระบบใหม่ 

• ทรัพย์สินประเภทที่สองส ำหรับตลำดค้ำส่งบริกำรระบบเคเบิลใยแก้วได้แก่ ระบบเช่ือมต่อ
สญัญำณเสำโทรคมนำคม  (Tower Backhaul) หรือเรียกว่ำ FTTT ใยแก้วน ำแสงที่เดินสำย
ไปติดตัง้กบัเสำสญัญำณโทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นสำยแบบหลำยแกนซึ่งมีควำมจุส ำรองสงู ท ำ

                                                      
52  https://www.bangkokpost.com/tech/local-news/357288/like-true-ais-seeks-infrastructure-fund 
53  https://www.bangkokpost.com/tech/local-news/718000/tot-pulls-plug-on-ais-tower-talks 
54  https://www.mobileworldlive.com/asia/asia-news/ais-agrees-to-transfer-towers-to-tot/ 
55  https://www.telecomasia.net/content/cat-propose-2g-tower-jv-dtac?src=related 
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ให้น ำไปให้เช่ำแก่ผู้ เช่ำใช้พืน้ที่ ร่วมได้ ทัง้นี  ้ปริมำณกำรใช้ทรัพย์สินดังกล่ำวนี ข้ึน้กับ
ควำมส ำเร็จของกำรแบง่ใช้พืน้ท่ีเสำโทรคมนำคมร่วมกนั (ดหูวัข้อ 3.2.4(จ)(1)) 

• ทรัพย์สินประเภทที่สำมส ำหรับตลำดค้ำสง่บริกำรระบบเคเบิลใยแก้วเป็นทรัพย์สินประเภทท่ี
เก่ียวข้องกบักำรเข้ำถึงทรัพย์สินประเภท Passive (ใยแก้วน ำแสงที่ยงัไม่มีกำรใช้งำน (Dark 
Fibre))  และบริกำร ข้อมูลแบบ Active ( เช่ นกำรใ ห้บ ริกำรควำมยำวคลื่นควำมถ่ี  
(wavelength) กำรเช่ือมต่อแบบจุดต่อจุด (point-to-point) หรือจุดต่อหลำยจุด (point-to-
multipoint) แก่ลกูค้ำองค์กร โครงข่ำยใยแก้วน ำแสงที่ติดตัง้ส ำหรับบ้ำนพกัอำศยันัน้บำงครัง้
อำจไมเ่หมำะสมกบัลกูค้ำองค์กร เนื่องจำกกำรใช้เทคโนโลยีแบบ Gigabit-capable Passive 
Optical Network (GPON) (ซึง่พืน้ท่ีใช้งำนหลำยจดุจะแบง่ใช้สญัญำณจำก Fibre Node จดุ
เดียว) ขำดควำมยืดหยุ่นและมีควำมเร็ว (Latency) และควำมปลอดภยัต ่ำ ซึ่งไม่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรใช้งำนของลกูค้ำองค์กร เนื่องจำกกำรให้บริกำรข้อมูลแก่ลกูค้ำองค์กรต้องใช้
โครงข่ำยที่มีคณุภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดอยำ่งเข้มงวด ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตจึงเลอืกที่
จะให้บริกำรเช่ือมต่อผ่ำนใยแก้วน ำแสงผ่ำนโครงข่ำยของตนโดยตรงแทนที่จะใช้สำย Dark 
Fibre ของผู้ ให้บริกำรค้ำส่ง หรือผลิตภัณฑ์แบบ Active (เช่น บริกำร wavelength) ของ
ผู้ประกอบกำรโครงข่ำยภำยนอกหรือผู้ประกอบกำรที่เป็นคู่แข่ง ดงันัน้ จึงไม่มีรำยละเอียด
เพิ่มเติมส ำหรับตลำดใยแก้วน ำแสงส ำหรับลกูค้ำองค์กร 

(1) ปัจจัยผลักดนัการเติบโต 

การแข่งขันอย่างสูงระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ละรายเป็นปัจจัยผลักดันให้
ผูป้ระกอบการเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบ้ริการใยแก้วน าแสง  

ตำมที่ระบใุนตำรำง 3.8 ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้เปิดให้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนใยแก้วน ำ
แสงในเชิงรุก โดยทรูเร่ิมให้บริกำรใยแก้วน ำแสงเชิงรุกในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเตรียมรับมือกำรสิน้อำยสุมัปทำนโทรศพัท์บ้ำน 
และ 3BB ผู้ให้บริกำรรำยใหญ่ที่สดุอนัดบัสอง มีกำรแขง่ขนักบัทรูด้วยกำรปรับปรุงโครงขำ่ยเป็นระบบเคเบิลใยแก้วน ำแสง
เช่นเดียวกนั ในปีเดียวกนันัน้เอง เอไอเอสก็ประกำศเข้ำสูต่ลำดบริกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ โดยรุกตลำดเข้ำแขง่ขนักบัเจ้ำ
ตลำดโดยตรงด้วยกำรเปิดให้บริกำรระบบ FTTx (โดยบริกำรสว่นใหญ่เป็นระบบ FTTH) กำรรุกท ำตลำดอยำ่งหนกัดงักลำ่ว 
คำดว่ำจะท ำให้เอไอเอสขึน้เป็นผู้ ให้บริกำรรำยใหญ่ที่สดุอนัดบัสำมได้ภำยในสองปีข้ำงหน้ำ (ขึน้น ำหน้ำทีโอที) ทัง้นี ้กำร
ลงทนุโดยผู้ให้บริกำรแบบประจ ำที่รำยตำ่ง ๆ น ำไปสูก่ำรแขง่ขนัอยำ่งสงูในกำรเปิดกำรให้บริกำรใยแก้วน ำแสง และกดดนั
ให้ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยอื่น ๆ ต้องพฒันำโครงขำ่ยเป็นแบบใยแก้วน ำแสงเพื่อแขง่ขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้ 

ดังนัน้ กำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงที่น ำโดยเอไอเอสได้ผลักดันให้ผู้ ประกอบกำร เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถกำรเข้ำถึงระบบ FOC และระบบ FOC หลกั ซึง่สำมำรถติดตัง้ระบบเองหรือเช่ำจำกผู้ประกอบกำรอื่นได้ 

การแข่งขนัการเปิดให้บริการในพืน้ที่ชนบทนัน้ท าให้การแบ่งใช้โครงสร้างพืน้ฐานใยแก้วน า
แสงมีความสมเหตสุมผลทางเศรษฐกิจ 

ตำมที่ระบุในข้อ 4.5 รำยจ่ำยด้ำนทุนส ำหรับส่วนปลำยสำยจะเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัเมื่อ
กำรเปิดกำรให้บริกำรใยแก้วน ำแสงเปลี่ยนจำกเขตพืน้ที่เมือง (เช่น เขตพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล) ไปสูช่นบท
ของประเทศไทย เมื่อควำมหนำแน่นของประชำกรลดลง ใยแก้วน ำแสงที่ควำมยำวหนึ่งก็จะมีผู้ ใช้บริกำรน้อยลงด้วย และ
ท ำให้ผลตอบแทนกำรลงทนุน้อยลงด้วย ดงันัน้ กำรแบ่งใช้ใยแก้วน ำแสงผ่ำนกำรร่วมเปิดให้บริกำรหรือกำรเช่ำควำมจใุน
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กำรให้บริกำรจำกผู้ ให้บริกำรที่ครอบคลมุพืน้ที่ดงักลำ่วย่อมเป็นทำงเลือกที่ประหยดักว่ำ ดงันัน้ จึงคำดกำรณ์ได้ว่ำควำม
ต้องกำรทรัพย์สนิใยแก้วน ำแสงในตลำดค้ำสง่จะเพิ่มขึน้เนื่องจำกมีกำรขยำยกำรเปิดให้บริกำรเพื่อแขง่ขนัไปสูพ่ืน้ท่ีชนบท 

ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจยัผลกัดนัความตอ้งการโครงสร้างพืน้ฐาน
ใยแก้วน าแสงเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการแบนด์วิธทีเ่พ่ิมข้ึน 

กำรแขง่ขนัในกำรติดตัง้โครงขำ่ยบรอดแบนด์ระบบใยแก้วน ำแสงที่เพิม่ขึน้นัน้ เป็นผลมำจำก
ควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ ใช้บริกำรที่ต้องกำรแบนด์วิธมำกขึน้ ซึ่งรวมถึงควำมต้องกำรจำกนอกเขตพืน้ที่เมือง
ด้วย เนื่องจำกลูกค้ำต้องกำรแบนด์วิธในปริมำณมำกโดยไม่มีกำรจ ำกัดปริมำณข้อมูล กำรแข่งขันอย่ำงสูงระหว่ำงผู้
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตยงัน ำไปสูค่วำมต้องกำรควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรโครงขำ่ยหลกัที่มำกขึน้ด้วย เนื่องจำกลกูค้ำ
ต้องกำรปริมำณข้อมลูที่มำกขึน้พร้อมกบัควำมเร็วที่มำกขึน้ด้วย ตำมที่ระบใุนข้อ 3.2.3(ก) ควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำรท่ี
เปลี่ยนแปลงไปนัน้ท ำให้ผู้ประกอบกำรต้องเพิ่มปริมำณแบนด์วิธต่อผู้ ใช้บริกำร เพื่อรักษำคุณภำพกำรให้บริกำร และ
ป้องกนัปัญหำควำมหนำแน่นบนโครงข่ำย ทัง้นี ้ควำมต้องกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนใยแก้วน ำแสงก ำลงัเติบโตขึน้ ทัง้ในสว่น
ของระบบโครงขำ่ยหลกั (เนื่องจำกผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตจ ำเป็นต้องเพิ่มควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเพื่อให้ผู้ใช้มีควำม
พึงพอใจจำกกำรใช้บริกำรท่ีดีขึน้) และระบบโครงข่ำยเพื่อกำรเข้ำถึง เนื่องจำกผู้ ให้บริกำรมุง่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ตลำดที่เติบโตขึน้ 

การแบ่งใช้โครงสร้างพืน้ฐานมีเพ่ิมมากข้ึนเนือ่งจากผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตรายย่อยเลือกทีจ่ะ
เช่าใยแก้วน าแสงมากกว่าทีจ่ะติดตัง้เอง 

ในช่วงไมก่ี่ปีที่ผ่ำนมำ แนวโน้มของผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตที่จบักลุม่ลกูค้ำในตำ่งจงัหวดัและ
ระดบัองค์กรเข้ำท ำสญัญำกบัผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยใหญ่ระดบัประเทศ ตวัอย่ำงเช่น ไซเน็ตเข้ำท ำสญัญำกบัทีโอที
เพื่อใช้บริกำรโครงข่ำยหลกั ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยย่อยอำจใช้วิธีกำรนีเ้พื่อแก้ปัญหำข้อจ ำกัดด้ำนรำยจ่ำยด้ำนทนุ 
หรือเพื่อสร้ำงควำมยืดหยุน่ในกำรขยำย (หรือลด) ขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเพื่อสนองตอบตอ่กำรเติบโตของธุรกิจ
ของตน 

แม้ว่ำควำมต้องกำรแบ่งใช้มกัเกิดจำกผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยย่อย แต่ก็มีกรณีที่ควำม
ต้องกำรดงักลำ่วเกิดจำกผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยใหญ่เช่นกนั แม้วำ่บำงครัง้จะเป็นควำมต้องกำรท่ีเกิดโดยไมส่มคัรใจก็
ตำม ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 ไฟเบอร์ วนัซึ่งเป็นผู้ ให้บริกำรโครงขำ่ยใยแก้วน ำแสงรำยย่อยที่มุ่งเน้นให้บริกำรระบบใยแก้ว
น ำแสงในอำคำรชดุ ระบวุำ่ เอไอเอส ไฟเบอร์ 3BB และทรู เป็นลกูค้ำในตลำดใยแก้วน ำแสงค้ำสง่ในปัจจบุนัของตน56 กำร
ด ำเนินกำรนีเ้ป็นผลมำจำกกำรที่ ไฟเบอร์ วนั มีสิทธิให้บริกำรในอำคำรเหลำ่นีแ้ต่ผู้ เดียว โดยด ำเนินธุรกิจแบบเปิดให้ผู้อื่น
เช่ำโครงข่ำยของตนได้ รูปแบบทำงธุรกิจนีม้กัเห็นได้ในกรณีที่เจ้ำของอำคำรต้องกำรติดตัง้ระบบใยแก้วน ำแสงในอำคำร
ของตนเพื่อดดูดงึผู้ใช้อำคำร แตไ่มต้่องกำรให้ผู้ประกอบกำรติดตัง้ระบบซ ำ้ซ้อนในอำคำร 

แม้ว่ำตลำดดังกล่ำวยังอยู่ในขัน้เร่ิมต้น แต่กำรที่ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเข้ำเป็นลูกค้ำใน
ตลำดค้ำส่งระบบใยแก้วน ำแสงนบั เป็นสญัญำณที่ดีส ำหรับผู้ ให้บริกำรระบบใยแก้วน ำแสงในตลำดค้ำส่ง เช่น กองทนุ 
และกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน ทัง้นี ้สถำนะในด้ำนกำรแขง่ขนัในฐำนะผู้ให้บริกำรอิสระ
นัน้ท ำให้กองทนุดงักลำ่วสำมำรถตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรนีไ้ด้โดยมีกำรขดักนัของผลประโยชน์เพียงเลก็น้อย 

                                                      
56  http://www.nationmultimedia.com/detail/Corporate/30306046 
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การเข้าถึงอาคารแต่เพียงผู้เดียวจะเป็นปัจจัยผลกัดนั (บงัคบั) ให้มีการแบ่งใช้โครงสร้าง
พืน้ฐานใยแก้วน าแสง แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งใช้โดยผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตรายย่อยก็ตาม 

ไฟเบอร์ วนั ซึง่เป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยยอ่ยรำยหนึง่ที่ด ำเนินธุรกิจในกรุงเทพมหำนคร 
เป็นผู้ให้บริกำรท่ีได้รับสทิธิติดตัง้โครงสร้ำงพืน้ฐำนใยแก้วน ำแสงแตเ่พียงผู้ เดียวในอำคำรชดุหลำยแหง่ในประเทศไทย ทัง้นี ้
ไฟเบอร์ วนั ได้ด ำเนินธุรกิจที่เปิดกว้ำงแก่กำรให้ผู้ประกอบกำรรำยอื่นเช่ำโครงขำ่ยของตนได้ โดยผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตที่
ต้องกำรเข้ำถึงลกูค้ำในอำคำรท่ีไฟเบอร์ วนัมีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวเหลำ่นีจ้ะไมม่ีทำงเลอืกอื่นนอกจำกกำรเช่ำปลำยสำยจำก
ไฟเบอร์ วนั 

แนวโน้มที่ได้กลำ่วมำข้ำงต้นเป็นที่คำดกำรณ์วำ่จะด ำเนินอยูต่่อไป เนื่องจำกโดยหลกัแล้ว ผู้
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยย่อยจะมุ่งเป้ำในเชิงรุกไปที่เจ้ำของอำคำรเพื่อเข้ำควบคุมปลำยสำย ทัง้นี ้หำกผู้ ให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตสำมำรถเจรจำให้ได้สิทธิเข้ำถึงอำคำรแต่เพียงผู้ เดียวได้นัน้ ผู้ประกอบกำรจึงไม่มีทำงเลือกอื่นนอกจำกเช่ำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนดงักลำ่วในกำรให้บริกำรลกูค้ำของตน แม้วำ่กรณีดงักลำ่วจะเป็นกำรผลกัดนัควำมต้องกำรกำรเข้ำถึงใย
แก้วน ำแสงบ้ำง แต่ตลำดนีก็้มกัจะมีขนำดเล็ก เนื่องจำกมีผู้พฒันำอำคำรชุดเพียงสว่นหนึ่งเท่ำนัน้ที่จะให้ควำมสนใจให้
สทิธิกำรติดตัง้แตเ่พียงผู้ เดียวดงักลำ่ว 

การลดลงของรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการมีผลต่อความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงกดดนัให้
ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตตอ้งพิจารณาแบ่งใช้โครงสร้างพืน้ฐานใยแก้วน าแสง 

ตำมที่ระบใุนข้อ 3.2.3(ก)(2) กำรแข่งขนัระหวำ่งผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยต่ำง ๆ ได้น ำไปสู่
กำรลดลงของรำยได้เฉลี่ยต่อผู้ ใช้บริกำรในช่วงสองปีทีผ่ำนมำ ในขณะเดียวกนั ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตก็ได้ท ำกำรเปิด
ให้บริกำรโครงข่ำยของตน ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยใหญ่อำจสำมำรถรับมือกับรำยจ่ำยด้ำนทุนที่เพิ่มขึน้ในกำรเปิด
ให้บริกำรโครงข่ำยเพื่อรักษำบริกำรให้ยงัแข่งขนักับผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้ และตอบสนองควำมต้องกำรแบนด์วิธของ
ลกูค้ำได้ แม้จะมีรำยได้เฉลี่ยตอ่ผู้ ใช้บริกำรน้อยลง อย่ำงไรก็ตำมผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยย่อยอำจไม่สำมำรถท ำอยำ่ง
เดียวกันได้ ดงันัน้ กำรเพิ่มขึน้ของอปุทำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนใยแก้วน ำแสงในตลำดค้ำส่ง เช่นที่กองทุน และกองทนุรวม
โครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมินท ำกำรตลำดอยู่ จะเป็นทำงเลือกให้แก่ผู้ประกอบกำรรำยย่อยในกำร
รักษำควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นพร้อมทัง้ลดรำยจ่ำยลงทนุด้วย 

การที่การเติบโตของบริการแบบ FTTT ข้ึนอยู่กบัการใช้พืน้ที่เสาโทรคมนาคมร่วมกนัโดยตรง 
ปัจจยัตลาดทีผ่ลกัดนัความตอ้งการเช่าจะเป็นปัจจยัส าคญัอีกอนัหน่ึงส าหรบัการเติบโตของ FTTT ดว้ย 

กำรเช่ำที่เพิ่มขึน้บนเสำโทรคมนำคมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นจะเพิ่มควำมต้องกำรส ำหรับกำร
บริกำร FTTT ไปพร้อมกนั เนื่องจำกผู้ ให้บริกำรเสำโทรคมนำคมมกัจะเป็นเจ้ำของโครงสร้ำงพืน้ฐำนของ FOC Backhaul 
ด้วย ผู้ เช่ำเสำจึงสำมำรถเช่ำปริมำณรองรับกำรใช้งำนของ FOC Backhaul ในขณะเดียวกนั ทัง้นี ้ในขณะที่ควำมต้องกำร
เช่ำเสำโทรคมนำคมเพิ่มขึน้ (ดขู้อ3.2.4(ง)) ควำมต้องกำรใช้งำนของกองทรัพย์สินเสำโทรคมนำคมที่มีทรัพย์สินประเภท 
FOC Backhaul (นัน่คือกองทนุ และอำจรวมถึงผู้ให้บริกำรโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีด้วย หำกผู้ให้บริกำรดงักลำ่วต้องกำร
ท ำตลำดให้เช่ำทรัพย์สนิของตน) อำจเพิ่มขึน้ด้วย เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้บริกำร FTTT  

ส ำหรับผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนัน้ ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกับกำร
จัดสรรคลื่นควำมถ่ีเพิ่มเติม (กล่ำวคือยังไม่มีกำรประกำศก ำหนดช่วงเวลำกำรจัดประมูลคลื่นควำมถ่ี 700MHz / 
1500MHz / 2300MHz / 2600MHz) อำจท ำให้จ ำเป็นต้องมีกำรขยำยสถำนีฐำนส ำหรับรองรับกำรให้บริกำรเพิ่มเติมบน
ควำมถ่ีที่มีอยูแ่ล้ว เพื่อตอบสนองตอ่กำรใช้งำนข้อมลูและฐำนผู้ใช้บริกำรท่ีเพิ่มขึน้ (ดขู้อ 3.2.2(ก)) 
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การไม่บงัคบัใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกบัผูมี้อิทธิพลเหนือตลาดจะยงัคงผลกัดนัแนวโนม้การติดตัง้
ทรพัย์สินใยแก้วน าแสงเองโดยตวัผูใ้หบ้ริการ 

ที่ผ่ำนมำ กสทช. ได้ก ำหนดผู้ประกอบกำรบรอดแบนด์ประจ ำที่ที่เป็นผู้มีอิทธิพลเหนือตลำด
อยำ่งมีนยัส ำคญั (SMP) (ดขู้อ 3.2.3(ค)) โดย ณ เดือนกรกฎำคม ปี พ.ศ. 2558 นัน้ ทรูถกูจดัเป็นผู้ประกอบกำรท่ีมีอิทธิพล
เหนือตลำดในตลำดบรอดแบนด์แบบประจ ำที่ทัง้ตลำดค้ำสง่และค้ำปลกี ในขณะท่ีทีโอที กสท. โทรคมนำคม และ 3BB นัน้
ถูกจัดเป็นผู้ประกอบกำรที่มีอิทธิพลเหนือตลำดบรอดแบนด์ประจ ำที่ในตลำดค้ำส่งเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ข้อก ำหนด
ดงักลำ่วนัน้โดยมำกแล้วเป็นเพียงกำรด ำเนินกำรในเชิงสญัลกัษณ์ เนื่องจำกขำดกำรบงัคบัใช้ท ำให้ข้อบงัคบัดงักลำ่วไม่
สำมำรถลดควำมซ ำ้ซ้อนของโครงสร้ำงพืน้ฐำน โดยสว่นใหญ่แล้ว ข้อบงัคบัท่ีเข้มงวดขึน้นัน้จะจ ำเป็นก็เพียงในกรณีตลำด
ล้มเหลวเท่ำนัน้ (นัน่คือกำรขำดอปุทำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนหรือกำรขำดกำรแขง่ขนั) ซึ่งประเทศไทยไมไ่ด้เข้ำขำ่ยอยูใ่นกรณี
ดงักลำ่ว ในขณะที่แนวโน้มกำร “เปิดให้บริกำรเพื่อกำรแขง่ขนั” นัน้จะยงัมีอยูต่อ่ไปโดยไมม่ีกำรบงัคบัใช้ข้อบงัคบัใด ๆ  แตก็่
คำดกำรณ์วำ่หนว่ยงำนก ำกบัดแูลจะเห็นวำ่สภำพปัจจบุนันัน้เป็นสภำพกำรแขง่ขนัท่ีดีที่สดุแล้วส ำหรับตลำด  

(2) โครงสร้างและการแข่งขนัในตลาด 

โครงสร้างพืน้ฐานใยแก้วน าแสงในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตราย
ใหญ่หกราย โดยมีสองรายทีใ่หบ้ริการ FOC แบบคา้ส่ง และมีความเป็นไปไดที้จ่ะขยายกองทรพัย์สินทีน่่าสนใจ นอกจากนี ้
บริษัทสาธารณูปโภคก็มีการใหค้วามสามารถในการใหบ้ริการ FOC หลกัแบบคา้ส่งดว้ย 

ตำมที่ระบุในตำรำง 4.6 นอกจำกกองทุน และกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต จสัมินแล้วก็มีผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตอีกสีร่ำยที่มีโครงขำ่ยใยแก้วน ำแสงของตนเอง ได้แก่ ทีโอที เอไอเอส ทรู  
และ 3BB  

โดยหำกมองในมมุมองตลำด FOC แบบค้ำสง่แล้วนัน้ มีผู้ ให้บริกำรโดยตรงอยูเ่จ็ดรำย โดยผู้
ให้บริกำรที่โดดเด่นที่สดุคือกองทุน และกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน  ทัง้นี ้ในขณะที่ผู้
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตสว่นใหญ่นัน้ไมใ่ช่ผู้ ให้บริกำรแบบค้ำสง่ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง บริษัทสำธำรณปูโภคสำมรำยมีรำยงำน
ว่ำเป็นเจ้ำของโครงข่ำยโดยมีควำมยำวใยแก้วน ำแสงรวมกว่ำ 35,000 กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นควำมยำวกว่ำ 650,000 คอร์
กิโลเมตร บริษัทสำธำรณปูโภคดงักลำ่วใช้โครงข่ำยของตนบำงสว่นส ำหรับกำรใช้งำนภำยใน แต่ก็น ำออกให้ผู้ ให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตรำยตำ่ง ๆ เช่ำด้วย ซึง่โดยสว่นมำกเป็นกำรให้เช่ำเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรโครงขำ่ยใยแก้วน ำแสงหลกั
ของผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต 

ตำรำง 4.6: ผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนใยแก้วน ำแสงในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ที่มำ: Analysys Mason, รำยงำน
ขำ่ว, 2560 

ผู้ประกอบการ จ านวนบ้านท่ีมีบรอดแบนด์
แบบประจ าท่ีผ่าน 

คอร์กิโลเมตร ผู้ให้บริการค้าส่ง 

ทรู 13 ล้ำน (2560) • ~3 ล้ำน (ไตรมำสท่ีสอง 2560) รวมถึง
แผนกำรสง่มอบกำรลงทนุใน 1.2 ล้ำนคอร์
กิโลเมตรไปยงักองทนุ 

• ไม่มีข้อมลูกำรตดิตัง้ FOC เพิ่มเตมิ 

ไม่ใช่ แตก่ ำลงัมีแผนจะสง่มอบให้
กองทนุ 
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ผู้ประกอบการ จ านวนบ้านท่ีมีบรอดแบนด์
แบบประจ าท่ีผ่าน 

คอร์กิโลเมตร ผู้ให้บริการค้าส่ง 

3BB 5.9 ล้ำน  
(ไตรมำสท่ีสอง 2557)57 

• ~3 ล้ำน (ไตรมำสส่ี 2560) ไม่ใช่ แตก่ ำลงัมีแผนจะสง่มอบให้
กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน 

เอไอเอส 5.2 ล้ำน  
(ไตรมำสท่ีสอง 2560) 

• ไม่เปิดเผย ไม่ใช ่

ทีโอที 5 ล้ำน (2557)58 • ไม่เปิดเผย มีรำยงำนว่ำได้ให้ไซเน็ตเชำ่ แตไ่ม่ท ำ
กำรตลำดในฐำนะผลติภณัฑ์แบบค้ำ 
สง่ตอ่ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยอ่ืน 

ไฟเบอร์ วัน อำคำรชดุบำงแหง่ในพืน้ท่ี
กรุงเทพฯ 

• ไม่เปิดเผย ใช่ ในระดบัท้องถ่ิน 

กองทุน N.A. • ~1.4 ล้ำน59 (หลงักำรได้มำซึง่ทรัพย์สนิท่ี
ลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1 ในเดือนพฤศจิกำยน 
2558) 

ใช ่

กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน 
บรอดแบนด์
อนิเทอร์เน็ต จัสมนิ 

ไม่เปิดเผย • ~980,500 (2559) ใช ่

สาธารณูปโภค60 N.A • ~650,000 
• เดนิสำยใยแก้วน ำแสงผ่ำนพืน้ท่ีในประเทศ

ไทยเป็นจ ำนวนมำก 

ใช ่

 
คาดว่ากองทุน และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมินจะยงัคง

รกัษาความสามารถในการแข่งขนัทีดี่ พร้อมกบัการขยายกิจการภายนอกได ้

เนื่องจำกกองทุน และกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมินเป็น
ผู้ประกอบกำรใยแก้วน ำแสงแบบค้ำสง่เพียงสองรำยที่ท ำกำรตลำดผลิตภณัฑ์ใยแก้วน ำแสงของตนอย่ำงจริงจงั จึงอยู่ใน
สถำนะที่ดีที่จะตอบสนองต่อควำมต้องกำรเข้ำถึงใยแก้วน ำแสงในพืน้ที่ชนบทของประเทศไทย โดยเฉพำะจำกผู้ ให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตรำยที่เล็กกว่ำ ซึ่งจ ำเป็นต้องมีพืน้ที่ครอบคลุมบริกำรส ำหรับลูกค้ำ แต่ไม่สำมำรถท ำกำรลงทุนเพื่อเปิด
ให้บริกำรโครงขำ่ยใยแก้วน ำแสงของตนเองได้ 

นอกจำกนี ้กองทุน และกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ได้มี
กำรเพิ่มปริมำณโครงข่ำยใยแก้วน ำแสงจำกภำยนอก โดยกองทุนเข้ำซือ้ใยแก้วน ำแสงจำกกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินที่
โครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมที่ ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 ควำมยำวประมำณ 1.5 ล้ำนคอร์กิโลเมตรจำกทรู 
ประกอบด้วยอปุกรณ์เช่ือมตอ่ระบบเคเบิลแบบเคลือ่นท่ีกวำ่ 300,000 คอร์กิโลเมตรในพืน้ท่ีตำ่งจงัหวดัประมำณ 235,000 
คอร์กิโลเมตรในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รวมถึงใยแก้วน ำแสงอีกประมำณ 92,000 คอร์กิโลเมตรส ำหรับ
กำรเข้ำถึงบริกำรระบบ FTTx (700,000 คอร์กิโลเมตรในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และ 220,000 คอร์กิโลเมตร
ในพืน้ที่ต่ำงจงัหวดั)61 ทัง้นี ้3BB ได้ประกำศในไตรมำสที่สีข่องปี พ.ศ. 2559 ว่ำก ำลงัพิจำรณำขำยทรัพย์สินใยแก้วน ำแสง

                                                      
57  ไมมี่ข้อมลูเพ่ิมเติมเปิดเผยตอ่สำธำรณะตัง้แตไ่ตรมำสทีส่องของปี พ.ศ. 2557 แต ่Analysys Mason คำดกำรณ์วำ่จ ำนวนบ้ำนที่ผำ่นใน

ภมิูภำคดงักลำ่วอำจเพ่ิมขึน้อีก 3-4 ล้ำนหลงั ค ำนวณจำกปริมำณคอร์กิโลเมตรที่เพ่ิมขึน้ของใยแก้วน ำแสง 
58  ไมมี่ข้อมลูเพ่ิมเติมเปิดเผยตอ่สำธำรณะตัง้แตปี่ พ.ศ. 2557 โดย Analysys ไมไ่ด้คำดกำรณ์วำ่จะมีกำรเพ่ิมขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั 

59 
 ไมร่วมถึง FOC จ ำนวนประมำณ 200,000 คอร์กิโลเมตร ส ำหรับระบบบรอดแบนด์ในพืน้ทีต่ำ่งจงัหวดั 

60
 รวมถึงกฟผ. กฟน. และกฟภ. 

61  http://investor.digital-tif.com/misc/PRESN/20171016-dif-investor-oct17.pdf 



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส ำคญั กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส ำคญั หน้ำที่ 141 

มลูคำ่ประมำณ 6 หมื่นล้ำนบำทให้กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน62 ซึง่คิดเป็นใยแก้วน ำแสง
ควำมยำวประมำณ 1 ล้ำนคอร์กิโลเมตร โดยใช้กำรประเมินรำคำใกล้เคียงกบัรำคำที่ 3BB ขำยระบบใยแก้วน ำแสงที่ควำม
ยำว 980,500 คอร์กิโลเมตร ให้กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน ในปี พ.ศ. 2558 

หำกกำรโอนขำยทรัพย์สินทัง้สองรำยกำรส ำเร็จลลุว่งได้ อำจเป็นผลให้มีทรัพย์สินใยแก้วน ำ
แสงที่แบ่งใช้ได้ในตลำดเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั โดยเฉพำะปริมำณใยแก้วน ำแสงเพื่อกำรเข้ำถึงบริกำรระบบ FTTx กำรท่ี
กองทรัพย์สินที่มีพืน้ที่ครอบคลมุบริกำรเพิ่มขึน้และมีควำมสมบูรณ์ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในกรณีของกองทุน ที่มีโครงสร้ำง
พืน้ฐำนส ำหรับกำรเข้ำถึงบริกำรในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และกำรมีระบบ FOC ส ำหรับบริกำรแบบ 
FTTx ท ำให้ทัง้กองทนุ และกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน มีกองทรัพย์สินขนำดใหญ่ที่จะ
ดึงดูดกำรเช่ำจำกผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้มำกขึน้ ในแง่ของกำรตลำด ทรัพย์สินที่กองทุน มีอยู่ท ำให้ กองทุนเป็น
ผู้ประกอบกำรใยแก้วน ำแสงแบบค้ำปลีกรำยอิสระที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย (มีใยแก้วน ำแสงควำมยำวประมำณ 2.6 
ล้ำนคอร์กิโลเมตร) และกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมินเป็นผู้ให้บริกำรใยแก้วน ำแสงแบบค้ำ
ปลกีรำยใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบัสอง 

ตำรำง 4.7: กำรเปรียบเทียบระหว่ำงกองทุน และกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ที่มำ: 
หนงัสือชีช้วนและสิ่งน ำเสนอต่อนกัลงทนุของกองุทน และกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน, 
2560 

 กองทุน (หลังการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2) 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน 

FOC (ล้ำนคอร์กิโลเมตร) ประมำณ 2.659 ประมำณ 1.0 

ระยะเวลำกำรเชำ่ 
ทรัพย์สินหลงักำรได้มำ: 2576 + 10 ปี63 
(ยกเว้น (FOC ที่ได้ลงทนุไปตอน IPO ซึง่จะ
สิน้สดุในปี พ.ศ. 2576) 

ควำมจรุ้อยละ 80 แรกของปริมำณทัง้หมด: 
กมุภำพนัธ์ 2569 
ควำมจรุ้อยละ 20 หลงัของปริมำณทัง้หมด: 
3 ปีและสิทธิในกำรตอ่สญัญำเชำ่ทกุ 3 ปี 

คำ่เชำ่ตอ่ FOC คอร์
กิโลเมตร (บำทตอ่เดือน) 

ผู้ เชำ่หลกั: 350 
ผู้ เชำ่รำยอ่ืน: 500 

ผู้ เชำ่หลกั: 425  
ผู้ เชำ่รำยอ่ืน: 750 

ปริมำณคงเหลือที่สำมำรถ
ให้ผู้ เชำ่รำยอื่นเชำ่ได้64 

ทรัพย์สินหลงักำรได้มำ: ประมำณร้อยละ 20 
ทรัพย์สินก่อนกำรได้มำ:ประมำณร้อยละ 40 

ประมำณร้อยละ 2065 

 

                                                      
62  https://www.jasmine.com/assets/uploads/964d180ea_JASMINE_AR_2016_EN.pdf 
63 

 ตำมสญัญำเช่ำช่วง ด ำเนินกำรและบริหำรจดักำร FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ หำกในปี พ.ศ. 2576 กลุ่ม 
ทรูต่อใบอนุญำตประกอบกำร และบรรลุหนึ่งในเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้(ก) รำยได้รวมจำกธุรกิจกำรบริกำรบรอดแบนด์สงูกว่ำ จ ำนวนที่
ก ำหนดไว้ หรือ (ข) ส่วนแบ่งกำรตลำดทัง้หมด สูงกว่ำร้อยละ 33 กลุ่มทรูต้องเช่ำหรือเช่ำช่วงเป็นเวลำอีก 10 ปี หรือตลอดอำยุ
ใบอนญุำตที่ได้ท ำกำรตอ่ ขึน้อยูก่บัวำ่ระยะเวลำใดจะสัน้กวำ่ 

64 
 ควำมสำมำรถในกำรรองรับที่เหลือถกูเชำ่โดยผู้ เชำ่และบริหำรหลกั 

65  Analysis Mason เห็นว่ำปริมำณคงเหลือที่สำมำรถให้ผู้ เช่ำรำยอ่ืนเช่ำได้ที่คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 20 นีอ้ำจไม่สำมำรถแบ่งใช้ได้ เน่ือง
จำกจสัมินจะสำมำรถจดัหำผลประโยชน์ได้ในกรณีที่จสัมินสำมำรถน ำปริมำณคงเหลือดงักลำ่วออกให้เชำ่ที่รำคำมำกกวำ่ 9,000 บำท
ต่อปีเท่ำนัน้ (ทัง้นี ้รวมไปถึงอตัรำเงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 จำกปี 2558) และอัตรำค่ำเช่ำดงักล่ำวนัน้สูงกว่ำอัตรำค่ำเช่ำในตลำด 
ท ำให้ไม่สำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนได้ 
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สภาวะอปุทานของตลาดโครงสร้างพืน้ฐานใยแก้วน าแสงจะยงัคงมีการขยายตวัจากภายใน
ของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตเอกชน แม้ว่าอปุทานส าหรบัทรพัย์สินใยแก้วน าแสงค้าปลีกส่วนใหญ่นัน้จะมาจากการโอนขาย
ทรพัย์สินใหก้องทนุและกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน 

กำรแข่งขนัที่เข้มข้นระหวำ่งผู้ประกอบกำรนัน้ได้น ำไปสูก่ำรแข่งขนักำรเปิดให้บริกำรในพืน้ท่ี
ชนบทของประเทศไทย โดยทรูได้ประกำศแผนกำรลงทนุสองปีเมื่อกลำงปี พ.ศ. 2558 ที่จะท ำกำรลงทนุเป็นจ ำนวน 25,000 
ล้ำนบำท (740 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ) เพื่อวำงโครงข่ำยบรอดแบนด์ระบบใยแก้วน ำแสงทัว่ประเทศ (ประกอบด้วยบริกำร
แบบ VDSL/FTTC และ FTTH) ในขณะที่ 3BB ก็ได้ประกำศว่ำมีกำรวำงโครงข่ำยบรอดแบนด์ระบบใยแก้วน ำแสงเพิ่มขึน้
เพื่อให้มีพืน้ท่ีบริกำรครอบคลมุทัว่ประเทศ ทัง้นี ้ผู้ประกอบกำรทัง้สองรำยประกำศวำ่ก ำลงัมุง่เปิดบริกำรในพืน้ท่ีชนบทของ
ประเทศไทย  

จำกกำรแถลงข่ำว เช่ือว่ำทัง้ทรูและ 3BB มีพืน้ที่ครอบคลุมบริกำรและโครงข่ำยระบบที่
ใกล้เคียงกันในด้ำนกำรครอบคลมุโดยใยแก้วน ำแสง (รวมถึงใยแก้วน ำแสงที่ โอนให้กองทุน และกองทุนรวมโครงสร้ำง
พืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมินด้วยตำมล ำดบั) แม้ว่ำผู้ประกอบกำรทัง้สองรำยจะได้ โอนทรัพย์สินใยแก้วน ำแสง
จ ำนวน 1 ล้ำนคอร์กิโลเมตรให้กองทนุและกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมินตำมล ำดบั แต่ก็
เป็นที่เข้ำใจได้วำ่ทรัพย์สินเหลำ่นีป้ระกอบด้วยเพียงโครงขำ่ยกำรเข้ำถึงและโครงข่ำยแกนเท่ำนัน้ และในกรณีของกองทนุ 
รวมถึง FTTT ด้วย กำรประกำศขำยทรัพย์สินในรอบที่สองนัน้ ทรัพย์สินปลำยสำยคำดกำรณ์ได้ว่ำจะยงัครอบครองโดยผู้
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตอยูด่ี 

เอไอเอสยงัไมไ่ด้ประกำศปริมำณโครงขำ่ยใยแก้วน ำแสงของตนเป็นคอร์กิโลเมตร แตก็่ได้เปิด
ให้บริกำรในเชิงรุกในฐำนะผู้ประกอบกำรรำยใหม่ในตลำดกำรให้บริกำรแบบประจ ำที่ โดยตัง้เป้ำหมำยว่ำจะขึน้แทนที่
ทีโอที ในฐำนะผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยใหญ่ที่สดุอนัดบัสอง ภำยในปี พ.ศ. 256266 โดยจนถึงไตรมำสที่สองของปี พ.ศ. 
2560 เอไอเอสมีกำรวำงระบบผ่ำนบ้ำนพกัอำศยั (Home-pass) แล้วกว่ำ 5.2 ล้ำนหลงั ใกล้เคียงกบัตวัเลข Home-pass 
ของ 3BB ในปี พ.ศ. 2558 อยำ่งไรก็ตำม ด้วยควำมที่ทรัพย์สนิของเอไอเอสอยู่ในควำมครอบครองอยูแ่ล้ว ทรัพย์สนิเหลำ่นี ้
ไมม่ีผลกระทบตอ่ภำพรวมอปุทำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนใยแก้วน ำแสงแตอ่ยำ่งใด 

ภาครฐัวิสาหกิจไม่นา่จะมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่ออปุทานของโครงสร้างพืน้ฐานใยแก้ว
น าแสงแบบคา้ส่ง 

ทีโอทีและ กสท. โทรคมนำคม ไม่พร้อมจะเปิดเผยตวัเลขพืน้ท่ีครอบคลมุบริกำรที่แท้จริงของ
ตน โดยแม้ว่ำจะมีกำรประกำศแผนกำรเปิดให้บริกำรและกำรสง่มอบโครงกำรโดยรัฐบำล (ตำรำง 3.8) แล้ว แต่กำรขำด
กำรให้ข้อมูลควำมคืบหน้ำท ำให้สร้ำงควำมสงสยัว่ำแผนกำรเปิดให้บริกำรเหล่ำนีไ้ด้รับกำรปฏิบตัิตำมจริงหรือไม่ ทัง้นี ้  
ทีโอทีและกสท. โทรคมนำคม ยงัได้ประกำศแผนกำรจดัตัง้บริษัทโครงข่ำยบรอดแบนด์แห่งชำติ ด้วยกำรรวมทรัพย์สินใย
แก้วน ำแสงระหว่ำงทัง้สองบริษัท อย่ำงก็ตำม คำดว่ำโครงกำรดังกล่ำวก็ไม่น่ำจะมีผลกระทบต่อภำพรวมของตลำด  
เนื่องจำกกสท. โทรคมนำคม มีทรัพย์สนิใยแก้วน ำแสงในประเทศอยูน้่อย และกองทรัพย์สนิประกอบด้วยทรัพย์สินเก่ำเป็น
จ ำนวนมำกที่ไมอ่ำจใช้แข่งขนัโดยตรงกบัทรัพย์สินของกองทนุ และกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 
จสัมินได้ นอกจำกนี ้ทัง้สองบริษัทดเูหมือนจะไมไ่ด้ท ำกำรตลำดของผลติภณัฑ์ใยแก้วน ำแสงแบบค้ำสง่อยำ่งจริงจงั และไม่
มีแผนจะแยกทรัพย์สินของตน ดงันัน้โครงข่ำยใยแก้วน ำแสงของทัง้สองบริษัทจะมีผลกระทบเพี ยงเล็กน้อยต่ออุปทำน
โครงสร้ำงพืน้ฐำนใยแก้วน ำแสงแบบค้ำสง่ในประเทศไทย 

                                                      
66  https://www.bangkokpost.com/tech/local-news/985661/ais-launches-first-prepaid-fixed-broadband-service 
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ความต้องการใช้พืน้ที่โครงข่าย FOC ร่วมกนัในปัจจุบนัมีไม่มากนกั โดยความต้องการส่วน
ใหญ่ยงัคงมาจากผูเ้ช่าหลกั 

แม้ว่ำตลำดกำรแบ่งใช้โครงข่ำยจะยงัไม่แพร่หลำยในประเทศไทย แต่ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มมำก
ขึน้ โดยมีผู้ ประกอบกำรจ ำนวนมำกขึน้ที่ใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนของผู้ ประกอบกำรภำยนอก ในปี พ.ศ. 2556 ไซเน็ต
ประกำศใช้โครงข่ำยหลกัของทีโอทีในจังหวดัเชียงใหม่และนครรำชสีมำ พร้อมกับลงทุนในโครงข่ำยกำรเข้ำถึงเพื่อให้
บริกำรบรอดแบนด์ควำมเร็วสงู (FTTx) ในพืน้ที่ดงักลำ่ว ทัง้นี ้ทรูเป็นผู้ เช่ำหลกัของกองทนุ หลงัจำกกำรโอนแยกทรัพย์สนิ
ของทรูให้กองทนุ  นอกจำกนีห้ลงัจำกกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ทรูได้ 
ตกลงจะเช่ำร้อยละ 60 ถึง 80 ของโครงข่ำย FOC คิดเป็นประมำณ 687,000 คอร์กิโลเมตร โดยเป็นจ ำนวนขัน้ต ่ำที่ไม่
เปิดเผยอีกประมำณ 680,000 คอร์กิโลเมตร (ภำยใต้สญัญำค้ำปลกีค้ำสง่)67 ในขณะท่ี 3BB เช่ำจำกกองทนุรวมโครงสร้ำง
พืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน (ก) ร้อยละ 80 ของ โครงข่ำย FOC ที่มีอยู่ และร้อยละ 80 ของโครงข่ำย FOC ใน
อนำคตภำยใต้สญัญำเช่ำหลกัเป็นเวลำประมำณ 11 ปี และ (ข) ร้อยละ 20 ของโครงขำ่ย FOC ที่มีอยู ่และร้อยละ 20 ของ
โครงข่ำย FOC ในอนำคต ไม่ว่ำทัง้หมดหรือแต่บำงสว่น ภำยในสญัญำรับประกนักำรเช่ำ68 เป็นเวลำ 3 ปี ซึ่งกองทนุรวม
โครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน มีสทิธิในกำรตอ่อำยกุำรเช่ำอีก 3 ปี  

โดยรวมแล้วการแข่งขนัวางระบบโครงข่ายเพือ่เปิดให้บริการในปัจจุบนัท าให้การด าเนินการ
ในลกัษณะเดียวกนัเป็นไปไดย้าก ท าใหก้ารเช่าโครงสร้างพืน้ฐานเป็นแนวทางทีดี่กว่า 

มีกำรคำดกำรณ์วำ่กำรเปิดให้บริกำรโดยติดตัง้ระบบใยแก้วน ำแสงเองจะเป็นไปได้ยำก เห็น
ได้จำกผู้ ประกอบกำรบรอดแบนด์แบบประจ ำที่มีกำรวำงระบบใยแก้วน ำแสงที่แน่นอน และมีแผนขยำยบริกำรที่
หลำกหลำยเพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง (ตำรำง 3.8) ทัง้นี ้ด้วยรำยจ่ำยด้ำนทุนที่สูงในส่วนปลำยสำย ควำมหนำแน่นของ
ประชำกรที่ลดลงในพืน้ที่ที่ไกลจำกเขตพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และรำยได้เฉลี่ยต่อผู้ ใช้บริกำรที่ลดลง ท ำให้
กำรลงทนุวำงโครงข่ำยใยแก้วน ำแสงด้วยตนเองมีควำมเสีย่งในด้ำนผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ กลยทุธ์กำรสร้ำงสว่นแบง่
กำรตลำดเชิงรุกโดยผู้ประกอบกำรยงัสร้ำงควำมกดดนัในกำรต้องแย่งสว่นแบ่งกำรตลำดในช่วงแรกให้ได้ก่อนที่ตลำดจะ
อิ่มตวั ซึง่ถือเป็นข้อเสยีเปรียบของผู้ประกอบกำรท่ีเลือกที่จะวำงโครงขำ่ยด้วยตนเอง ในทำงตรงกนัข้ำม อปุทำนของตลำด
แบง่เช่ำโครงขำ่ยพร้อมใช้ซึง่ครอบคลมุพืน้ท่ีบริกำรท่ีด ำเนินกำรโดยกองทนุ และกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต จสัมิน จะท ำให้ผู้ประกอบกำรบรอดแบนด์แบบประจ ำที่สำมำรถขยำยบริกำรได้รวดเร็วและลดควำมเสีย่งใน
กำรลงทนุไปในขณะเดียวกนั กำรท่ีตลำดเร่ิมอิ่มตวัจึงคำดวำ่ผู้ประกอบกำรจะมีกำรแบง่ใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนใยแก้วน ำแสง
มำกขึน้ โดยจะหนัไปแขง่ขนักนัในด้ำนลกูค้ำรำยยอ่ยหรือกำรเข้ำถึงบริกำร 

(ฉ) สภาพแวดล้อมการก ากับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแบบ Passive ในประเทศ
ไทย 

(1) ข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานเสาโทรคมนาคม 

ข้อบงัคบัเกี่ยวกบัเสาโทรคมนาคมที่ก่อสร้างใหม่ส่งผลกระทบในทางบวกต่อการใช้พืน้ทีเ่สา
ร่วมกนัส าหรบัผูป้ระกอบการเสาโทรคมนาคมอิสระ หากมีการบงัคบัใช้โดยผูก้ ากบัดูแล 

ข้อบังคับเก่ียวกับกำรก ำหนดเขตพืน้ที่69 ก ำหนดข้อห้ำมบำงประกำรในกำรก่อสร้ำงเสำ
โทรคมนำคมใหมใ่นประเทศไทย ข้อห้ำมเหลำ่นีร้วมถึง 1) ห้ำมกำรลงทนุซ ำ้ซ้อน 2) ปกปอ้งเจ้ำของที่ดินโดยไมอ่นญุำตให้

                                                      
67

 ไมร่วมถึง FOC จ ำนวนประมำณ 200,000 คอร์กิโลเมตร ส ำหรับระบบบรอดแบนด์ในพืน้ทีต่ำ่งจงัหวดั 
68 กำรเช่ำ Secondary Optical Fiber Cables ให้กับบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำทัง้หมดหรือแตบ่ำงส่วน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยชอง กสทช. 

ซึง่สนบัสนนุกำรแบง่โครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมกนัใช้  
69 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/048/13.PDF 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/048/13.PDF
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ก่อสร้ำงเสำหำกท ำให้รำคำที่ดินต้องลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ  3) ปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยห้ำมกำรก่อสร้ำงที่ท ำลำย
สิ่งแวดล้อม หรือก่ออนัตรำยด้ำนสขุอนำมยั หรือสง่ผลกระทบในทำงลบต่อสงัคมไมว่ำ่ในทำงใด และ  4) ก ำหนดให้จดัท ำ
และยื่นรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งมีปัจจัยพิจำรณำหลักที่รวมถึง “ควำมสูง” และ 
“ทศันียภำพ” ของสิง่ก่อสร้ำงด้วย  

แม้ว่ำจะมีข้อบงัคบัที่ควบคุมกำรอนุญำตให้สร้ำงเสำโทรคมนำคมใหม่อยู่แล้ว แต่ข้อบงัคบั
นัน้ก็มีควำมก ำกวม ตวัอย่ำงเช่น แม้ว่ำข้อบงัคบัจะบญัญัติห้ำมกำรมีทรัพยำกรที่ซ ำ้ซ้อน ตวัข้อบงัคบัก็ไม่ได้ขยำยควำม
นิยำมของค ำว่ำ “ซ ำ้ซ้อน” แต่อย่ำงใด ท ำให้ไม่มีกำรปฏิบตัิข้อบงัคบัอย่ำงเคร่งครัด โดยมีกรณีที่มีเสำโทรคมนำคมจำก
ผู้ประกอบกำรสำมรำยสร้ำงใกล้กนัในระยะเพียง 50 เมตร70 หำกมีกำรบงัคบัใช้กฎข้อบงัคบัอย่ำงจริงจงัอำจเป็นอปุสรรค
ส ำคญัต่อกำรก่อสร้ำงเสำใหม่เพื่อเปิดให้บริกำร อย่ำงไรก็ตำมข้อบงัคบัดงักล่ำวจะส่งเสริมกำรใช้พืน้ที่ร่วมกันบนเสำ
โทรคมนำคมที่มีอยูแ่ล้ว ตวัอย่ำงเช่น ในพืน้ที่เมืองที่มีควำมหนำแนน่เช่นเขตพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งมีพืน้
ที่ตัง้เสำโทรคมนำคมอยูน้่อย ก็อำจมีกำรฝ่ำฝืนข้อบงัคบัดงักลำ่วหำกหนว่ยงำนก ำกบัดแูลบงัคบัใช้อยำ่งจริงจงั   

ในที่สดุก็จะมีสถำนกำรณ์ที่ผู้ประกอบกำรไม่มีทำงเลือก และต้องหนัมำให้เช่ำใช้พืน้ท่ีร่วมกนั
บนเสำโทรคมนำคมที่มีอยู่แล้ว แต่เนื่องจำกกำรแข่งขันอย่ำงสูงในตลำดโทรคมนำคมในประเทศไทย ผู้ประกอบกำร
โทรศพัท์เคลื่อนที่รำยอื่นอำจไม่ยินดีที่จะให้คูแ่ข่งแบ่งเช่ำใช้เสำโทรคมนำคมของตน ท ำให้กองทนุอยู่ในฐำนะที่ดีในตลำด 
เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบกำรอิสระรำยเดียวที่มีกองทรัพย์สนิเสำโทรคมนำคมจ ำนวนมำกพร้อมให้เช่ำใช้บริกำร 

(2) กฎข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการโครงสร้างพืน้ฐานใยแก้วน าแสง 

กฎระเบียบเกี่ยวกบักิจการโครงข่ายแบบประจ าที ่อาทิ การก าหนดให้น าสายเคเบิลลงใตดิ้น 
อาจส่งผลกระทบในทางบวกต่อการแบ่งใช้โครงสร้างพืน้ฐานใยแก้วน าแสงได้ 

ตำมที่ได้ระบใุนข้อ 3.2.3(ค) กำรไม่มีกฎระเบียบในกำรแบ่งใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนเป็นกำรลด
ประสิทธิภำพของข้อบงัคบัเก่ียวกบัผู้มีอิทธิพลเหนือตลำดอย่ำงมีนยัส ำคญั จึงคำดวำ่ข้อบงัคบัดงักลำ่วจะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกำรใช้พืน้ที่ร่วมกนั ในทำงกลบักนั ข้อก ำหนดของรัฐบำลไทยให้น ำระบบสำยไฟฟ้ำและสำยสื่อสำร
โทรคมนำคมแบบสำยอำกำศเป็นระบบสำยใต้ดินทัว่ประเทศ คำดว่ำจะเพิ่มตลำดค้ำสง่ขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
ใยแก้วน ำแสง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนรำยอิสระ เช่น กองทุน และกองทุนรวมโครงสร้ำง
พืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน ในด้ำนอปุทำนของโครงข่ำย FOC นัน้คำดว่ำระบบท่อเดินสำยที่วำงใหม่จะมีขีด
ควำมสำมำรถเพียงพอที่จะท ำให้สำมำรถติดตัง้ใยแก้วน ำแสงเพิ่มเติมได้ อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำจะมีกำรใช้งำนขีด
ควำมสำมำรถใยแก้วน ำแสงที่มีอยู่แล้วมำกขึน้เนื่องจำกกำรใช้สำยในระบบทอ่มีคำ่ใช้จ่ำยสงูกวำ่ (เทียบกบัคำ่เช่ำกำรพำด
สำยเสำไฟฟ้ำในปัจจุบัน) กำรวำงระบบ FOC ในท่อมีค่ำใช้จ่ำยมำกขึน้เนื่องจำกต้องมีงำนด้ำนโยธำเพิ่มเติม  และใช้
ระยะเวลำที่สัน้กวำ่ในกำรเข้ำสูต่ลำดส ำหรับกำรเช่ำระบบ FOC เมื่อเทียบกบักำรติดตัง้ระบบ FOC ด้วยตนเอง 

การบงัคบัใหมี้การแบ่งใช้โครงสร้างพืน้ฐานใยแกว้น าแสงมีความเป็นไปไดแ้ต่ก็ไม่มากนกั  

ตำมที่ได้ระบใุนข้อ 3.2.3(ก)(1) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมได้อนมุตัิแผนกำรเปิด
ให้บริกำรบรอดแบนด์แห่งชำติที่จะให้กำรเช่ือมตอ่ถึงหมูบ้่ำน 70,000 แห่งทัว่ประเทศ71 โดยทีโอทีได้รับมอบหมำยให้ดแูล
โครงกำรดงักล่ำว ทัง้นี ้ในขณะที่แผนบรอดแบนด์แห่งชำตินัน้อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร ก็มีควำมเป็นไปได้ที่หน่วยงำน
ก ำกับดูแลจะผลกัดนักำรแบ่งใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้วยกำรบงัคบัใช้ข้อบงัคบัว่ำด้วยกำร “ห้ำมกำรลงทุนซ ำ้ซ้อน” (ดขู้อ 

                                                      
70  ข้อสงัเกตโดย Analysys Mason 
71  https://www.telecomasia.net/content/thai-national-broadband-network-roll-out-soon 
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3.2.4(ฉ)(1)) เพื่อเพิ่มกำรใช้งำนบรอดแบนด์แหง่ชำติ (เช่น กำรเช่ำวงจรสญัญำณกำรเข้ำถงึบริกำรท่ีทีโอทีและผู้ รับจ้ำงรำย
อื่นในโครงกำรท ำกำรติดตัง้) 

ในทำงเดียวกนั กำรไม่มีค ำนิยำมของค ำว่ำ “ซ ำ้ซ้อน” ได้น ำไปสูปั่ญหำในกำรบงัคบัใช้ “ข้อ
ห้ำมกำรลงทุนซ ำ้ซ้อน” โดยผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เพิ่มจ ำนวนโครงข่ำยด้วยคุณสมบตัิและปริมำณ
ใกล้เคียงกนัมำเป็นเวลำหลำยปีโดยไม่มีกำรก ำหนดข้อจ ำกดัจำกหน่วยงำนก ำกบัดูแล และไม่มีกำรก ำหนดเง่ือนไขหรือ
ข้อก ำหนดใด ๆ ที่ใช้บงัคบักับผู้ ได้รับใบอนุญำตประเภทที่ 3 ที่คำดว่ำจะจ ำกัดกำรเปิดให้บริกำรโครงข่ำยแบบประจ ำที่
เพิ่มเติม ทัง้นี ้ด้วยสภำพกำรแข่งขนัในตลำดค้ำปลีก รวมถึงกำรแขง่กนัติดตัง้โครงสร้ำงพืน้ฐำนซึ่งเป็นกำรเพิ่มกำรแขง่ขนั
มำกขึน้อีก ในขณะท่ีคำ่บริกำรลกูค้ำรำยยอ่ยลดลง คำดวำ่ กสทช. คงไมใ่ห้ควำมส ำคญักบักำรควบคมุควำมซ ำ้ซ้อนในกำร
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

การไม่มีข้อบงัคบัที่บงัคบัใช้กบัการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม อาจเป็นปัจจยัลดการแบ่งใช้
โครงข่ายใยแก้วน าแสง 

กำรไม่มีข้อบงัคบัที่มีประสิทธิภำพ/บงัคบัใช้อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรเติบโตของตลำดค้ำสง่
ระบบใยแก้วน ำแสง เนื่องจำกผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่มัน่ใจในกำรแบ่งใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนใยแก้วน ำแสงเพรำะไม่มี
กฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใช้ให้มีกำรปฏิบตัิอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรแบง่ใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนดงักลำ่ว 
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3.2.5 ข้อมูลเปรียบเทียบของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเสาโทรคมนาคมในลักษณะใกล้เคียง  

ตำรำง 5.1: กำรเปรียบเทียบบริษัทเสำโทรคมนำคมตำ่ง ๆ ที่มำ: Analysys Mason, 2560 

 กองทุน (ก่อน
การได้มา 
ครัง้ที่ 1) 72 

กองทุน (ก่อน
การได้มา 
ครัง้ที่ 2) 72 

TOWR TBIG SUPR BHIN GTL AMT CCI SBAC 

จ ำนวนเสำ (‘000) 6.0  8.9 14.6  12.6  6.9  90.6  10.4  57.9  40.0  26.2  
ผู้ เชำ่ (‘000) 15.2  21.1 24.1  20.4  11.4  210.6  19.7  110.1  77.0  47.2  
อตัรำสว่นกำรเชำ่ 2.573 2.473 1.7  1.6  1.7  2.3  1.9  1.9  1.9  1.8  
รำยได้ (ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ, 2559)74 

181  N.A. 380  279  137  1,998  142  5,713  2,831  1,538  

EBITDA (ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ, 2559)74 

152  N.A. 330  242  117  884  66  3,950  1,991  1,196  

อตัรำสว่น EBITDA75 84% N.A. 87% 87% 85% 44% 47% 69% 70% 78% 
หนี/้LQA EBITDA  
(ไตรมำสที่สำม 2560) 

2.4  N.A. 2.1 5.1 5.3 0.4 41.076 4.9 6.7 7.5 

หมำยเหต:ุ อินโดนีเซีย (TOWR = Protelindo; TBIG = Tower Bersama; SUPR = STP); อินเดีย (BHIN = Bharti Infratel; GTL = GTL Infra); สหรัฐอเมริกำ (AMT = American Tower; CCI = Crown Castle) 

 

                                                      
72 

 ตวัเลขทีแ่สดงเก่ียวกบักองทนุอ้ำงอิงจำกเสำโทรคมนำคมที่สำมำรถแบง่ให้ใช้ที่กองทนุมีกรรมสิทธ์ิ 

73 
 อ้ำงถึงอตัรำกำรเชำ่ของพืน้ที่ตอ่เสำโทรคมนำคม 

74 
 ตวัเลขเก่ียวกบักองทนุ Protelindo, Tower Bersama, STP, American Tower and Crown Castle เป็นตวัเลข ณ เดือนธันวำคม 2559; ตวัเลขของ Bharti Infratel และ GTL Infra เป็นตวัเลข ณ เดือนมีนำคม 2560 

อตัรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ในกำรค ำนวณมำจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของ ไอเอ็มเอฟ ส ำหรับปี พ.ศ. 2559: USD1 = THB35.296; USD1 = IDR13,308; USD1= INR67.195. 
75 

 ค ำนวณโดยน ำรำยได้รวมจำกกำรลงทนุหำรด้วยรำยได้สทุธิจำกกำรลงทนุส ำหรับกองทนุ; น ำ EBITDA รวมหำรด้วยรำยได้รวมส ำหรับ TOWR, TBIG, SUPR; น ำ EBITDA ในสว่นคำ่เชำ่เสำโทรคมนำคมหำรด้วย
รำยได้ในสว่นคำ่เชำ่เสำโทรคมนำคมส ำหรับ BHIN, GTL, AMT และ CCI 

76
  หนีข้อง GTL อ้ำงถึงภำระทำงกำรเงินแบบไมห่มนุเวียน (เงินกู้ ) และภำระทำงกำรเงินแบบหมนุเวียน (ภำระทำงกำรเงินอ่ืน) ซึง่ประกอบด้วยเงินกู้และพนัธบตัร 
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3.3. กลุ่มทรู  

3.3.1. ภาพรวมของกลุ่มทรู  

ณ วนัที่จัดเตรียมเอกสารฉบับนี ้กลุ่มทรูเป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทัว่ประเทศที่ครบวงจรของ
ประเทศไทย ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเสนอการให้บริการที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้ บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้บริการผ่าน
เครือข่ายประสิทธิภาพสงู นวตักรรมและเทคโนโลยีที่ล า้สมยั การให้บริการที่เป็นเลิศ บริการทางดิจิทลั และการผสาน
สนิค้าและบริการท่ีหลากหลายในรูปแบบคอนเวอร์เจนซ์ให้แก่ลกูค้าได้อยา่งลงตวั ทัง้นี ้กลุม่ทรูเช่ือวา่ยทุธศาสตร์คอนเวอร์
เจนซ์ซึ่งเสนอทางเลือกที่คุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคโดยการผสานผลิตภณัฑ์และบริการที่หลากหลายของกลุม่ทรู เป็นกลยุทธ์
หลกัที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับกลุ่มทรู เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการและลกัษณะการ
ด ารงชีวิตที่หลากหลายของผู้บริโภค ด้วยการผสานบริการสื่อสารด้วยเสยีงทัง้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและบริการโทรศพัท์
พืน้ฐานรูปแบบใหม ่หรือ Fixed Line Plus  บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทัง้แบบสง่ข้อมลูผา่นสายน าสญัญาณและแบบ
ไร้สาย (wired and wireless broadband Internet) โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (pay TV) และดิจิทัลทีวี (digital TV) 
รวมทัง้สื่อและเนือ้หาดิจิทัลที่มีความครอบคลมุ กลุ่มทรูอยู่ในสถานะที่ดีที่จะเร่งการขยายตวัของธรุกิจ ไปพร้อมกนักับ
ความต้องการท่ีเพิ่มสงูขึน้ของผู้บริโภคส าหรับบริการด้านโทรคมนาคมและดิจิทลั 

ธุรกิจหลกัของกลุม่ทรูมีโครงสร้างแบง่ออกเป็นสามกลุม่ดงันี ้

• ทรูออนไลน์ ซึง่ประกอบด้วยธุรกิจบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต บริการข้อมลูธุรกิจ บริการโทรศพัท์
ประจ าที่และบริการเสริม ซึ่งกลุ่มทรูถือเป็นผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทบรอดแบนด์และ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูชัน้น าของประเทศไทย ผ่านทางท รูออนไลน์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดฐาน
ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ในประเทศไทยประมาณร้อยละ 39 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 นอกจากนี ้
กลุม่ทรูยงัเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชัน้แนวหน้าของประเทศไทย ซึง่ให้บริการอินเทอร์เน็ตทัง้แก่ลกูค้า
องค์กรและลกูค้าทัว่ไป พร้อมกบัให้บริการเสริมตา่งๆ อีกด้วย  

• ทรูมูฟ เอช ซึ่งเสนอบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูงผ่านระบบเครือข่าย 
4.5G/4G, 3G และ 2G ครอบคลมุร้อยละ 98 ของประชากรไทยทัว่ประเทศ รวมถึงบริการ WiFi ทัง้นี ้
กลุ่มผู้ ประกอบการธุรกิจโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ ของกลุ่มท รูประกอบไปด้วย TUC ผู้ ใ ห้บ ริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งได้รับใบอนุญาตบนคลื่นความถ่ี 900 MHz, 1800 MHz และ 2100 MHz และ 
เรียลมฟู (Real Move) ผู้ขายต่อบริการโทรศพัท์เคลือ่นที่ของกสท. โทรคมนาคม ผา่นเทคโนโลยี HSPA 
บนคลื่นความถ่ี 850 MHz  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ทรูมูฟ เอช ได้ขยายฐานผู้ ใช้บริการเป็น 27.2 
ล้านราย ซึง่ประกอบด้วยผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน 20.3 ล้านราย และผู้ใช้บริการแบบรายเดือน 6.9 ล้าน
ราย โดยทรูมฟู เอช มีสว่นแบง่การตลาดโทรศพัท์เคลือ่นท่ีประมาณร้อยละ 30.3 ของจ านวนผู้ใช้บริการ
โทรศพัท์มือถือในประเทศไทย (ไมร่วมกสท. โทรคมนาคม ทีโอที และผู้ให้บริการ MVNO ของทีโอที) 

• ทรูวิชั่ นส์ ซึ่งเป็นผู้น าในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและบริการในระบบ HD ชัน้น า
ระดบัประเทศของประเทศไทย ซึ่งให้บริการโดยการสง่สญัญาณผ่านดาวเทียมระบบดิจิตอล (direct-
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to-home satellite (DSTV)) และผา่นโครงขา่ยใยแก้วน าแสง (digital HFC cable network) นอกจากนี ้
กลุ่มทรูวิชั่นส์ยังได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดบัชาติ ซึ่งช่องดิจิทัลของกลุ่มทรูได้แก่  ช่องรายการวาไรตี“้True4U” และช่องข่าว “TNN 24”  ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทรูวิชั่นส์มีลูกค้า 4.0 ล้านราย โดยลูกค้าประมาณ 2.2 ล้านรายเป็น
สมาชิกแพ็คเกจพรีเมียมและแพ็คเกจมาตรฐาน และลกูค้าสว่นที่เหลือเป็นลกูค้าประเภท FreeView 
และ Free-to-Air 

ในปี พ.ศ. 2560 กลุม่ทรูได้รับการยอมรับด้านความเป็นเลศิทางด้านธุรกิจจากสถาบนัท่ีได้รับการยอมรับและเป็น
ที่น่าเช่ือถือหลายสถาบนั อาทิ กลุ่มทรูได้รับรางวลั “2017 Frost & Sullivan Asia Pacific LTE Service Provider of the 
Year” และรางวลั “2017 Frost & Sullivan Asia Pacific Mobile Service Provider of the Year”  จากงาน Asia-Pacific 
ICT Awards 2017 ที่จัดขึน้โดย Frost & Sullivan ณ ประเทศสิงคโปร์  ทรูออนไลน์ได้รับรางวัล “Broadband Internet 
Service Provider of the Year” จากงาน World Branding Award ซึ่งจดัขึน้ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร  กลุม่ทรู
ได้รับรางวลั “Thailand Corporate Excellence Awards 2016” ซึ่งจัดขึน้โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
ร่วมกบัสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  การให้บริการเชิงนวตักรรมของกลุม่ทรู ได้แก่ 
ผล งาน  Mari 4.0 และ  ผล งาน  Big Data – Real Time Recommendation Engine ได้ รับ รางวัล  “Thailand ICT 
Excellence Awards 2017” จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  ทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ ได้รับรางวัล 
“Thailand’s Most Admired Brand 2017” จากนิตยสาร BrandAge  ทรูมูฟเอช ได้ รับรางวัล “Thailand’s Best 4G 
Network” จาก nPerf  รางวัล “Most Advanced Technology Award” จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนิตยสาร 
Business+  รางวัล “No. 1 Brand Thailand” ต่อเนื่ องเป็นปีที่สาม  จากนิตยสาร Marketeer  และรางวัล “Most 
Significant Development of a Commercial LTE Network” จากเวทีสุดยอดการประชุมระดับโลก 5G & LTE Asia 
Awards ซึง่จดัขึน้โดย Informa Telecoms & Media ณ ประเทศสงิคโปร์ 

สรุปข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญของกลุ่มทรู 

ตารางดังต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดที่ส าคัญของงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่ม  
ทรูสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ซึง่จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทย ข้อมลูตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูที่ได้มาจากงบการเงินรวมของทรู ส าหรับช่วงเวลาดงักลา่ว ซึง่บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ได้ตรวจสอบแล้ว 

ข้อมูลงบก าไรขาดทุน 
 
 
 
  

ส าหรับปีสิน้สุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

 

 ส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 

 

 ส าหรับปีสิน้สุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

 

 ส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

 

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 
รายได้รวม ............................................................   109,216  118,781  124,719  141,290 
ต้นทนุขายและการให้บริการรวม .............................   (84,481)  (90,578)  (95,599)  (102,096) 
ก าไรขัน้ต้น ..........................................................   24,735  28,203  29,120  39,194 
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ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
 
 
  

ส าหรับปีสิน้สุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

 

 ส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 
พ.ศ.2558 

 

 ส าหรับปีสิน้สุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

 

 ส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 
สนิทรัพย์หมนุเวียนรวม ..........................................   87,443  77,808  122,678  117,812 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวม ......................................   146,660  205,717  326,282  347,499 
สินทรัพย์รวม ......................................................   234,103  283,525  448,960  465,311 
หนีส้นิหมุนเวียนรวม ..............................................   117,507  112,226  160,844  197,913 
หนีส้นิไม่หมนุเวียนรวม ..........................................   45,870  96,092  156,389  133,195 
หนีส้ินรวม ...........................................................   163,377  208,318  317,233  331,108 

 

3.3.2. นิติบุคคลในกลุ่มทรูที่มีธุรกรรมกับกองทุน 

(ก) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ทรูจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตัง้แต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 และมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด บริษัทในเครือของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด และ China Mobile International 
Holdings Limited ซึ่งถือหุ้นรวมกนัประมาณร้อยละ 50.2 และร้อยละ 18 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วทัง้หมดของทรู 
ตามล าดบั ณ วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2560   

ในฐานะนิติบุคคลผู้ โอน ทรูได้ขายเสาโทรคมนาคมให้แก่กองทุนจ านวน 6,000 เสา ซึ่งประกอบด้วย

ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.2.1 “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สิน

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั” และ 3.7.1 (ก)(4) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู”  

(ข) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท เรียล  
ฟิวเจอร์ จ ากัด) 

นอกจากการเป็นบริษัทที่ ถือหุ้ นบริษัทในเครือ (holding company) ที่ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ของกลุ่มทรูแล้ว TUC ยงัได้เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตส าหรับคลื่นความถ่ีในย่านความถ่ี 2100  MHz, 1800 
MHz และ 900 MHz และได้รับใบอนญุาตส าหรับคลืน่ความถ่ีทัง้หมดที่กลา่วไปแล้ว เมื่อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 เดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ตามล าดบั ใบอนญุาตเหลา่นีไ้ม่เพียงแต่ขยายระยะเวลาการประกอบ
ธุรกิจโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีของกลุม่ทรูออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2576 เทา่นัน้ แตย่งัช่วยเสริมให้ทรัพย์สนิโทรคมนาคมเคลือ่นท่ี
ของกลุม่ทรูมีความแข็งแกร่งขึน้ ด้วยการผนวกคลื่นยา่นความถ่ีสงูและคลืน่ยา่นความถ่ีต ่าเข้าด้วยกนัได้อยา่งลงตวั ซึ่งท า
ให้กลุม่ทรูสามารถให้บริการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีที่มีคณุภาพสงูและมีพืน้ท่ีบริการท่ีกว้างขึน้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 
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ตามสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ีที่เก่ียวข้อง TUC ในฐานะ

ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัได้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพืน้ที่ (slots) บนเสาซึ่งเป็นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม

ของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 FOC หลกัของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC หลกั

ของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และภายหลงัจากการได้มาซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม 

ครัง้ที่ 3 จะรวมถึงเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 และ FOC หลกัของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

นอกจากนี ้TUC ได้ให้หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ในส่วนที่เก่ียวกับภาระผูกพันที่ BFKT มีต่อกองทุน โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2.2.1 “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุน

ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน” หัวข้อ 2.2.3 “ทรัพย์สินโครงสร้างโทรคมนาคมพืน้ฐานที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2” หัวข้อ 2.2.4 

“ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3” หวัข้อ 3.7.3(ข)(1) “สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า 

ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ระหวา่ง TUC และ กองทนุ "สญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญาเช่า ด าเนินการ 

และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม")” หวัข้อ 3.7.3(ข)(2) “สญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร

จัดการหลกัระหว่าง TICC TUC และกองทุน (“สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกั 

FOC”)” หัวข้อ 3.7.1  “สาระส าคัญของสญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น และ

สญัญาเก่ียวกับการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น” หวัข้อ 3.7.1(ฉ) “หนงัสือ

สนับสนุน (Letter of Support) ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของTUC ที่ให้แก่ BFKT” และหัวข้อ 6.4.4 “หนังสือ

สนบัสนนุ (Letter of Support) ของ TUC ไม่มีผลผกูพนัตามกฎหมายและมิได้เป็นการค า้ประกนัโดย TUC และ TUC ไม่มี

หน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้การสนบัสนนุแก่ BFKT ตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสือสนบัสนุน (Letter of Support) 

ดงักลา่ว”  

สรุปข้อมูลการเงนิที่ส าคัญของ TUC  

ตารางดงัตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูที่ส าคญัในงบก าไรขาดทนุและงบแสดงฐานะการเงินของ TUC ส าหรับปีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซึง่จดัท าขึน้

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ข้อมลูตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูที่ได้มาจากงบการเงินรวมของ TUC ส าหรับ

ช่วงเวลาดงักลา่ว ซึง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ได้ตรวจสอบแล้ว 

ข้อมูลงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด
วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2557 

 

ส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 

 

ส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 

 

ส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

 (หน่วย: ล้านบาท)   
รายได้รวม ...................................................................................................................................................................  74,158 82,671 93,876 117,899 
ต้นทนุขายและการให้บริการรวม ....................................................................................................................................  (59,908) (63,461) (70,510) (87,827) 
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ข้อมูลงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด
วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2557 

 

ส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 

 

ส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 

 

ส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

 (หน่วย: ล้านบาท)   

    ก าไรขัน้ต้น .............................................................................................................................................................  14,250 19,210 23,366 30,072 
 

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุด

วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 

2557 

ส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 

 
ส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 

ส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

 (หน่วย: ล้านบาท)   
สนิทรัพย์หมนุเวียนรวม .................................................................................................................................................  71,613 58,713 97,933 93,700 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวม..............................................................................................................................................  71,647 124,337 235,029 249,037 

    รวมสินทรัพย์ .........................................................................................................................................................  143,260 183,050 332,962 342,737 
     
หนีส้นิหมุนเวียนรวม .....................................................................................................................................................  90,832 91,852 107,521 136,870 
หนีส้นิไม่หมนุเวียนรวม .................................................................................................................................................  6,603 44,290 123,573 104,214 

    รวมหนีส้ิน ..............................................................................................................................................................  97,435 136,142 231,094 241,084 
 

(ค) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด 

BFKT เป็นบริษัทย่อยที่ TUC ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99  BFKT เดิมเป็นบริษัทย่อยของกลุม่ฮทัชิสนั และ

กลุม่ทรูได้เข้าซือ้เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2554  และในเดือนเดียวกันนัน้ BFKT ได้ลงนามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ 

HSPA กบั กสท. โทรคมนาคม เพื่อพฒันาการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถ่ีในย่านความถ่ี 850 MHz  ตาม

สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA BFKT จะท าการสร้างหรือจดัหาเสาโทรคมนาคม ระบบสื่อสญัญาณ และอปุกรณ์

โทรคมนาคมประเภท Active พร้อมทัง้ติดตัง้ทรัพย์สินดงักล่าว ส าหรับโครงข่ายทัว่ประเทศของ กสท. โทรคมนาคม โดย 

BFKT น าทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าแก่ กสท. โทรคมนาคม เพื่อให้ กสท. โทรคมนาคม สามารถเปิดให้บริการ

โทรคมนาคมตามระดบัคณุภาพบริการที่ได้ตกลงกนั อีกทัง้ยงัท าการบ ารุงรักษาเสา ระบบสื่อสญัญาณ และอปุกรณ์ เพื่อ

แลกเปลีย่นกบัคา่เช่าที่ค านวณตามจ านวนของพืน้ที่ จุดเช่ือมตอ่ (links) และอปุกรณ์ที่พร้อมให้บริการในเชิงพาณิชย์ โดย

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA นอกจากนี ้สญัญาเช่าเคร่ือง

และอปุกรณ์ HSPA ยงัให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวบางประการในเสา ระบบสื่อสญัญาณ และอปุกรณ์แก่ กสท. โทรคมนาคม  

ตามข้อตกลงและเง่ือนไขภายใต้สญัญาดงักลา่ว พร้อมกบัการลงนามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA เรียลมฟูได้เข้า

ท าสญัญาขายสง่บริการ HSPA กบั กสท. โทรคมนาคม (สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA และ สญัญาขายสง่บริการ 

HSPA เรียกรวมกันว่า สญัญา HSPA) ภายใต้สญัญาขายสง่บริการ HSPA นี ้เรียลมฟูในฐานะผู้ ถือใบอนุญาตประกอบ
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กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ได้ขายต่อบริการ 3G บนคลื่นความถ่ีในย่านความถ่ี 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม 

ภายใต้แบรนด์ ทรูมูฟ เอช ซึ่งเป็น   แบรนด์ส าคญัในการท าการตลาด และ กสท. โทรคมนาคม ยงัได้ให้บริการขายปลีก  

3G บนคลืน่ความถ่ีในยา่นความถ่ี 850 MHz ของตนภายใต้แบรนด์ “มาย” 

สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA มีข้อก าหนดที่ส าคญัตา่งๆ เช่น (1) สตูรการคิดราคาโดยค านวณ
จากจ านวนของสถานีฐานท่ีพร้อมส าหรับการให้บริการ และคา่เช่าและคา่บริการในอตัราคงที่ (fixed leasing and service 
fees) ส าหรับอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ NSS เสา และอปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ ซึง่ค านวณตามประเภทของ Node B (โดย
ใช้เกณฑ์ carrier configuration) ที่ติดตัง้และใช้อยู่บนเสาแต่ละต้น (2) การแจ้งความต้องการ ( rollout requirement 
procedures) โดยที่ กสท. โทรคมนาคม จะสง่ประมาณการความต้องการความจุระบบในขณะเปิดใช้บริการและเพิ่มเติม
ส าหรับปีต่อไปทัง้ของ กสท. โทรคมนาคม เองและผู้ ขายต่อบริการรายใดๆ และ BFKT จะจัดท าแผนการเปิดใช้บริการ 
(rollout plan) ตามประมาณการดังกล่าวเพื่ อการยืนยันโดย กสท. โทรคมนาคม และผู้ ขายต่อบริการของ กสท. 
โทรคมนาคม และ (3) ข้อก าหนดให้สิทธิในการซือ้ (call option) ซึ่ง BFKT ให้แก่ กสท. โทรคมนาคม โดย กสท. 
โทรคมนาคม มีสิทธิที่จะซือ้เสาโทรคมนาคมบางสว่น และระบบสือ่สญัญาณซึง่ BFKT เป็นเจ้าของและใช้ด าเนินงานตาม
สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA เป็นต้น ถ้า กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซือ้ของตนตามสญัญาเช่าเคร่ืองและ
อปุกรณ์ HSPA BFKT ก็จะต้องโอนเสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวนประมาณ 667 เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซึ่ง 
BFKT ขายสทิธิในรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สนิดงักลา่วให้กบักองทนุ ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ซึง่ได้ท าไว้
กบั BFKT ไปให้แก่ กสท. โทรคมนาคม อย่างไรก็ดี เพื่อที่จะใช้สิทธิในการซือ้เสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT 
กสท. โทรคมนาคม จะต้องช าระราคาซือ้ตามมูลค่าที่แท้จริงของเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT บวก
ดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้ ดงัตอ่ไปนี ้(ก) อตัราดอกเบีย้ส าหรับเงินให้กู้ยืมขัน้ต ่าโดยเฉลีย่ของธนาคารไทยแหง่ใหญ่สีแ่หง่ 
ในกรณีที่มีการใช้สิทธินัน้ในระหว่างหกเดือนแรกหลงัจากวนัที่มีการเช่าทรัพย์สินดงักลา่ว หรือ (ข) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ
หนึ่งต่อเดือนถ้ามีการใช้สิทธินัน้ภายหลังจากระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว นอกจากนี ้กสท. โทรคมนาคม ในฐานะ
รัฐวิสาหกิจ อาจจะต้องได้รับการพิจารณาและความเห็นชอบจากหน่วยงานอิสระ หน่วยงานของรัฐ รวมทัง้คณะรัฐมนตรี 
ก่อนที่จะใช้สทิธิซือ้เสาโทรคมนาคม FOC และอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณจาก BFKT ด้วย 

ขณะนี ้กสท. โทรคมนาคม เรียลมูฟ และ BFKT ได้จัดการช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวกับทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT เสร็จสิน้เรียบร้อยแล้วและส าหรับเสาโทรคมนาคม AWC ภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ 
HSPA นัน้ ได้มีการจดัการช าระคา่ใช้จ่ายตา่งๆเสร็จสิน้จนถึงคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2559  

BFKT ในฐานะหนึ่งในนิติบคุคลผู้ โอนขายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดขึน้ตัง้แต่และ

รวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้จนถึงวนัครบก าหนดสญัญา HSPA (รวมถึงเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค าตดัสิน ค า

พิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่ BFKT รวมทัง้การด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง BFKT มีสิทธิได้รับ ที่เกิดขึน้จาก หรือ

เก่ียวกบัรายได้หรือสญัญาซึง่ก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วที่เกิดขึน้ (โดยไมร่วมถึงสทิธิและเงินที่ได้รับจากการใช้สทิธิเรียกร้อง

ที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับรายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวซึ่ง BFKT มีสิทธิได้รับก่อนหน้าวนัเร่ิมค านวณ

รายได้ ไมว่า่ BFKT จะได้ด าเนินการใช้สทิธิเรียกร้องหรือได้รับช าระตามสทิธิหรือการใช้สทิธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือ
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ภายหลงัวนัเร่ิมค านวณรายได้ก็ตาม)) เฉพาะจากการให้เช่าทรัพย์สินดงัต่อไปนี แ้ก่ กสท. โทรคมนาคม ตามสญัญาเช่า

เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA (ก) เสาโทรคมนาคม 1,485 เสา อนัประกอบเป็น “เสาโทรคมนาคมของ BFKT” และ (ข) FOC 

ความยาว 47,250 กิโลเมตร และอุปกรณ์สื่อสญัญาณที่เก่ียวข้อง อันประกอบเป็นระบบ FOC ของ BFKT นอกจากนี ้

BFKT ให้สิทธิแก่กองทุนในการซือ้ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 1,435 เสา และระบบ FOC ของ 

BFKT โดยมีราคาใช้สิทธิ 10 ล้านบาท ซึ่งกองทุนสามารถใช้สิทธิดงักล่าวได้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาแห่งสญัญาเช่า

เคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ทัง้นี ้ในสว่นของเสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวนหนึง่ที่ตัง้อยูบ่ริเวณที่ดินซึง่ไมม่คีวามชดัเจน

ในเร่ืองของความเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิหรืออาจตกอยูภ่ายใต้ข้อจ ากดัเก่ียวกบัการใช้พืน้ท่ีบางประการนัน้ BFKT จะเข้าท า

สญัญาเช่าภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขเดิมกบันิติบคุคลในกลุม่ทรูซึ่งถือใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและจะ

ด าเนินการโอนรายได้สทุธิจากการให้เช่าพืน้ที่ (slots) บนเสาดงักล่าวให้แก่กองทุนต่อไปเป็นระยะเวลาอีก 10 ปี โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.7.1 “สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมเบือ้งต้นและสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น – 

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้” และหัวข้อ 2.2.1 “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมที่กองทนุลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั”  

วิเคราะห์ความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ในกรณีที่ 
กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซ้ือทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT 

ภายใต้เง่ือนไขสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA BFKT ให้สิทธิ กสท. โทรคมนาคม ซือ้ (call option) เสา
โทรคมนาคมของ BFKT จ านวนประมาณ 667 เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซึง่ BFKT ได้ขายสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สทุธิที่เกิดจากทรัพย์สินดงักลา่วให้กบักองทนุ ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ซึง่กองทนุเข้าท ากบั 
BFKT  สิทธิในการซือ้ (call option) ทรัพย์สินบางส่วนของ BFKT ดงักล่าวจะมีอยู่จนถึงก่อนวนัครบก าหนดสญัญาเช่า
เคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ในวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (เว้นแต่มีการขยายอายุสญัญาดังกล่าวออกไป) โดย กสท. 
โทรคมนาคม จะต้องช าระราคาซือ้ตามมลูคา่ที่แท้จริงของเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT บวกดอกเบีย้ตาม
อตัราดอกเบีย้ ดงัต่อไปนี ้(ก) อตัราดอกเบีย้ส าหรับเงินให้กู้ ยืมขัน้ต ่าโดยเฉลี่ยของธนาคารไทยแหง่ใหญ่สีแ่หง่ ในกรณีที่มี
การใช้สทิธินัน้ในระหวา่งหกเดือนแรกหลงัจากวนัท่ีมีการเช่าทรัพย์สนิดงักลา่ว หรือ (ข) อตัราดอกเบีย้ร้อยละหนึง่ต่อเดือน
ถ้ามีการใช้สทิธินัน้ภายหลงัจากระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว 

ในกรณีที่ กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซือ้ (call option) ทรัพย์สินบางส่วนของ BFKT (เสาโทรคมนาคม 
จ านวนประมาณ 667 เสา และระบบ FOC ของ BFKT) ซึง่ BFKT ได้ขายสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิที่เกิดจาก
ทรัพย์สินดงักล่าวให้กับกองทุน ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ่งกองทุนเข้าท ากับ BFKT นัน้ BFKT จะ
ยงัคงต้องส่งมอบรายได้สทุธิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่กองทุนท ากับ BFKT รวมทัง้จดัหาทรัพย์สิน
ใหม่มาทดแทนทรัพย์สินดงักลา่วก่อนวนัครบก าหนดสญัญาเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA โดยหาก BFKT ไม่สามารถปฏิบตัิ
ได้ BFKT จะต้องช าระเงินเป็นจ านวนเท่ากับมูลค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน ทัง้นี ้
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BFKT อาจน าเงินที่ได้รับจากการที่ กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิในการซือ้ (call option) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ท่ี BFKT มีตอ่กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 

ความสามารถในการจัดหาสินทรัพย์มาทดแทนโดย BFKT จากกรณีการใช้สิทธิในการซ้ือทรัพย์สิน 
(Call Option) 

ยิ่ง กสท. โทรคมนาคม รอเวลาที่จะใช้สทิธิในการซือ้ทรัพย์สนินานเทา่ใด ก็จะยิง่ท าให้ราคาใช้สทิธิสงูยิ่งขึน้ ซึง่จะ
ท าให้ BFKT ได้รับสว่นต่างก าไรท่ีมากขึน้จากค่าใช้จ่ายในการจดัหาทรัพย์สินใหม่มาทดแทนทรัพย์สินซึง่ขายให้แก่ กสท. 
โทรคมนาคม รวมทัง้สว่นต่างก าไรส าหรับ BFKT เมื่อเทียบกบัราคาทรัพย์สินที่ BFKT สร้างทดแทนเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนี ้
ยงัท าให้ภาระหน้าที่ของ BFKT ที่มีตอ่กองทนุตามสญัญาโอนทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ลดลงไปด้วย  

ความสามารถในการช าระรายได้สุทธิของ BFKT  

BFKT ได้น าเงินท่ีได้จากการขายสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากการให้เชา่ทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ 
BFKT มาลดภาระหนีส้ิน ซึ่งนอกจากเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้แล้ว ยงัเป็นการปรับสถานะการเงินให้ดีขึน้ จาก
ระดบัหนีส้นิท่ีลดลง ซึง่เป็นการเพิ่มความสามารถในการท่ีจะจดัหาเงินทนุเพิ่มเติมได้ในอนาคต หากมีความต้องการเงินทนุ
ส าหรับการขยายธุรกิจ หรือเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่กองทุนท ากับ BFKT ในกรณีที่ 
กสท. โทรคมนาคม ใช้สทิธิในการซือ้ทรัพย์สิน (call option) ดงักลา่ว นอกจากนี ้BFKT ยงัมีรายได้จากการให้เช่าอปุกรณ์ 
Node B อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ NSS และการดแูลบ ารุงรักษาโครงขา่ยให้แก่ กสท. โทรคมนาคม ภายใต้สญัญาเช่าเคร่ือง
และอุปกรณ์ HSPA ที่มิได้โอนสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิจากการให้เช่าทรัพย์สินและการดูแลบ ารุงรักษา
โครงข่ายดงักลา่วให้แก่กองทนุ ดงันัน้ BFKT จึงน่าจะสามารถปฏิบตัิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT 
ได้ครบถ้วน แม้จะอยู่ภายใต้สมมติฐานในกรณีที่เลวร้ายที่สุดดังกล่าว 6.1.3. (ง) “ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุขึน้อยู่กับธุรกิจของกลุ่มทรูเป็นอย่างมาก  – สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ก่อให้เกิดความเสีย่งบางประการแก่กองทนุ” 

(ง) บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

AWC เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เทเลคอม โฮลดิงส์ จ ากดั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดยบริษัท เทเลคอม 
โฮลดิงส์ จ ากดั เป็นบริษัทยอ่ยที่ทรูถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99  AWC ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึง่ 
นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 AWC ได้ขยายการประกอบธุรกิจครอบคลมุถึงการก่อสร้างและให้เช่าเสาโทรคมนาคมแก่บริษัทใน
เครือรายอื่นๆ ของทรู 

AWC ในฐานะหนึ่งในนิติบุคคลผู้ โอน ขาย (ก) สิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ 20 ปี ใน FOC ของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 ซึ่งกองทุนอาจใช้สิทธิในการซือ้  FOC ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 ดังกล่าว 
ภายหลงัระยะเวลาการเช่าระยะยาวดงักลา่วสิน้สดุลง และ (ข) สทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้สทุธิ (รวมถึงเงินที่ได้รับ
จากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค าตดัสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตดัสินให้แก่ AWC รวมทัง้การด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่ง 
AWC มีสิทธิได้รับ ท่ีเกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกับรายได้หรือสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วที่เกิดขึน้  (โดยไม่รวมถึงสิทธิ
และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก หรือเก่ียวกบัสญัญาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดงักลา่วของ AWC ก่อนหน้า
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วนัเร่ิมค านวณรายได้ในกรณีของเสาโทรคมนาคมของ AWC, ก่อนหน้าวนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และก่อนหน้าวนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  ไมว่า่ AWC จะได้ด าเนินการใช้สทิธิเรียกร้อง
หรือได้รับช าระตามสทิธิหรือการใช้สทิธิเรียกร้องดงักลา่วก่อนหน้าหรือภายหลงัวนัเร่ิมค านวณรายได้ วนัเร่ิมค านวณรายได้
ส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 หรือวนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ก็ตาม)) ท่ีเกิดขึน้ (i) ตัง้แต่
และรวมถึงวนัเร่ิมค านวณรายได้จนถึงวนัครบก าหนดการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC โดย BFKT ตามสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC (ii) ตัง้แต่และรวมถึงวันเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 จนถึงวันครบ
ก าหนดการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 โดย BFKT ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ (iii) ตัง้แต่และรวมถึงวันเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 จนถึงวันครบ
ก าหนดการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดย BFKT ตามสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2   โดยขณะเดียวกนั BFKT ได้น าเสาโทรคมนาคมของ AWC, เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  ให้เช่าช่วงแก่ กสท. โทรคมนาคม ตามสญัญาเช่าเคร่ือง
และอปุกรณ์ HSPA  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของ สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC  สญัญา เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 หรือสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2 แล้ว AWC จะโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จ านวนหนึง่ให้แก่กองทนุตามข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและ
สทิธิรายได้ที่เข้าท ากบั AWC ทัง้นี ้ในสว่นของเสาโทรคมนาคมของ AWC  จ านวนหนึ่งจ านวนใดท่ีไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ
ดงักล่าว เนื่องด้วยตัง้อยู่บริเวณที่ดินซึ่งไม่มีความชัดเจนในเร่ืองของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยู่ภายใต้
ข้อจ ากดัเก่ียวกบัการใช้พืน้ท่ีบางประการนัน้ AWC จะเข้าท าสญัญาเช่าภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขเดิมกบันิติบคุคลใน
กลุม่ทรูซึง่ถือใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและจะด าเนินการโอนรายได้สทุธิจากการให้เช่าพืน้ท่ี (slots) บนเสา
ดงักลา่วให้แก่กองทนุต่อไปเป็นระยะเวลาอีก 10 ปี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.7.1 (ก)(2) “สญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC” และหวัข้อ 2.2.1 “นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
กองทนุลงทนุอยูใ่นปัจจุบนั” 

ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC, สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
และสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 นัน้ BFKT ท าการเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC,  เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จาก AWC ซึ่ง
เป็นการเช่าเสาโทรคมนาคมทัง้เสา โดย BFKT จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงานและดแูลรักษาเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ
จะช าระคา่เช่าลว่งหน้าเป็นรายเดือนทกุๆ วนัท่ี 24 ของแตล่ะเดือนหรือวนัท าการวนัแรกถดัจากวนัดงักลา่ว หรือวนัอื่นใดที่
คู่สญัญาจะได้ตกลงกนัในภายหลงั นอกจากนี ้BFKT จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการช าระค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลกูสร้างซึ่งเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ตัง้อยู่ คา่เช่าซึง่ AWC จะได้รับจาก BFKT จะเป็นจ านวนที่เท่ากบัคา่เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่ง BFKT จะ
ได้รับภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ภายหลงัหกัค่าใช้จ่ายบางรายการแล้ว อย่างไรก็ตาม หาก BFKT ไม่ได้



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 156 

ช าระค่าเช่าดงักล่าวให้แก่ AWC โดยมีเหตมุาจากการที่ กสท. โทรคมนาคม ไม่ได้ช าระค่าเสาโทรคมนาคมให้แก่ BFKT 
ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA (และการท่ี กสท. โทรคมนาคม ไมไ่ด้ช าระคา่เช่าดงักลา่วไมไ่ด้เป็นผลมาจากการ
ที่เรียลมฟูมิได้ปฏิบตัิตามหน้าที่ท่ีก าหนดในสญัญาขายสง่บริการ HSPA) กรณีดงักลา่วจะไมถื่อวา่ BFKT ผิดข้อตกลงใดๆ 
ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC  สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่  2 แต่อย่างใด ทัง้นี  ้สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะสิน้สดุลงเมื่อวนัท่ี 
3 สงิหาคม พ.ศ. 2568 แตอ่าจมีการตอ่อายสุญัญาดงักลา่ว หาก กสท. โทรคมนาคมตอ่อายสุญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ 
HSPA  

(จ) บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล 
คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด)  

TICC เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัท เทเลคอม โฮลดิงส์ จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 99.99  คณะกรรมการ กสทช. ได้
ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามแก่  TICC เพื่อการให้บริการโทรศพัท์ประจ าที่ บริการบรอดแบนด์
และบริการข้อมลูทัว่ประเทศ ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง เพื่อการให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (National Internet Exchange 
Service) และใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึง่เพื่อขายตอ่บริการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะและบริการ
วงจร (PSTN) (GPRS, DSL) และบริการวงจรเช่า/บริการช่องสญัญาเช่า (Leased circuit/channel services)  

TICC ในฐานะหนึ่งในนิติบุคคลผู้ โอน ได้ขายและให้สิทธิในการเช่าระยะยาวในทรัพย์สินดังต่อไปนี ้

ให้แก่กองทุน (1) ระบบ FOC หลกั ซึ่งประกอบด้วย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตรและอุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่

เก่ียวข้อง ซึง่อยูใ่นเขตพืน้ท่ีต่างจงัหวดัของประเทศไทย (2) ระบบบรอดแบนด์ซึง่อยูใ่นเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัของประเทศไทย 

ซึง่สามารถรองรับการให้บริการได้ประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต ส าหรับใช้ในการให้บริการบรอดแบนด์แก่ลกูค้าบคุคล และ (3) 

สทิธิการเช่าระยะยาวประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึง่ในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต

และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 

80,014 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งกองทนุอาจใช้สทิธิในการซือ้ FOC นัน้ได้ ภายหลงัระยะเวลาการเช่าระยะยาวดงักลา่วสิน้สดุลง 

โดยกองทนุให้ TICC เช่ากลบัร้อยละ 80 ของ FOC ดงักลา่ว เป็นระยะเวลา 16 ปี โดยอาจขยายระยะเวลาการเช่าตอ่ไปได้

อีก 10 ปี  

นอกจากนี ้TICC จะขายสทิธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึง่ปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยี

ระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม

ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) ซึง่กองทนุอาจใช้สิทธิในการซือ้ FOC นัน้ได้ 

ภายหลงัระยะเวลาการเช่าระยะยาวดงักลา่วสิน้สดุลง ในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
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ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ให้แก่กองทนุด้วย โดยกองทนุจะให้ TICC เช่ากลบัร้อยละ 80 ของ FOC ดงักลา่วเป็นระยะเวลา 16 

ปี โดยอาจขยายระยะเวลาการเช่าได้อีก 10 ปี  

ทัง้นี ้ตามสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ี TICC ในฐานะผู้ เช่า

และบริหารจดัการหลกั จะยงัคงใช้ระบบ FOC หลกั และ FOC ดงักลา่ว ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความส าเร็จของธุรกรรมที่เก่ียวข้อง

กบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จนถึงปี พ.ศ. 2576 เป็นอย่างน้อย พร้อมทัง้อปุกรณ์

ระบบสื่อสัญญาณที่เก่ียวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดโดยสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ

ความส าเร็จของธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จนถึงปี พ.ศ. 2564 

เป็นอยา่งน้อย 

(ฉ) บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด 

ทรูมฟูเป็นบริษัทยอ่ยที่ BITCO ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย BITCO เป็นบริษัทยอ่ยซึง่ TUC ถือหุ้นอยูร้่อย
ละ 99.74 (โดย TUC เป็นบริษัทย่อยที่ทรูถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99) ในฐานะหนึ่งในนิติบุคคลผู้ โอน ทรูมูฟได้ขาย FOC 
ของทรูมูฟ ซึ่งใช้ส าหรับการให้บริการโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ความยาว 542 
กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอร์กิโลเมตร) ให้แก่กองทนุ  นอกจากนี ้ทรูมฟู ยงัจะขายระบบ FOC ของทรูมฟู ซึง่ใช้ส าหรับการ
ให้บริการโทรศพัท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ความยาวประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
117,871 คอร์กิโลเมตร) และระบบ FOC ของทรูมฟูซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx  ส าหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต
และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในเขตต่างจังหวัด ความยาวประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์
กิโลเมตร) ในฐานะเป็นสว่นหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ให้แก่กองทนุด้วย 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2.2.3 “ทรัพย์สนิโครงสร้างโทรคมนาคมพืน้ฐานท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2” และ
หวัข้อ 2.2.4 “ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3” 

3.3.3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  

ทรู บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของทรู ซึ่งรวมถึงนิติบคุคลผู้ โอนและผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ได้รับใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทตา่ง ๆ ในประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้รับใบอนุญาต 
ประเภท

ใบอนุญาต 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

อายุ

ใบอนุญาต 

วันที่ได้รับ

อนุญาต 

วันที่

ใบอนุญาต

หมดอาย ุ

บริษัท ทรู อินเตอร์เนชัน่

แนล เกตเวย์ จ ากดั 
3 วงจรเชา่สว่นบคุคลระหวา่งประเทศ 15 ปี 11 พ.ย. 2552 11 พ.ย. 2567 
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ผู้รับใบอนุญาต 
ประเภท

ใบอนุญาต 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

อายุ

ใบอนุญาต 

วันที่ได้รับ

อนุญาต 

วันที่

ใบอนุญาต

หมดอาย ุ

บริษัท ทรู อินเตอร์เนชัน่

แนล เกตเวย์ จ ากดั 
2 

วงจรแลกเปลีย่นข้อมลูอนิเทอร์เน็ต

ระหวา่งประเทศ (IIG) / ศนูย์

แลกเปลีย่นข้อมลูอนิเทอร์เน็ต 

(ภายในประเทศไทย NIX) 

5 ปี 19 พ.ค. 2559 18 พ.ค. 2564 

บริษัท ทรู อินเตอร์เนชัน่

แนล คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั 
3 

บริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ และ

บริการเสริม 
20 ปี 25 ม.ค. 2550 24 ม.ค. 2570 

TICC 3 
บริการโทรศพัท์ประจ าทีแ่ละบริการ

เสริม 
20 ปี 7 ธ.ค. 2549 6 ธ.ค. 2569 

TICC 1 

บริการขายตอ่บริการโทรคมนาคม 

(GPRS, DSL )เพื่อสาธารณะ บริการ

วงจร หรือ ชอ่งสญัญาณเชา่ 

5 ปี 26 ส.ค. 2557 25 ส.ค. 2562 

TICC 2 

บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหวา่ง

ประเทศ และบริการชมุสาย

อินเทอร์เน็ต 

5 ปี 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2565 

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์

เชียลอินเตอร์เนต จ ากดั 
1 

บริการขายตอ่บริการวงจรเช่าสว่น

บคุคลระหวา่งประเทศ 
5 ปี 11 พ.ย. 2557 10 พ.ย. 2562 

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์

เชียลอินเตอร์เนต จ ากดั 
1 บริการอินเทอร์เน็ต 5 ปี 23 มิ.ย. 2557 22 มิ.ย. 2562 

บริษัท เรียล มฟู จ ากดั 1 
บริการขายตอ่บริการ

โทรศพัท์เคลือ่นที ่
5 ปี 16 ธ.ค. 2558 15 ธ.ค. 2563 

TUC 3 
บริการโครงขา่ยโทรคมนาคมไร้สาย 

2100 MHz 
15 ปี 7 ธ.ค. 2555 6 ธ.ค. 2570 
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ผู้รับใบอนุญาต 
ประเภท

ใบอนุญาต 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

อายุ

ใบอนุญาต 

วันที่ได้รับ

อนุญาต 

วันที่

ใบอนุญาต

หมดอาย ุ

TUC 3 
บริการโครงขา่ยโทรคมนาคมไร้สาย 

1800 MHz 
17 ปี 9 เดือน 4 ธ.ค. 2558 15 ก.ย. 2576 

TUC 3 
บริการโครงขา่ยโทรคมนาคมไร้สาย 

900 MHz 
15 ปี 3 เดือน 16 มี.ค. 2559 30 มิ.ย. 2574 

TUC 3 
บริการโทรคมนาคมประเภท

อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) 
15 ปี 23 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2574 

TUC 3 

บริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ แบบ

ตอ่ตรงอตัโนมตัิ (International Direct 

Dialing: IDD) และ VAS 

15 ปี 22 มิ.ย. 2559 21 มิ.ย. 2574 

 

3.3.4. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

(ก) กรรมการ 

ณ วนัที่ของหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้คณะกรรมการของทรูประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทัง้สิน้จ านวน 18 
ทา่น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ - นามสกุล อาย ุ ต าแหน่ง 

นายโชติ โภควนชิ 75 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการ
ในคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา
กรรมการ  

ดร. โกศล เพ็ชร์สวุรรณ์ 78 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และ ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีด ี

นางปรีเปรม เสรีวงษ์ 62 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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ชื่อ - นามสกุล อาย ุ ต าแหน่ง 

นายฮาราลด์ ลงิค์ 63 กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ ่าเฉลมิ 73 กรรมการอิสระ 

นายฉวี่ เกิงโหลว่ 60 กรรมการอิสระ 

นายธนินท์ เจียรวนนท์ 78 ประธานกรรมการ  

ดร. อาชว์ เตาลานนท์ 79 รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้าน
การเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีด ี

ศ. (พิเศษ) อธึก อศัวานนัท์ 66 รองประธานกรรมการ และ ท่ีปรึกษาอาวโุส 

นายหลี ่เจิงเมา่ 55 รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ศ. ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 68 กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน 
และ กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

นายอ ารุง สรรพสทิธ์ิวงศ์ 65 กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน  
และ กรรมการในคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและ
สรรหากรรมการ  

นายวเิชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ 60 กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการใหญ่ (ร่วม) 

นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ 56 กรรมการ 

นายสภุกิต เจียรวนนท์ 54 กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทนและสรรหากรรมการ 

นายณรงค์ เจียรวนนท์ 53 กรรมการ 

ดร. เซีย่ ปิง 44 กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน 

นายศภุชยั เจียรวนนท์ 50 กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
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นายโชติ  โภควนิช ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 และใน
ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการใน
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ นอกจากนี ้นายโชติยงัได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) รวมถึง
ประธานกรรมการของบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) อีกด้วย 

ดร. โกศล เพ็ชร์สวุรรณ์ ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระตัง้แตปี่ พ.ศ. 2536 และ
ในปัจจุบนัยงัด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อีกทัง้ยงัด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบญัญัติแหง่ชาติตัง้แตปี่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา นอกจากนี  ้ดร. โกศล
ยงัเคยด ารงต าแหน่งอีกหลายต าแหน่ง อาทิเช่น ประธานกรรมการตรวจสอบของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2559 กรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน ในระหวา่งปี พ.ศ. 2544 
ถึงปี พ.ศ. 2552 และนายกสมาคมโทรคมนาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 
2548 

นางปรีเปรม เสรีวงษ์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ตัง้แต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 ปัจจบุนั นางปรีเปรมยงัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากดั และที่ปรึกษาบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั  โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี 
พ.ศ. 2555 นางปรีเปรมเคยด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  อีกทัง้ในช่วงปี พ.ศ. 2547 
จนถึงปี พ.ศ. 2550 นางเปรมปรียงัเคยด ารงต าแหนง่เป็น กรรมการสมาชิก Technology Council Asian Banker Summit 
อีกด้วย  

นายฮาราลด์ ลิงค์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 และได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการอิสระตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา อนึ่ง นายฮาราลด์ ลงิค์ยงัด ารงต าแหนง่เป็นประธานคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการตัง้แต่เดือนกนัยายน ปี พ.ศ. 2560 อีกด้วย ปัจจุบนั นายฮาราลด์ ลิงค์ยงัด ารงต าแหน่ง
เป็นประธานกรรมการของบริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) กรรมการอิสระของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั 
(มหาชน) และยงัด ารงต าแหนง่เป็นประธานกรรมการของกลุม่บริษัท บี.กริม นบัแตปี่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา 

ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ ่าเฉลิม ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระตัง้แต่ปี พ.ศ.2553  
ปัจจุบนั ศ. (พิเศษ) เรวตัยงัด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) กรรมการอิสระของบริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เสริมสุข จ ากัด 
(มหาชน) และยงัด ารงต าแหนง่เป็นรองประธานกรรมการบริษัทของบริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) อีกด้วย 
นอกจากนี ้ศ. (พิเศษ) เรวตัยงัได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะอาจารย์พิเศษให้กบัสถาบนัการศกึษาอีกหลายแหง่ ซึง่รวมถึง คณะ
นิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยักรุงเทพ
ธนบรีุ และส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา โดยในระหวา่งปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2548 ศ. (พิเศษ) เรวตั
ได้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กบับริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
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นายฉวี่ เกิงโหล่ว ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 ปัจจุบนั
นายฉวี่ เกิงโหลว่ ยงัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัท ไทย-จีน อตุสาหกรรมระยอง  เซอร์วิส จ ากดั กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ของบริษัท ฮอลลี ่โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
การอตุสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จ ากดั และรองประธานกรรมการของสมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย 

นายธนินท์ เจียรวนนท์  ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะประธานกรรมการตัง้แต่ปี  
พ.ศ. 2536 และยังด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และ
ประธานกรรมการบริษัทของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) รวมถึงต าแหน่งประธานกรรมการอาวโุสของบริษัท เครือ
เจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั อีกด้วย 

ดร. อาชว์  เตาลานนท์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะรองประธานกรรมการตัง้แต่ปี  พ.ศ. 
2536 เป็นประธานคณะกรรมการด้านการเงิน ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2544 และเป็นกรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของทรูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 ปัจจบุนั ดร.อาชว์ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานของ Board of Trustees สมาคมการจดัการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย และ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  ใน
อดีต ดร. อาชว์ เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทรู ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 ถึงปี พ.ศ. 2542 รองประธาน
กรรมการของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปี พ.ศ. 2560 และเป็นประธานกรรมการ
หอการค้าไทย และประธานสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2544 จนถึง ปี พ.ศ. 2547 

ศ. (พิเศษ) อธึก อศัวานนัท์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูในฐานะรองประธานคณะกรรมการตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2540 และยงัได้ด ารงต าแหน่งต่างๆ อีกหลายต าแหน่ง ภายในกลุม่ทรู อาทิ เป็นที่ปรึกษาอาวโุสให้กบัทรู กรรมการ
บริษัทของบริษัท ทรูมฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั บริษัท ทรูมฟู จ ากดั และบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค 
จ ากดั (มหาชน) และเป็นที่ปรึกษาให้กบัคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) นอกจากนี ้ศ. (พิเศษ) อธึกยงั
ปฏิบตัิหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษของภาควิชากฎหมายธุรกิจให้กับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ณ ปัจจุบนั 
โดยในอดีต ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2544 จนถึง ปี พ.ศ. 2549 ศ. (พิเศษ) อธึก ยงัเคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้พิพากษาสมทบใน
ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลางอีกด้วย 

ดร. หลี ่เจิงเมา่ ด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการบริษัทของทรูในฐานะรองประธานกรรมการ และเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และสรรหากรรมการ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 ปัจจบุนั ดร.หลี ่เจิงเม่า ยงัด ารงต าแหน่งเป็น
รองประธานกรรมการของ China Mobile Communications Corporation และต าแหน่งกรรมการ ของ China Mobile 
Communications Services Corporation Ltd. อีกด้วย 

ศ. ดร. วรภทัร โตธนะเกษม ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 และปัจจุบนัยงัได้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของทรูด้วย อนึ่ง 
ศ. ดร. วรภทัรยงัด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) กรรมการของบริษัท อมตะ 
วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธิ
สถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ (สพร.) เป็นอนญุาโตตลุาการให้กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ศ. และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์อีกด้วย 
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นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 และปัจจุบันยังด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านการเงินและกรรมการในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการของทรู นอกจากนี ้นายอ ารุงยงัเป็นกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) กรรมการของบริษัท สยาม
แมคโคร จ ากดั (มหาชน) และรองประธานส านกัการเงินของบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั 

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 และในปัจจบุนัยงัเป็น
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ของทรูอีกด้วย นายวิเชาวน์ได้เข้าด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ภายในกลุม่ทรู อาทิ กรรมการของ
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ทรูมฟู จ ากดั รวมถึงต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ (ร่วม)ของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  นอกจากนี ้นายวิเชาวน์ยังได้ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท พนัธวณิช จ ากดั และบริษัท ฟรีวิลล์ โซลชูัน่ส์ จ ากดัอีกด้วย  

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 และในปัจจุบนัยงัเป็น
กรรมการผู้อ านวยการบริหารการลงทุนกลุ่มอีกด้วย นายชัชวาลย์ได้เข้าด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ภายในกลุ่มทรู อาทิ เป็น
กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารของบริษัท เทเลคอมโฮลดิง้ จ ากดั นอกจากนี ้ยงัด ารงต าแหนง่กรรมการ
บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอสวีไอ 
จ ากัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น 
จ ากดั (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) รวมถึงเป็นกรรมการ บริษัท อิ
ออน ธนสนิทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

นายสภุกิต เจียรวนนท์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 และปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของทรู นอกจากนี ้นายสภุกิตยงัด ารงต าแหน่ง
ต่างๆ อีกหลายต าแหน่งภายในกลุ่มทรู อาทิ  เป็นประธานกรรมการของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ประธาน
คณะกรรมการบริหารของบริษัท เทเลคอมโฮลดิง้ จ ากดั และยงัได้เข้าด ารงต าแหน่งต่างๆ อีกหลายต าแหน่งภายในกลุ่ม
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง การเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และ
ประธานกรรมการบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั เป็นต้น  

นายณรงค์ เจียรวนนท์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทของทรูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551นอกจากนี ้นายณรงค์ยงั
ด ารงต าแหน่งตา่งๆ อีกหลายต าแหน่งภายในกลุม่ทรู อาทิ กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทรู 
วิชัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั และกรรมการของบริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชัน่ส์ จ ากดั ปัจจบุนั นายณรงค์ยงัด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท สยามแมคโคร จ ากดั (มหาชน) นอกจากนี ้นายณรงค์ยงัได้เข้าด ารงต าแหน่ง
ต่างๆอีกหลายต าแหน่งภายในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ ซึ่งรวมถึง การเป็นกรรมการของ Chia Tai Qingdao Holdings 
(Hongkong) Limited และนายณรงค์ยงัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารของ บริษัท ดิไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซิ
เดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั อีกด้วย 

ดร. เซี่ย ปิง ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการด้านการเงินของทรูตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2559 ปัจจบุนั ดร. เซี่ย ปิง ยงัด ารงต าแหน่งเป็นผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายการตลาดของบริษัท China Moblie Communications 
Corporation อีกด้วย ในอดีต ดร. เซี่ย ปิง เคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้จดัการทัว่ไปของ China Mobile Group Qinghai Co., 
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Ltd. ระหว่างปี พ.ศ. 2557 จนถึงปี พ.ศ. 2559 และรองผู้ จัดการทั่วไปของ China Mobile Group Qinghai Co., Ltd. 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2557 

นายศภุชยั เจียรวนนท์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของทรูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 และปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของทรู นอกจานี ้นายศภุชัยยงัด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการและประธาน
คณะผู้บริหารของบริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั ควบคู่ไปด้วย และนายศภุชยัยงัด ารงต าแหน่งเป็นหนึ่งในกรรมการ
ภาครัฐและเอกชนเพื่อขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ โครงการสานพลงัประชารัฐ หวัหน้าทีมภาคเอกชนของคณะท างาน
ด้านการศึกษาพืน้ฐานและการพัฒนาผู้น า ประธาน Steering Committee ของ UN Global Compact Local Network 
ประจ าประเทศไทย และนายกสมาคมโทรคมนาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์อีกด้วย   

(ข) ผู้บริหารระดบัสงู 

ข้อมลูเก่ียวกบัคณะผู้บริหารระดบัสงูของทรูประกอบด้วยบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ - นามสกุล อาย ุ ต าแหน่ง 

นายวเิชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ 60 กรรมการผู้จดัการใหญ่ (ร่วม) 

ดร. กิตติณฐั ทีคะวรรณ 45 กรรมการผู้จดัการใหญ่ (ร่วม) 

นายวิลเลีย่ม แฮริส 56 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน 

นายเจริญ ลิม่กงัวาฬมงคล 54 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านพาณิชย์ 

ดร. ปพนธ์ รัตนชยักานนท์ 51 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสือ่สาร 

นายทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย์ 59 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร 

นายขจร เจียรวนนท์ 51 ผู้อ านวยการบริหารด้านกิจการองค์กร 

นายศิริพจน์ คณุากรพนัธุ์ 54 ผู้อ านวยการบริหาร ด้านการบริหารจดัการระดบัภมูิภาค 

นายอาณตัิ เมฆไพบลูย์วฒันา 57 ผู้อ านวยการบริหาร ด้านการบริหารจดัการระดบัภมูิภาค 

   ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ (ร่วม) ตัง้แต่เดือนธันวาคม 
2560 ก่อนหน้านี ้ดร. กิตติณฐั ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่ง ดร. กิตติณัฐ ได้ท างานร่วมกบักลุม่ 
ทรูมานานกว่า 11 ปี เคยด ารงต าแหน่ง หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ของกลุ่มทรู และยงัเป็นผู้น าในการสร้าง 
แบรนด์ทรูให้มีภาพลกัษณ์ที่โดดเดน่ด้านสมาร์ทโฟนและเครือขา่ย 4G 
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ดร. กิตติณัฐ ได้รับปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร จากมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั และส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาโทสองสาขา ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจและ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาระบบสารสนเทศจาก
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

นายวิลเลี่ยม แฮริส ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของทรูตัง้แต่เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 
2559 นอกจากนี ้นายวิลเลี่ยมยงัด ารงต าแหน่งต่าง ๆ อีกหลายต าแหน่ง ภายในกลุม่ทรู อาทิ กรรมการบริษัทของบริษัท 
ทรูมฟู จ ากดั และบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ากดั (มหาชน) อนึ่ง นายวิลเลี่ยมเคยด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าคณะ
ผู้บริหารด้านการเงินให้กบัทรูในระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2550 และด ารงต าแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จดัการใหญ่
ด้านการเงินของทรูในระหวา่งปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2543 

นายเจริญ ลิ่มกงัวาฬมงคล ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านพาณิชย์ ของทรูและบริษัท ทรูมฟู เอช ยู
นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด นอกจากนี ้นายเจริญยงัด ารงต าแหน่งต่าง ๆ อีกหลายต าแหน่ง ภายในกลุ่มทรู อาทิ 
กรรมการผู้จดัการบริษัท ทรู มลัติมีเดีย จ ากดั และบริษัท ทรู ไลฟ์ พลสั จ ากดัใ นอกจากนี ้นายเจริญยงัเคยด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการผู้จดัการ ด้านการบริหารจดัการระดบัภูมิภาคของทรู ในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2557 จนถึงเดือน
กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2560 อีกด้วย 

ดร. ปพนธ์ รัตนชยักานนท์ ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารของทรู ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2559 ก่อนหน้านี ้ดร. ปพนธ์เคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่/ประธานคณะผู้ บริหาร และ 
ผู้อ านวยการบริหารด้านลกูค้าภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของทรู ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปี พ.ศ. 2559 หวัหน้า
คณะผู้ บริหารด้านการพาณิชย์ - ด้านการขายและรีเทลของทรู ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2556  และผู้ ช่วย
กรรมการผู้จดัการใหญ่ และรองหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ของทรูตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2548 จนถึง ปี พ.ศ. 2555 อีก
ด้วย   

นายทรงธรรม เพียรพฒันาวิทย์ ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านลกูค้าองค์กรธุรกิจ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2559 นอกจากนี ้นายทรงธรรมยงัด ารงต าแหน่งต่างๆ อีกหลายต าแหนง่ ภายในกลุม่ทรู อาทิ กรรมการบริษัทของบริษัท 
กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทรูมฟู จ ากดั และบริษัท เทเลคอม โฮลดิง้ จ ากดั 

นายขจร เจียรวนนท์ ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการบริหารด้านกิจการองค์กรของทรู และบริษัท ทรูมฟู เอช ยนูิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด นอกจากนี ้นายขจรยังด ารงต าแหน่งต่าง ๆ อีกหลายต าแหน่ง ภายในกลุ่มทรู อาทิ  
กรรมการบริษัทของบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทรูมฟู จ ากดั และบริษัท ทรู ยไูนเต็ด ฟุตบอล 
คลบั จ ากดั 

นายศิริพจน์ คุณากรพนัธุ์  ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคของทรู 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 และยงัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากดั อีกด้วย ทัง้นี ้นาย
ศิริพจน์เคยด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบตัิการโครงข่ายของบริษัท ทรูมฟู จ ากดั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 
จนถึงปี พ.ศ. 2557 และต าแหนง่ผู้อ านวยการฝ่ายขายลกูค้าธุรกิจของทรูตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 จนถึงปี พ.ศ. 2550  
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นายอาณตัิ เมฆไพบลูย์วฒันา ด ารงต าแหนง่เป็นผู้อ านวยการบริหาร ด้านการบริหารจดัการระดบัภมูิภาคของทรู 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี ้นายอาณตัิยงัด ารงต าแหน่งต่างๆ อีกหลายต าแหน่ง ภายในกลุม่ทรู อาทิ กรรมการบริษัท
ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ทัง้นี ้นายอาณัติเคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้ จัดการของบริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด 
(มหาชน) รองหัวหน้ากลุ่มคณะผู้ บริหารด้านการพาณิชย์ของท รูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปี พ.ศ. 2555 และเป็น
ผู้อ านวยการและผู้จดัการทัว่ไปของทรูตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 จนถึงปี พ.ศ. 2552 

3.3.5. บุคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มทรูมีพนกังานประจ าจ านวนทัง้สิน้ 16,591 คน โดยเป็นจ านวนที่ไม่รวม
พนกังานชัว่คราว กลุม่ทรูคาดวา่จะยงัคงนโยบายการวา่จ้างพนกังานชัว่คราวตอ่ไป กลุม่ทรูมิได้ท าข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพ
การจ้างกบัพนกังานรายใดทัง้สิน้ 

3.3.6. ประกันภยั 

กลุม่ทรูมีการท าประกนัภยักบัผู้ รับประกนัภยัที่มีช่ือเสียง โดยครอบคลมุความเสี่ยงที่เกิดขึน้ในทางปกติของการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงการประกนัภยัความเสียหายของทรัพย์สินและธุรกิจหยดุชะงกัส าหรับความสญูเสยีหรือความเสียหาย
ที่เกิดขึน้กับอาคาร เคร่ืองจักร อุปกรณ์ สินค้าคงคลงัและทรัพย์สินที่มีตัวตนอื่นๆ อนัเนื่องมาจากอคัคีภัย แผ่นดินไหว 
จลาจล การนดัหยดุงาน น า้ทว่มและความเสยีหายที่ระบไุว้อื่นๆ (ภายใต้เง่ือนไขบางประการ) 

3.3.7. ข้อพิพาทและการด าเนินการทางกฎหมาย  

ทรูและบริษัทในเครือเป็นคูค่วามในข้อพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี ทัง้นี ้ตามสรุปข้อพิพาทส าคญัตามด้านลา่ง 
ด้วยเหตทุี่ข้อพิพาททางกฎหมายทัง้ในชัน้ศาลและอนญุาโตตลุาการไม่สามารถคาดการณ์ผลได้ จึงไม่อาจรับรองได้วา่ทรู
และบริษัทในเครือจะชนะคดีหรือข้อพิพาทใดข้อพิพาทหนึ่งเป็นการเฉพาะ และกลุม่ทรูก็ไม่อาจคาดการณ์ผลแห่งคดีหรือ
ข้อพิพาท รวมถึงผลกระทบทางด้านการเงินของคดีและข้อพิพาทต่างๆ เหลา่นีไ้ด้ หากผลแห่งคดีหรือข้อพิพาทออกมาใน
เชิงลบก็ยอ่มจะสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ทรู ซึ่งอาจกระทบต่อ
ความสามารถของทรูหรือของบริษัทในเครือแล้วแตก่รณี ท่ีจะช าระเงินให้แก่กองทนุตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 6.1“ความเสี่ยงเก่ียวกบักองทุน” และ
หวัข้อ 6.3 “ความเสีย่งเก่ียวกบัการประกอบกิจการโทรคมนาคมของกลุม่ทรู” 

ข้อพิพาททางอนญุาโตตลุาการเกี่ยวกบัเสาโทรคมนาคมและเคร่ืองมืออปุกรณ์ทีมี่กบั กสท. โทรคมนาคม 

เมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการ เรียกร้องให้ 
ทรูมฟูโอนทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive จ านวนหนึ่งซึ่งใช้กบัเสาโทรคมนาคมที่ได้สร้าง
ขึน้ตามสญัญาให้ด าเนินการฯ ให้แก่ กสท. โทรคมนาคม หรือให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจ านวน 821.14 ล้านบาท ทัง้นี ้
ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งเป็นมลูพิพาทของข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการรวมถึง
อปุกรณ์การให้บริการเคลื่อนที่ (mobile car) ตู้คอนเทนเนอร์ อาคารสิ่งปลกูสร้าง (shelter) และเคร่ืองและอปุกรณ์ (หม้อ
แปลงไฟฟ้า) ในส่วนของไฟฟ้ากระแสสลบั (adaptor for AC transformer) ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาทาง
อนญุาโตตลุาการ 
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เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการ ให้ทรูมฟูสง่มอบ
พร้อมโอนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองและอปุกรณ์ Generator จ านวน 59 สถานี ให้แก่ กสท. โทรคมนาคม หากสง่มอบไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ให้ชดใช้ราคาแทน รวมมลูค่าเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 39.57 ล้านบาท ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณา
ทางอนญุาโตตลุาการ 

เมื่อวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กสท. โทรคมนาคม ฟอ้ง TUC ต่อศาลปกครองกลาง โดยอ้างเหตวุ่า TUC ได้
ติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคม 2100 MHz เช่ือมต่อกบัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมที่ประกอบเป็นสถานีฐาน 
(สถานีเครือข่าย) ที่มีไว้ใช้ให้บริการวิทยคุมนาคมระบบ 1800 MHz จ านวน 72 สถานีฐาน ซึ ่ง กสท. โทรคมนาคม  
อ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินเคร่ืองและอปุกรณ์ที่ทรูมฟูมีไว้ใช้เพื่อบริการตามสญัญาให้ด าเนินการให้บริการ
วิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ DIGITAL PCN 1800 จึงเรียกร้องให้ TUC รือ้ถอนเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมดงักลา่ว
และชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท. โทรคมนาคม เป็นจ านวนเงิน 83.94 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของ
ต้นเงิน 76.75 ล้านบาท ถดัจากวนัฟ้องจนกว่าจะช าระเสร็จ ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัท่ี 11 สงิหาคม พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการ เรียกร้องให้ทรูมฟูรือ้
ถอนเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคม 2100 MHz อื่นที่ติดตัง้หรือเช่ือมต่อกบัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคม 1800 MHz 
ภายใต้สญัญาให้ด าเนินการตามสิทธิ หรือค ายินยอมของทรูมฟู หรือให้ชดใช้คา่เสยีหายแก่ กสท. โทรคมนาคม เป็นเงิน
จ านวน 417.66 ล้านบาท ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ 

ข้อพิพาททีเ่กี่ยวข้องกบัสญัญาใหด้ าเนินการฯ 

กสท. โทรคมนาคม และทรูมฟูมีข้อพิพาทและคดีความที่เก่ียวกบัสญัญาให้ด าเนินการฯ และสญัญาที่เก่ียวข้อง
ซึง่ก าลงัอยูใ่นกระบวนพิจารณาของอนญุาโตตลุาการและศาล  

เมื่อวนัที่ 13 ตลุาคม พ.ศ. 2549 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นข้อพิพาท ต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้ 
ทรูมฟูช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นจ านวนเงิน 113.58 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม 2551 
คณะอนญุาโตตลุาการได้มีค าชีข้าดให้ทรูมฟู ช าระเงินให้ กสท. โทรคมนาคม จ านวน 99.60 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ) ทรูมฟูได้ด าเนินการยื่นค าขอให้เพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการต่อศาลปกครอง
กลาง และศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาเมื่อวนัที่  23 กุมภาพนัธ์ 2554 ว่าค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการไม่
ชอบด้วยกฎหมายซึ่งการยอมรับหรือบงัคบัตามค าชีข้าดนัน้จะเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน ศาลปกครองกลางจึงมีค าสัง่เพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 
กสท. โทรคมนาคม ได้อทุธรณ์ค าพิพากษาดงักลา่วต่อศาลปกครองสงูสดุ โดยคดีอยูร่ะหว่างกระบวนพิจารณาของศาล
ปกครองสงูสดุ นอกจากนี ้เมื่อวนัที่ 16 มิถนุายน พ.ศ. 2554 กสท. โทรคมนาคม ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้
บงัคบัตามค าชีข้าดและขอให้ทรูมฟู ช าระค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม ทรูมฟูคดัค้านว่าศาลได้เพิกถอนค าชีข้าดดงักลา่ว
แล้ว ดงันัน้ กสท. โทรคมนาคม จึงไม่มีสิทธิขอให้บงัคบัตามค าชีข้าดดงักลา่วอีก และเมื่อในวนัที่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2560 
ศาลปกครองกลางตดัสินให้ยกค าร้องขอให้บังคบัตามค าชีข้าดของ กสท. โทรคมนาคม  เมื่อวนัที่ 29 มิถนุายน พ.ศ. 
2560 กสท. โทรคมนาคม อทุธรณ์ค าพิพากษาดงักลา่วต่อศาลปกครองสงูสดุ โดยคดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของ
ศาลปกครองสงูสดุ 
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เมื่อวนัที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการให้ ทรูมฟู ช าระค่าสว่น
แบ่งรายได้ที่สง่ขาดไปรวมทัง้ค่าปรับและดอกเบีย้เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้  8,969.08 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวนัที่ 16 กนัยายน 
พ.ศ. 2554 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าชีข้าดให้ยกข้อพิพาทดงักล่าว ท าให้ทรูมูฟไม่ต้องช าระผลประโยชน์ตอบแทน
ตามข้อพิพาทแตอ่ยา่งใด ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชีข้าด
อนญุาโตตลุาการตอ่ศาลปกครองกลาง และเมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ศาลปกครองกลางได้มีพิพากษายกค าร้อง
ขอเพิกถอนค าชีข้าดอนุญาโตตลุาการของ กสท. โทรคมนาคม ซึ่งต่อมา กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา
ของศาลปกครองกลางดงักลา่วตอ่ศาลปกครองสงูสดุ ขณะนีค้ดีอยูร่ะหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 6.3.1“กลุม่ทรูมีการแข่งขนักบัรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สิทธิด าเนินการ ซึ่งได้น าไปสูข้่อ
พิพาทกบัรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สิทธิด าเนินการเหลา่นัน้และยงัอาจน าไปสูข้่อพิพาทในภายหน้ากบัรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สิทธิ
ด าเนินการ“  

เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้ 
ทรูมฟู ช าระสว่นแบง่รายได้เพิ่มเติมจ านวน 45.95 ล้านบาท (เบีย้ปรับจากการช าระผลประโยชน์ตอบแทนสว่นเพิ่มปีที่ 6-8 
ลา่ช้า) เมื่อวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 คณะอนญุาโตตลุาการมีค าวินิจฉยัชีข้าดให้ทรูมฟูช าระเงินจ านวน 7 ล้านบาท ซึ่ง 
ทรูมฟูได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการตอ่ศาลปกครองกลางเมื่อ 29 มิถนุายน พ.ศ. 2555 และ 
กสท. โทรคมนาคม ก็ได้มีการยื่นขอเพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการเช่นกนั ซึ่งตอ่มาศาลได้มีค าสัง่ให้รวมคดี 
ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ
เรียกร้องให้ ทรูมฟู ช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษสี่หลกัหมายเลข 1331 เป็นจ านวนเงิน 3.96 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี ภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าปรับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากกระบวนการอนญุาโตตลุาการ โดยเบีย้ปรับให้คิดตัง้แต่วนัที่ กสท. โทรคมนาคม ช าระค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมต่อ กทช. จนถึงวนัที่ทรูมฟูช าระเงินคืนครบถ้วนแก่ กสท. โทรคมนาคม ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 7 กนัยายน พ.ศ. 
2559 คณะอนุญาโตตุลาการมีค าชีข้าดให้ทรูมูฟชนะคดีโดยยกค าฟ้องของ กสท. โทรคมนาคม ต่อมาเมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลาง ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นข้อพิพาทต่อ สถาบนัอนญุาโตตลุาการ เพื่อ
เรียกร้องให้ทรูมฟู น าหนงัสือค า้ประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่าวงเงิน 646 ล้านบาทและ 679 ล้านบาทรวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 1,325 ล้านบาท มาวางค า้ประกนัการด าเนินงานส าหรับปีที่ 14 และปีที่ 15 ต่อมาเมื่อวนัที่ 7 ตลุาคม พ.ศ. 2554 
ทรูมฟูได้ยื่นข้อเรียกร้องแย้งในคดีดงักลา่วให้ กสท. โทรคมนาคม คืนหนงัสือค า้ประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่าของ
ปีด าเนินการที่ 11 ถึงปีที่ 13 และเรียกร้องค่าเสียหายจาก กสท. โทรคมนาคมเป็นเงินทัง้สิน้ 56.19 ล้านบาท ซึ่งสถาบนั
อนญุาโตตลุาการได้มีค าสัง่ให้รวมการพิจารณาคดีนีก้บัคดีที่  กสท. โทรคมนาคม เรียกร้องให้ทรูมฟูวางหนงัสือค า้ประกนั
การด าเนินงานส าหรับปีที่ 16 และปีที่ 17 ต่อมาเมื่อวนัที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2558 คณะอนญุาโตตลุาการเสียงข้างมาก
ได้มีค าชีข้าด ให้ยกค าเสนอข้อพิพาทของ กสท. โทรคมนาคม และให้ กสท. โทรคมนาคม ชดใช้ค่าเสียหายแก่ทรูมฟู 
จ านวน 60.46 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจ านวนดงักลา่วนบัแต่วนัที่ยื ่นข้อ
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เรียกร้องแย้ง (7 ตลุาคม พ.ศ. 2554) เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จสิน้ และให้ กสท. โทรคมนาคม ชดใช้ค่าธรรมเนียม
หนงัสือค า้ประกนัปีที่ 11 ปีที่ 12 และปีที่ 13 ในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี ของวงเงินตามหนงัสือค า้ประกนัเป็นเงินปีละ 26.2 
ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต ่อปี นบัแต่วนัที ่ ทรูมฟู ได้ช าระเงินจ านวนดงักลา่วจนกว่า กสท. 
โทรคมนาคม จะคืนหนงัสือค า้ประกนัการด าเนินงานปี ที่ 11 ปีที่ 12 และปีที่ 13 ให้แก่ ทรูมฟู ต่อมา กสท. โทรคมนาคม 
ได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการต่อศาลปกครองกลาง และเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ทรูมฟูยื่นได้ค าร้องตอ่ศาลให้บงัคบัตามค าชีข้าด ขณะนีค้ดีทัง้สองอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554  กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นข้อพิพาทตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการ ให้ทรูมฟู ช าระ
คา่ผลประโยชน์ตอบแทนให้ครบถ้วนจากการหกัค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC) ออกจากรายได้ก่อนค านวณผลประโยชน์ตอบ
แทนให้ กสท. โทรคมนาคม ในปีด าเนินการที่ 10 ถึงปีที่ 14 จ านวนทุนทรัพย์ประมาณ 11,946.15 ล้านบาท ขณะนี ้ข้อ
พิพาทอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ 

เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้ 
ทรูมฟู ช าระเงินคา่ผลประโยชน์ตอบแทนสว่นเพิ่มให้ครบถ้วนจากการท่ี ทรูมฟูหกัคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ย (IC) ออกจากรายได้
ก่อนค านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ กสท. โทรคมนาคม ในปีด าเนินการที่ 15 จ านวนทุนทรัพย์ทัง้สิน้ประมาณ 1,571 
ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากมีค าชีข้าดให้ทรูมูฟช าระเงิน
ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มส าหรับปีด าเนินการที่ 15 เป็นจ านวนประมาณ 1,571 ล้านบาท พร้อมเบีย้ปรับในอตัราร้อยละ 15 
ตอ่ปีของเงินจ านวนดงักลา่วนบัตัง้แตว่นัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 จนกวา่จะช าระให้แก่ กสท. โทรคมนาคม ครบถ้วน โดย
มีอนญุาโตตลุาการเสยีงข้างน้อยได้มีท าความเห็นแย้งไว้วา่ ทรูมฟู ไมม่ีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องช าระเงินผลประโยชน์
ตอบแทนตามข้อเรียกร้องและเห็นสมควรให้ยกข้อเรียกร้องของ กสท. โทรคมนาคม ซึง่ตอ่มาทรูมฟูได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอน
ค าชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการดงักลา่วตอ่ศาลปกครองกลางเมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 ในขณะท่ี กสท. โทรคมนาคม
ได้ยื่นค าร้องให้บงัคบัตามค าชีข้าดดงักลา่วตอ่ศาลปกครองกลางเมื่อวนัท่ี 31 ตลุาคม 2559  ขณะนีค้ดีดงักลา่วอยูร่ะหวา่ง
กระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

เมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการ เรียกร้องให้ 
ทรูมฟู ช าระค่าสว่นแบ่งรายได้สว่นเติมส าหรับปีด าเนินการที่ 16 ให้ครบจากการที่ ทรูมฟู น าคา่เช่ือมต่อโครงข่าย (IC) ไป
หกัเป็นค่าใช้จ่ายก่อนค านวณสว่นแบ่งรายได้ให้กับ กสท. โทรคมนาคม จ านวนทนุทรัพย์ประมาณ 2,441.69 ล้านบาท 
ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ฮัทชิสนั ซีเอที ยื่นฟ้องคดี กสท. โทรคมนาคม พร้อมกับยื่นขอคุ้มครอง
ชัว่คราวตอ่ศาลแพง่เพื่อขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้ กสท. โทรคมนาคม หยดุการกระท าอนัเป็นการผิดสญัญาท าการตลาด
วิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ Digital AMPS 800 BAND A สญัญาท าการตลาดบริการโทรข้ามแดนอตัโนมตัิ และสญัญา
การดแูลผู้ ใช้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ CDMA โดยให้ กสท. โทรคมนาคม ระงบัการใช้สิทธิเรียกร้องให้ธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งช าระเงินตามหนังสือสญัญาค า้ประกัน และไม่ให้ กสท. โทรคมนาคม รับเงินตามหนงัสือสญัญาค า้
ประกนัดงักลา่ว กบัให้ กสท. โทรคมนาคม ช าระคา่เสยีหายเป็นจ านวน 63.02 ล้านบาท ให้แก่ฮทัชิสนั ซีเอที ซึง่ต่อมาเมื่อ
วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ศาลแพ่งมีค าสัง่คุ้มครองชั่วคราวให้ กสท. โทรคมนาคม ระงับการใช้สิทธิเรียกร้องให้
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ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งช าระเงินตามหนงัสอืสญัญาค า้ประกนั และให้ กสท. โทรคมนาคม ระงบัการรับเงินตามหนงัสือ
ค า้ประกนัดงักลา่วไว้เป็นการชัว่คราว จนกวา่ศาลจะมีค าสัง่เป็นอย่างอื่น และศาลแพ่งได้โอนคดีไปยงัศาลปกครองกลาง
และจ าหนา่ยคดีออกจากสารบบความของศาลแพง่ 

เมื่อวนัที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นฟอ้ง ฮทัชิสนั ซีเอที เป็นผู้ถกูฟอ้งคดีที่หนึง่ BFKT เป็น
ผู้ถูกฟ้องคดีที่สอง และธนาคารเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สามต่อศาลปกครองกลาง โดยกล่าวหาว่า ฮทัชิสนั ซีเอที และ BFKT 
กระท าผิดสญัญาท าการตลาดวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ Digital AMPS 800 BAND A สญัญาท าการตลาดบริการโทร
ข้ามแดนอตัโนมตัิ และสญัญาการดแูลผู้ ใช้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ CDMA และเรียกคา่เสียหายที่ ฮทัชิสนั ซีเอ
ที จะต้องรับผิดเป็นเงินจ านวน 1,277.79 ล้านบาท และในสว่นที่ ฮทัชิสนั ซีเอที และ BFKT ต้องร่วมรับผิดเป็นเงินจ านวน 
298.40 ล้านบาท นอกจากนี ้กสท. โทรคมนาคม ยงัได้เรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์ในฐานะผู้ค า้ประกนัของฮทัชิสนั ซีเอที 
และ BFKT ร่วมรับผิดเป็นจ านวน 63.82 ล้านบาทตามหนงัสอืค า้ประกนั ซึง่ตอ่มาศาลปกครองกลางสัง่ให้รวมคดีนีก้บัคดี
ที่ศาลแพง่ได้โอนคดีมายงัศาลปกครองข้างต้น ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

ในวนัที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นฟ้องทรูมูฟ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สี่โดยกล่าวอ้างว่า 
ทรูมฟูได้ใช้เคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคม ซึง่สง่มอบให้ กสท. หลงัจากสญัญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบ
เซลลูล่า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 สิน้สดุ ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 16 
กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2557 (ช่วงเวลาตามประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เป็นการชัว่คราวในกรณีสิน้สดุการอนญุาต สมัปทาน หรือสญัญาให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี พ.ศ. 2556) โดยมิได้ท าความ
ตกลงใด ๆ กับ กสท. โทรคมนาคม ท าให้กสท. โทรคมนาคมได้รับความเสียหาย โดย กสท. โทรคมนาคม เรียกร้องให้ท
รูมูฟร่วมช าระเงินจ านวน 18,025 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบีย้ผิดนัด) ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง  

เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2558 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นฟอ้งทรูมฟูตอ่ศาลปกครองกลาง เป็นผู้ ถกูฟอ้งคดีที่สี ่
โดยอ้างเหตทุี่ทรูมฟู ได้ใช้เคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคม ซึง่สง่มอบให้ กสท. โทรคมนาคม หลงัจากสญัญาให้ด าเนินการ
ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 สิน้สุด 
ค านวณตัง้แตว่นัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2557 ถึงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ช่วงเวลาตาม ค าสัง่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 94/2557) โดยมิได้ท าความตกลงใด ๆ กับ กสท. โทรคมนาคม ท าให้กสท. โทรคมนาคมได้รับความ
เสยีหาย กสท. โทรคมนาคม เรียกให้ ทรูมฟูร่วมช าระเงินจ านวน 4,991  ล้านบาท ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคมได้ยื่นฟอ้งทรูมฟูตอ่ศาลปกครองกลาง เป็นผู้ถกูฟอ้งคดีที่
สี่ โดยอ้างเหตุที่ทรูมูฟ ได้ใช้เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งส่งมอบให้ กสท. โทรคมนาคม หลังจากสัญญาให้
ด าเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 
สิน้สดุ ค านวณตัง้แต่วนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึง่เป็นช่วงเวลาตามบนัทกึอนมุตัิของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยน าประกาศ กสทช. เร่ือง  มาตรการ
คุ้มครองผู้ ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิน้สุดการอนุญาต สมัปทาน หรือสญัญาให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่  พ.ศ. 
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2556 มาใช้โดยอนุโลม เรียกให้ทรูมูฟช าระเงิน จ านวน 2,206 ล้านบาท (รวมดอกเบีย้) ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างกระบวน
พิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ทรูมฟู ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการ เรียกร้องให้ กสท. โทรคมนาคม
ช าระคืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนที่คิดจากฐานรายได้จากการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) ซึ่งไม่ใช่รายได้ที่เกิด
จากการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่า (DIGITAL PCN 1800) ตามสญัญาอนุญาต ที่ทรูมูฟต้องน ามาค านวณ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. โทรคมนาคม  นบัตัง้แต่การด าเนินการตามสญัญาอนญุาตในปีที่ 11 ถึง ปีที่ 17 เป็น
จ านวนประมาณ 11,827.67 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีนบัจากวนัที่ยื่นข้อพิพาทจนกว่าจะช าระ
ให้แก่ทรูมฟูเสร็จ ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ 

เมื่อวนัที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้ ทรูมูฟ 
ช าระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนสว่นเพิ่มให้ครบถ้วนจากการที่ทรูมูฟหกัค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC) ออกจากรายได้ก่อน
ค านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ กสท. โทรคมนาคม ในปีด าเนินการท่ี 17  จ านวนทนุทรัพย์ประมาณ 2,596.51 ล้านบาท 
ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ  

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นฟ้อง เรียลมูฟ ต่อศาลปกครองกลาง ให้ช าระ
ค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ  2G คลื่น
ความถ่ีย่าน 1800 MHZ (Domestic Roaming) ตัง้แต่วนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รวม
เป็นเงิน 22,972 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นฟ้องอีกหนึ่งคดีต่อศาล
ปกครองกลาง ให้เรียลมูฟ ช าระค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศบนโครงข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ 2G คลื่นความถ่ีย่าน 1800 MHZ (Domestic Roaming) ตัง้แต่วนัที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ถึง 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 รวมเป็นเงิน 376.85 ล้านบาท ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นฟ้องฮัทชิสนั ซีเอที ต่อศาลปกครองกลาง ให้ช าระ
ค่าธรรมเนียม USO ซึ่ง กสท. โทรคมนาคม ได้ช าระให้แก่ กสทช. ตามประกาศของ กสทช. เร่ือง แผนการจดัให้มีบริการ
โทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสงัคม ตัง้แต่วนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 
เป็นเงินจ านวน 444,525,607.45 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัผิดนดั
ช าระ (16 สิงหาคม พ.ศ. 2557) จนถึงวนัยื่นฟ้องคดี รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 501,336,633.72 บาท ค่าธรรมเนียมบริการ 
CDMA (ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2555 ถึง 26 เมษายน พ.ศ. 2556) เป็นเงินจ านวน 394,636,743.37 บาท พร้อมดอกเบีย้ใน
อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัจากวนัผิดนดัช าระจนถึงวนัยื่นฟ้องคดี รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 509,380,063.13 บาท และคืนค่า
การตลาดเป็นจ านวนเพิ่มเติมอีก 2,340,081 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจาก
วนัผิดนดัช าระ (26 มิถนุายน พ.ศ. 2557) จนถึงวนัยื่นฟอ้งคดี รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,663,685.85 บาท รวมจ านวนเงินที่
ฟอ้งทัง้สิน้ 1,013 ล้านบาท ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นฟ้องเรียลมูฟต่อศาลปกครองกลาง ให้ช าระ
คา่ธรรมเนียมการซือ้สง่และขายสง่ตามสญัญาบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบ CDMA และ HSPA เป็นเงินจ านวน 19,500
ล้านบาท (รวมดอกเบีย้) ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรียลมฟู ยื่นฟอ้ง กสท. โทรคมนาคมตอ่ศาลแพง่ เรียกให้ กสท. โทรคมนาคม 
ช าระค่าเสยีหายในกรณีที่ กสท. โทรคมนาคม ไม่สามารถจดัหาเลขหมายโทรคมนาคมให้ เรียลมฟู ได้ตามสญัญาบริการ 
ขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA โดยเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 30,680.24 ล้านบาท 
ปัจจบุนัส านวนคดีได้ถกูโอนและอยูใ่นระหวา่งพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

ข้อพิพาททีเ่กี่ยวข้องกบัสญัญาร่วมการงานฯ  

ทีโอทีและทรูอยูใ่นระหว่างกระบวนพิจารณาข้อพิพาททัง้ในชัน้อนญุาโตตลุาการและชัน้ศาลเก่ียวกบัสญัญาร่วม
การงานฯ และสัญญาที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อพิพาทในชัน้อนุญาโตตุลาการที่ทรูได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อคณะ
อนญุาโตตลุาการ เมื่อวนัท่ี 21 สงิหาคม พ.ศ. 2545 เก่ียวกบักรณีพิพาทท่ีเกิดจากสญัญาร่วมการงานฯ ระหวา่งทรูกบัทีโอ
ที ซึ่งตามสญัญาร่วมการงานฯ ระบุไว้ว่าทรูมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่ทีโอทีให้บริการหรืออนุญาตให้
บคุคลที่สามให้บริการพิเศษบนโครงขา่ย ซึง่คณะอนญุาโตตลุาการได้มีค าชีข้าดเป็นคณุแก่ทรู อยา่งไรก็ตาม ศาลปกครอง
กลางและศาลปกครองสงูสดุได้มีค าพิพากษาเพิกถอนค าชีข้าดดงักลา่วแล้ว นอกจากนัน้ ทรูยงัได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อ
อนญุาโตตลุาการ เมื่อวนัที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2548 และวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 เพื่อเรียกร้องต่อทีโอทีเก่ียวกบัการ
สูญเสียส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ซึ่งข้อพิพาททัง้สองยังอยู่ในชัน้พิจารณาของ
อนญุาโตตลุาการ  และทีโอทียงัได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการ และยื่นฟ้องคดีต่อศาล เพื่อเรียกร้องต่อทรู
เก่ียวกบัคา่สว่นแบง่รายได้  คา่ตอบแทนเก่ียวกบัการให้บริการโทรศพัท์ทางไกล  การใช้ช่ือและรูปสญัลกัษณ์ของทรู การใช้
รูปสญัลกัษณ์ของทรูบนตู้ โทรศพัท์สาธารณะ การเช่าทอ่ร้อยสายและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู โดยนอกจากคดีและ
ข้อพิพาทเหล่านีแ้ล้วยงัรวมถึงข้อพิพาทที่ทีโอทีได้ยื่นฟ้องทรูเก่ียวกับค่าเลขหมาย ซึ่งปัจจุบนัคดีพิพาทเหล่านีย้งัอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลาง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 6.3.1 
“กลุ่มทรูมีการแข่งขนักับรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สิทธิด าเนินการ ซึ่งได้น าไปสู่ข้อพิพาทกับรัฐวิสาหกิจผู้ ให้สิทธิด าเนินการ
เหลา่นัน้และยงัอาจน าไปสูข้่อพิพาทในภายหน้ากบัรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สทิธิด าเนินการ” 

เมื่อวนัที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2548 ทรูได้ยื่นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการต่อทีโอที เก่ียวกบัการค านวณสว่นแบ่ง
รายได้ที่เกิดจากคา่โทรศพัท์ทางไกลตา่งประเทศภายใต้สญัญาร่วมการงานฯ โดยทรูได้เรียกร้องคา่เสียหายส าหรับการท่ีที
โอทีไม่สามารถค านวณแยกค่าสว่นแบ่งรายได้ที่ทีโอทีได้รับจากการใช้โทรศพัท์ต่างประเทศในส่วนโครงข่ายของทรู  ออก
จากสว่นของโครงข่ายทีโอทีเป็นจ านวนเงิน 5,000.00 ล้านบาท และค่าเสียหายจากการค านวณจ านวนเงินผิดพลาดอีก 
3,407.68 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ทรูได้ยื่นฟ้องคดีเรียกคา่เสียหายเพิ่มเติมจาก
การค านวณจ านวนเงินผิดพลาดอีกเป็นจ านวน 402.56 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้สิ น้ 8,810.25 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 18 
มกราคม พ.ศ. 2560 ทรูยื่นค าร้องแก้ค าฟ้องในสว่นของจ านวนเงินค่าเสียหายจาก 8,810.25 ล้านบาท เป็น 8,699 ล้าน
บาท ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ 

เมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ทีโอที ได้ยื่นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการเพื่อเรียกร้องให้ทรูช าระเงินคา่เช่า
ทอ่ร้อยสายบริเวณเมืองทองธานีนบัตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 เป็นจ านวนเงิน 6.72 
ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ โดยทรูได้ยื่นค าคดัค้านเมื่อวนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2548 ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณา
ทางอนญุาโตตลุาการ 
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เมื่อวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2548 ทีโอที ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตลุาการเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการ
สญูเสียรายได้ตัง้แต่วนัที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นจ านวนเงิน 15,804.18 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบีย้ อนัเนื่องมาจากทรูลดค่าบริการทางไกลในประเทศภายใต้โครงการ TA 1234 และร้องขอให้ทรู เรียกเก็บ
ค่าบริการทางไกลในประเทศตามอัตราที่ตกลงกันภายใต้สญัญาร่วมการงานฯ ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 
สถาบนัอนญุาโตตลุาการได้แจ้งตอ่ทรูวา่ กสท. โทรคมนาคมได้มีค าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนทนุทรัพย์คดีนีเ้ป็นจ านวน
เงินทัง้สิน้ 16,865.09 ล้านบาท โดยเมื่อวนัที่ 23 กนัยายน พ.ศ. 2559 คณะอนญุาโตตลุาการได้มีค าชีข้าดให้ทรูช าระเงิน
แก่ทีโอทีเป็นจ านวน 1,703 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัรา MLR+1 (ร้อยละ 6.6875) ตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2548 จนกว่าจะช าระเสร็จ และให้ช าระค่าเสียหายแก่ทีโอทีจากการขาดรายได้จากบริการโทรศพัท์จ านวน 27 ล้าน 
บาทต่อเดือนพร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราเดียวกนันบัตัง้แต่วนัเสนอข้อพิพาท (30 มิถนุายน พ.ศ. 2548) จนกว่าทรูจะยุติ
โครงการ TA 1234  ซึ่งต่อมาเมื่อวนั 6 มกราคม 2559 ทรูได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ดงักลา่ว ในขณะที่เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทีโอทีได้ยื่นค าร้องขอบงัคบัตามค าชีข้าดดงักลา่วต่อศาลปกครอง
กลาง ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 28 ตลุาคม พ.ศ. 2548 ทีโอที ได้ยื่นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการโดยกลา่วอ้างวา่ทรูได้ผิดข้อตกลงใน
สญัญาร่วมการงานฯ โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผู้อื่นน าอปุกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู  (ADSL) 
โดยทีโอทีเรียกร้องค่าเสยีหายเป็นจ านวนเงิน 2,010.21 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ นอกจากนี ้ทีโอทียงัเรียกร้องให้ทรูช าระ
ค่าเสียหายต่อเนื่องตัง้แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 อีกเดือนละ 180 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ และขอให้ทรูระงบัการ
ให้บริการหรืออนญุาตให้ผู้อื่นให้บริการ ADSL ต่อมาเมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทีโอทียื่นค าร้องขอแก้ไขค าเสนอ
ข้อพิพาทโดยขอเพิ่มเติมจ านวนเงินค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการให้บริการ ADSL ตัง้แต่เดือนกันยายน พ.ศ. 
2544 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นเงินจ านวน 63,457 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัรา MLR + 1 ต่อปี เป็นจ านวน 
22,748 ล้านบาท รวมค่าเสียหายเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 86,206,288,568.10 บาท โดยเมื่อวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 
ทรูได้ยื่นค าคดัค้านการขอแก้ไขเพิ่มเติมค าเสนอข้อพิพาทดงักลา่วแล้ว โดยขณะนีข้้อพิพาทอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณา
ทางอนญุาโตตลุาการ  

เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ทรูได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนญุาโตตุลาการ ขอให้ทีโอทียุติการใช้อ านาจเหนือ
สญัญา และยตุิการใช้อ านาจตามสญัญานบัจากวนัที่ฐานะของทีโอทีได้เปลี่ยนแปลง และให้โอนอ านาจก ากบัดแูลไปยงั
กระทรวงคมนาคมหรือกระทรวงสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร คดีนีม้ิได้มีการเรียกร้องเป็นตวัเงิน สว่นทีโอทียื่นข้อ
เรียกร้องแย้งให้ช าระคา่เสยีหายจ านวน 20.9 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ทรูได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อ
อนญุาโตตลุาการอีกคดีเก่ียวกบัการจ ากดัอ านาจของทีโอทีตามสญัญาข้อ 38 เป็นอีกคดี ซึง่ทัง้สองคดีมีการพิจารณาทาง
อนญุาโตตลุาการและมีค าชีข้าดเมื่อวนัที่ 4 กนัยายน พ.ศ. 2557 ให้ทีโอทีใช้อ านาจตามสญัญาร่วมการงานฯ ได้ ต่อมา
เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ทรูได้ยื่นขอเพิกถอนค าชีข้าดตอ่ศาลปกครองกลาง และเมื่อวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559 ทีโอทีได้ยื่นค าร้องให้บงัคบัค าชีข้าดตอ่ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางได้สัง่ให้รวมคดีทัง้สองแล้ว ขณะนี ้
คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ทรูได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้ทีโอทีให้ช าระเงินจ านวน 
1,968.70 ล้านบาทในสว่นของเงินส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับจากบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศซึ่งทีโอทีไม่น าสง่ให้ทรูตาม
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อตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญา โดยทรูฟ้องให้ทีโอทีปฏิบตัิตามสญัญาในสว่นของสว่นแบ่งรายได้ที่ได้รับจากบริการโทรศพัท์
ระหว่างประเทศ และช าระเงินตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา และช าระค่าเสียหายจ านวน 1,968.70 ล้านบาท ให้ใช้
อตัราที่ก าหนดในการค านวณสว่นแบ่งรายได้ทัง้บริการสายเข้าและสายออกจากประเทศในอตัรา 6 บาทต่อนาทีตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญานบัตัง้แตเ่ดือนกนัยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป และให้ทีโอทีช าระดอกเบีย้ที่เก่ียวข้องในอตัราที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 21 ของสญัญาดังกล่าว (MLR+1) หรือร้อยละ 7.86 ต่อปี จากจ านวนเงินที่มิได้ช าระนับจากวนัยื่นข้อพิพาท
จนกวา่จะช าระเสร็จ 

เมื่ อวันที่  29 เมษายน พ.ศ. 2551 ที โอทียื่นค าคัดค้าน ขณะนี ค้ดีอยู่ ระหว่างกระบวนพิจารณาทาง
อนญุาโตตลุาการ อย่างไรก็ตามเมื่อวนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทีโอทีได้ช าระเงินให้แก่ทรูเป็นเงินสว่นแบ่งรายได้จาก
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
133.1 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ดงันัน้ทรูจึงไม่ติดใจเรียกร้องเงินสว่นแบ่งรายได้จากบริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2547 แตม่ิได้สละสิทธิในการที่จะยกเป็นข้อต่อสู้หรือสทิธิใน
การตกลงข้อพิพาทแตอ่ยา่งใด 

เมื่อวนัที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ทีโอที ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการเรียกคืนสว่นแบ่งรายได้ที่ทรูได้รับ
เกินกว่าสิทธิที่พึงได้รับเป็นเงินจ านวน 1,479.62 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ขณะนีข้้อพิพาทอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณา
ทางอนญุาโตตลุาการ ตอ่มาเมื่อวนัที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2557 คณะอนญุาโตตลุาการเสยีงข้างมากชีข้าดให้ทรูต้องช าระ
เงินจ านวน 1,217.5 ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ตัง้แต่วนัที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 จนกวา่จะ
ช าระเสร็จให้แก่ทีโอที อยา่งไรก็ตาม ทรูได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชีข้าด ขณะท่ีทีโอทีได้ยื่นค าร้องตอ่ศาลปกครองกลางให้
บงัคบัค าชีข้าด ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 21 มิถนุายน พ.ศ. 2556 ทีโอที ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้ทรูช าระค่าธรรมเนียม
เลขหมายรวมภาษีมลูค่าเพิ่มเป็นจ านวน 512,380,498.31 บาท การเพิ่มค่าธรรมเนียมเลขหมายตามข้อบงัคบัของ กทช. 
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมชัว่คราวในปี พ.ศ. 2548 ที่ช าระตัง้แต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 และเก่ียวกับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราวในปี พ.ศ. 2551 ที่ช าระในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมภาษีและดอกเบีย้ เป็นจ านวน 26,643,220.29 บาท รวมจ านวนเงินที่ เรียกร้องทัง้สิน้ 539.02 
บาท ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ 

เมื่อวนัที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทรูได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลาง คดัค้านค าชีข้าดจากข้อพิพาทซึ่งทีโอที
ยื่นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการเรียกร้องคา่เสยีหายจากการท่ีทรูพิมพ์ช่ือและรูปสญัลกัษณ์ของทรูโดยมิได้รับอนญุาตบน
ใบแจ้งหนี ้ใบก ากับภาษี และใบเสร็จของทีโอที ในอตัรา 4 บาทต่อหนึ่งใบแจ้งหนี ้ใบก ากับภาษี และใบเสร็จของทีโอที 
ตัง้แต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 รวมเป็นเงินจ านวน 785.64 ล้านบาท ตัง้แต่เดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2547 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 และตัง้แต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นจ านวน 
272.8 ล้านบาท รวมถึงคา่เสยีหายทางไปรษณีย์ตัง้แตเ่ดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 เป็นจ านวน 
8.12 ล้านบาท ค่าพสัดุที่จัดหามาแล้วไม่ได้ใช้จ านวน 2.35 ล้านบาท ค่าเสียหายด้านการตลาดและภาพลกัษณ์จ านวน 
780.02 ล้านบาท รวมเป็นทนุทรัพย์ทัง้สิน้ 1,848.95 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2556 คณะอนญุาโตตลุาการมี
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ค าชีข้าดสัง่ให้ทรูช าระค่าเสียหายนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นจ านวน 96.59 
ล้านบาท และช าระคา่พสัดทุี่จดัหามาแล้วไมไ่ด้ใช้จ านวน 2.35 ล้านบาทให้แก่ทีโอที รวมเงินทัง้สิน้ 98.59 ล้านบาทภายใน 
30 วนันบัแต่วนัที่ได้รับทราบค าชีข้าด ต่อมาทรูได้ยื่นค าฟ้องขอให้เพิกถอนค าชีข้าดต่อศาลปกครองกลาง ในขณะที่ทีโอที
ยื่นค าร้องขอให้บงัคบัตามค าชีข้าด ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ทีโอที ได้ยื่นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการเพื่อเรียกร้องให้ทรูช าระคา่เช่าจาก
การเช่าท่อร้อยสายที่เมืองทองธานีนบัตัง้แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นจ านวนเงิน
59,171,284.64 บาทพร้อมดอกเบีย้ ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาทางอนญุาโตตลุาการ 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ทีโอที ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการให้บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ ากัด 
ปฏิบตัิตามสญัญาอนญุาตให้ด าเนินการกิจการให้บริการให้เช่าวงจรสื่อสญัญาณความเร็วสงูผา่นโครงขา่ยมลัติมีเดียตาม
สญัญาข้อ 10 และข้อ 13 เร่ืองการเข้าตรวจสอบและจัดการ ฝึกอบรม ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาทาง
อนญุาโตตลุาการ 

เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทีโอทีได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการเรียกร้องค่าเสียหายจาก 
ทรูเนื่องจากทรูติดตัง้ปา้ยโฆษณาระบบเติมเงินโทรศพัท์เคลื่อนที่บนตู้ โทรศพัท์สาธารณะ และยอมให้ทรูมฟูให้บริการเติม
เงินผ่านตู้ โทรศพัท์สาธารณะ โดยทีโอทีเรียกร้องค่าเสียหายจ านวน 1,052.6 บาท ขณะนีค้ดีอยูร่ะหว่างกระบวนพิจารณา
ทางอนญุาโตตลุาการ 

ข้อพิพาทเกี่ยวกบัค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charges) 

เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทีโอทียื่นฟ้อง กสท. โทรคมนาคม ร่วมกับทรูมูฟ ต่อศาลปกครองกลางเพื่อ
เรียกร้องให้ช าระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายแบบเดิม (Access Charge) หรือ ค่า AC คิดค่าเสียหายถึง ณ วนัที่ 9 พฤษภาคม 
2554 เป็นจ านวนเงินประมาณ 41,540.27 ล้านบาท  ต่อมาเมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทีโอทีได้ยื่นค าร้องขอแก้ไข
เพิ่มเติมค าฟ้องเพื่อยกเลิกการค านวณค่าเสียหายเดิม โดยขอแก้ไขจ านวนเงินท่ีเรียกร้องค่า AC พร้อมภาษีมลูค่าใหม่ โดย
คิดค านวณนบัแตเ่ดือนธนัวาคม 2549 จนถึงวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2556 ซึง่เป็นวนัที่ ทีโอทีอ้างวา่ข้อตกลง AC สิน้สดุ โดย
ต้นเงินคา่ AC ที่ ทีโอที เรียกให้ กสท. โทรคมนาคม และ ทรูมฟู ร่วมกนัรับผิดตามค าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค าฟอ้งเป็นจ านวน
เงินประมาณ 59,628 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) พร้อมกบัเรียกดอกเบีย้ที่คิดตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2549 แล้วแต่กรณี 
จนถึง ณ วนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นเงินประมาณ 27,104 ล้านบาท นอกจากนี ้ทีโอที ยงัเรียกดอกเบีย้ของต้นเงิน
ต้นเงินคา่ AC (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ดงักลา่วนบัตัง้แต่วนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเงินให้ทีโอ
ที โดยคิดดอกเบีย้ส าหรับต้นเงินประมาณ 42,299.28 ล้านบาท ในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเศษของเดือนให้คิดเป็นหนึ่ง
เดือน และคิดดอกเบีย้ส าหรับต้นเงินประมาณ 17,329.68 ล้านบาท ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ข้อพิพาทเกี่ยวกบัการเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection) 

เมื่อวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ดีแทคได้ยื่นฟอ้งคดีต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ทรูและทีโอทีร่วมกนัรับผิด
ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย ตามข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายของดีแทค คือ 1.00 บาท/นาที ส าหรับ Call Termination และ
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อตัรา 0.50 บาท/นาที ส าหรับ Call Transit ตัง้แต่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 โดยเรียกให้ทรูช าระคา่ตอบแทนการเช่ือมต่อ
โครงขา่ยให้แก่ดีแทคเป็นเงินจ านวน 3,283.05ล้าน บาท และให้ทรูร่วมรับผิดช าระคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงขา่ยกบั 

ทีโอทีอีกเป็นจ านวน 654.81 ล้านบาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 3,937.86 ล้านบาท ปัจจุบนัคดียงัอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทรูได้ยื่นฟ้อง คณะกรรมการ กทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอเพิกถอน
ค าชีข้าดของ คณะกรรมการ กทช. ในข้อพิพาทของ กวพ. ที่ 1/2551 ซึ่งดีแทค ได้เรียกร้องให้ทรูท าสญัญาเช่ือมต่อ
โครงขา่ยโทรคมนาคม กบั ดีแทค และให้ก าหนดอตัราคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ย และทรูยงัได้ขอให้ คณะกรรมการ กทช. ด าเนิน
กระบวนพิจารณาข้อพิพาทที่ 1/2551 ใหม่ โดยให้เรียกทีโอทีเข้ามาเป็นคู่กรณี และขอทุเลาการบังคับตามค าสัง่ทาง
ปกครองของ คณะกรรมการ กทช. นอกจากนี ้ทรูยงัได้ยื่นค าร้องขอให้มีการก าหนดมาตรการคุ้มครองชัว่คราวเพื่อมิให้มี
การบงัคบัตามค าสัง่ของ คณะกรรมการ กทช. ด้วย  ทัง้นี ้ดีแทค ได้ขอร้องสอดเข้ามาในคดี และตอ่มาศาลปกครองกลาง
ได้มีค าพิพากษายกฟอ้งดงักลา่ว ซึง่ทรูได้ยื่นอทุธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลปกครองสงูสดุ ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทรูได้ยื่นฟอ้ง คณะกรรมการ กทช. และ เลขาธิการ กทช. เพื่อขอเพิกถอนมติ
ของ คณะกรรมการ กทช. ท่ีก าหนดอตัราคา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงขา่ยเป็นการชัว่คราวระหวา่งทรูและ ดีแทค โดยเมื่อ
วนัที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษายกฟ้อง และเมื่อวนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ทรูไ ด้ยื่น
อทุธรณ์ค าพิพากษาตอ่ศาลปกครองสงูสดุ ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทรูได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กทช. เพื่อขอเพิกถอนค าสัง่ของคณะกรรมการ 
กทช. ที่มีค าสัง่ให้ยกค าร้องขอของทรูที่ให้เรียกทีโอทีเข้ามาเป็นคู่กรณีในข้อพิพาทเก่ียวกับการเข้าท าสญัญาเช่ือมต่อ
โครงข่ายกับ ดีแทค และมีค าสัง่ให้ทรูและดีแทคใช้อัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเดียวกับที่ก าหนดในค าสัง่ 
คณะกรรมการ กทช. ท่ี 11/2553 ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นฟอ้งคณะกรรมการ กทช. ตอ่ศาลปกครองกลาง เพื่อ
ขอเพิกถอนค าวินิจฉยัของของคณะกรรมการ กทช. ที่ 1/2553 กรณีข้อร้องเรียนของเอไอเอส ดีแทค และบริษัทย่อยคือ 
ทรูมฟูเก่ียวกับการกระท าการก าหนดราคาของ กสม. โทรคมนาคมเป็นการทุ่มตลาด โดยก าหนดค่าเช่ือต่อโครงข่ายใน
อัตรา 0.50 บาทต่อนาที ต่อมา ศาลได้มีค าสั่งเรียกให้ เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ เข้ามาใสคดี ทัง้นี ้เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาว่าค าสัง่ของคณะกรรมการ กทช. ชอบด้วยกฎหมาย จึงยก
ฟ้อง โดย กสท. โทรคมนาคมได้ท าการอทุธรณ์ค าพิพากษาดงักลา่ว ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สงูสดุ 

เมื่อวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 ทรูได้ยื่นฟอ้ง กสทช. ตอ่ศาลปกครองกลาง เพื่อขอเพิกถอนประกาศของ กสทช. 
เร่ือง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งความในข้อ 5 “ผู้ รับใบอนญุาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม” 
นัน้ อาจหมายรวมถึง ทรู ในฐานะผู้ รับสมัปทาน และก าหนดหน้าที่ให้ผู้อนญุาตที่มีโครงขา่ยโทรคมนาคม ตามข้อ 72 และ 
ข้อ 13 ของประกาศดงักลา่ว มีหน้าที่จดัท าและสง่ข้อเสนอการเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมที่แสดงหลกัเกณฑ์และวิธีการ
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ค านวณอตัราค่าตอบแทนเช่ือมต่อโครงข่ายต่อ กสทช. ภายในวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 มิเช่นนัน้ทรูอาจต้องใช้อตัรา
ค่าตอบแทนเช่ือมต่อโครงข่าย ตามประกาศของส านกังาน กสทช.  ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
กลาง 

คดีพิพาทอืน่เกี่ยวกบั กสทช. และ คณะกรรมการ กทช. 

ทรูและบริษัทในเครือมีข้อพิพาทกับ กสทช. และ คณะกรรมการ กทช. ซึ่งรวมถึงคดีพิพาทที่ทรูมูฟได้ยื่นฟ้อง 
คณะกรรมการ กทช. เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2554 เก่ียวกบัข้อพิพาทในสว่นของคา่ปรับทางปกครองอนัเนื่องมาจากการ
จดัให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่ (MNP) ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ และ 
ทรูมฟู ยงัได้ยื่นฟอ้ง คณะกรรมการ กทช. เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนค าสัง่และมติของ คณะกรรมการ กทช. ที่ให้จดัเก็บข้อมลู
และรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid) และขอเพิกถอนค าสัง่ก าหนดคา่ปรับทาง
ปกครองในอัตราวนัละ 80,000 บาท อนัเนื่องมาจากการที่ทรูมูฟฝ่าฝืนไม่ยอมจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับ
ผู้ ใช้บริการดงักลา่ว ต่อมาเมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางตดัสินเพิกถอนค าสัง่ดงักล่าว และมติ
ของ คณะกรรมการ กทช. โดยขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

นอกจากนี ้ทรูมฟูยงัได้ยื่นฟอ้ง กสทช. เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนค าสัง่และมตทิี่ห้ามมใิห้มข้ีอก าหนดในลกัษณะเป็น
การบงัคบัให้ผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน (Prepaid) ต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด และฟ้อง
ขอให้ศาลเพิกถอนค าสัง่ก าหนดค่าปรับทางปกครองในอตัราวนัละ 100,000 บาท อนัเนื่องมาจากการที่ทรูมฟูฝ่าฝืนไม่
ยอมปฏิบตัิตามข้อห้ามดงักลา่ว ปัจจบุนัคดียงัอยูใ่นระหวา่งพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื่อวนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทรูและบริษัทย่อยของทรูคือ เรียลมฟู ได้ยื่นฟ้อง กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 
ตอ่ศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้เพิกถอนมติและค าสัง่ของคณะกรรมการ กทช. ปฏิบตัิหน้าที่คณะกรรมการ  กสทช. ท่ีให้ท
รูด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการควบรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ใน
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อนัเนื่องมาการควบรวมกิจการโดยการเข้าซือ้หุ้นของกลุม่ฮทัชิสนัโดยกลุม่ทรู เมื่อวนัท่ี 30 
ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ศาลปกครองกลางตดัสินเพิกถอนค าสัง่ของ กสทช. และขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสงูสดุ 

เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม พ.ศ. 2553 ทรูมฟูได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กทช. ต่อศาลปกครองกลางในกรณีพิพาทเร่ือง 
On-net, Off-net ที่คณะกรรมการ กทช. มีมติ ครัง้ที่ 10/2553 และค าสัง่ที่ 19/2553 ห้ามมิให้ผู้ประกอบการเรียกเก็บ
ค่าบริการจากลกูค้าที่โทรข้ามโครงข่าย (Off-net) ในอตัราที่แตกต่างจากลกูค้าที่โทรภายในโครงข่าย (On-net) ขณะนี ้
ข้อพิพาทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื่อวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2559 ทรู ได้ยื่นฟ้อง คณะกรรมการ กสทช. และ เลขาธิการ กสทช. ต่อศาลปกครอง
กลาง โดยขอให้เพิกถอนมติและค าสัง่ของ กสทช. ท่ี 9/2558 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2558 และค าสัง่ที่ 7601/2558 ลง
วนัที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดให้ทรูเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญในตลาดโครงข่ายโทรศพัท์
ประจ าที่ โดยทรูเห็นวา่มติและค าสัง่ดงักลา่วอาจไมช่อบด้วยกฎหมายและขดักบัประกาศของ กสทช. เร่ืองหลกัเกณฑ์และ
ขัน้ตอนการพิจารณาก าหนดผู้มีอ านาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2557 ต่อมาเมื่อวนัที่ 22 มกราคม พ.ศ. 
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2559 ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ไม่รับฟ้องในส่วนของเลขาธิการ กสทช. ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง 

เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ได้ยื่นฟอ้ง ทรูมฟู ตอ่ศาลปกครองกลางให้ทรูมฟูช าระคา่ธรรมเนียมเลข
หมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึน้ ตัง้แต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาตามประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครองผู้ ใช้บริการในกรณีสิน้สดุการอนุญาต 
สมัปทาน หรือสญัญาให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 และประกาศ กสทช. เร่ือง การคุ้มครองผู้ ใช้บริการเป็นการ
ชัว่คราวในกรณีสิน้สดุการอนญุาตหรือสมัปทานตามค าสัง่คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัที่ 94/2557 เป็นจ านวนเงิน
รวม 878.37 บาท ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นฟ้อง ทรูมฟู เป็นผู้ถกูฟ้องคดีที่ 4 ตอ่ศาลปกครอง
กลาง โดยอ้างเหตวุา่ ทรูมฟูได้ท าการใช้เคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคม ซึง่สง่มอบให้ กสท. โทรคมนาคม หลงัจากสญัญา
ให้ด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า  DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 
1800 สิน้สดุ ค านวณตัง้แตว่นัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึงวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซึง่เป็นช่วงเวลาตามบนัทกึอนมุตัิ
ของหวัหน้า คสช. ฉบบัลงวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2558 โดยน าประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณี
สิน้สดุการอนญุาตสมัปทาน หรือสญัญาให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 มาใช้โดยอนุโลม โดยให้ทรูมูฟช าระเงิน
จ านวน 2,206,042,574.36 บาท (รวมดอกเบีย้แล้ว) ขณะนี ้คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ได้ยื่นฟ้องทรูมูฟต่อศาลปกครองกลางให้น าส่งเงินรายได้จากการ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี 1800 MHz ระหว่างวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 จ านวนทนุทรัพย์ 1,150.65 บาท ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยของทรู คือ บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
บริษัท ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล เกตเวย์ จ ากดั และ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ (ช่ือเดิม บริษัท ทรู ยนูิเวอร์แซล คอน
เวอร์เจ้นซื จ ากัด) ได้ยื่นฟ้อง กสทช. กทค. และส านกังาน กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้เพิกถอนมติที่ประชุม 
กทช. ครัง้ที่ 32/2558 และค าสัง่ของ กสทช. ที่สัง่ให้ผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ 2 และแบบที ่3 ต้องช าระคา่ธรรมเนียม USO ใน
อตัราร้อยละ 4 ของรายได้สทุธิจากการประกอบกิจการในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 
คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ทรูมฟู ได้ยื่นฟ้อง คณะกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้เพิก
ถอนค าสัง่ของคณะกรรมการ กสทช. ที่สัง่ให้ทรูมูฟ ส่งเงินค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบรายเดือนระหว่างระยะเวลา
คุ้มครองผู้ ใช้บริการเป็นการชัว่คราวให้ส านกังานฝากทรัพย์สิน กรมบงัคบัคดี ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง 

เมื่อวนัท่ี 24 สงิหาคม พ.ศ. 2560 TUC ได้ยื่นฟอ้ง คณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ตอ่ศาลปกครอง
กลาง เพื่อขอให้เพิกถอนมติ/ค าสัง่ของคณะกรรมการ กสทช. เก่ียวกับค่าปรับทางปกครองของ TUC เนื่องจากการไม่
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ปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่  ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาชองศาล
ปกครองกลาง 

คดีพิพาทเกี่ยวกบัฮทัช์ 

เมื่อวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นข้อพิพาทตอ่อนญุาโตตลุาการเรียกร้องให้ ฮทัชิสนั ซี
เอที ให้ช าระค่าบริการที่ กสท. โทรคมนาคม ไม่สามารถเรียกเก็บได้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคม เงินประกันรายได้ขัน้ต ่าเพิ่มเติม และเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่  กสท. โทรคมนาคม ได้ช าระไปพร้อม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม ตามสญัญาท าการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลูา่ Digital AMPS 800 Band A เป็นเงินจ านวน 
1,204 ล้านบาท ทัง้นี ้ฮทัชิสนั ซีเอที ก็ได้ท าการเรียกร้องแย้งในข้อพิพาทดงักลา่วเพื่อเรียกค่าเสียหายภายใต้สญัญาท า
การตลาดบริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ Digital AMPS 800 Band A เป็นจ านวนเงิน 2,544.72 ล้านบาท ต่อมาเมื่อ
วนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2558 อนญุาโตตลุาการได้มีค าชีข้าดยกข้อพิพาทของ กสท. โทรคมนาคม และยกข้อเรียกร้องแย้ง
ของ ฮทัชิสนั ซีเอที เช่นเดียวกนั ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชี ้
ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการตอ่ศาลปกครองกลางขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวันที่  14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 กสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นข้อพิพาทเรียกร้องให้  ฮัทชิสัน ซีเอที  ช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เงินประกันรายได้ขัน้ต ่า ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2551 และค่าปรับจากการที่ช าระค่าบริการรายเดือนตามงวดใบแจ้งหนีใ้ห้ กสท. โทรคมนาคมลา่ช้าตาม
สญัญาท าการตลาดบริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลลูา่ Digital AMPS 800 Band A เป็นเงินจ านวน 241 ล้านบาท ตอ่มา
เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าชีข้าด ให้ ฮทัชิสนั ซีเอที ช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาต 
และค่าปรับจากการที่ช าระค่าบริการรายเดือนตามงวดใบแจ้งหนีใ้ห้  กสท. โทรคมนาคม ล่าช้าตามสัญญา จ านวน 
91,834,965.56 บาท พร้อมดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และยกค าขอของ กสท. โทรคมนาคม ในกรณีเรียกร้อง
คา่ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม และเงินประกนัรายได้ขัน้ต ่า ในปี ที ่8 รวมเป็นจ านวน 146.81 ล้านบาท โดยเมื่อวนัท่ี 
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ฮัทชิสัน ซีเอที  และกสท. โทรคมนาคม ได้ยื่นค าร้องขอเพิกถอนค าชีข้าดของคณะ
อนญุาโตตลุาการตอ่ศาลปกครองกลาง ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

คดีพิพาทเกี่ยวกบัทรูวิชัน่ส์ 

เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ตวัแทนให้บริการจ าหน่ายสญัญาณของบริษัทย่อยหลายแห่งของทรูรวมถึง ทรู
วิชัน่ส์ ได้ยื่นฟอ้งคดีแพง่เพื่อเรียกร้องให้ทรูวิชัน่ส์ชดเชยคา่เสยีหายเป็นจ านวนเงินสงูสดุ 300 ล้านบาท โดยกลา่วหาวา่ ทรู
วิชัน่ส์ ผิดเง่ือนไขตามสญัญาบอกรับการเป็นสมาชิกประเภทโครงการแบบเหมาจ่าย (CMDU) ตอ่มา ศาลแพง่ได้พิพากษา
ให้ทรูวิชัน่ส์เป็นฝ่ายชนะคดี และให้โจทก์ช าระเงินจ านวน 1.66 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัจาก
วนัฟ้องแย้งจนกว่าจะช าระเสร็จสิน้ ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลแพ่งที่ให้ยกฟ้องโจทก์และ
พิพากษาแก้ให้โจทก์ช าระเงินจ านวน 2.19 ล้านบาทให้แก่ ทรูวิชัน่ส์ ซึง่ในท่ีสดุศาลฎีกาได้มีค าพิพากษายืน คดีนีจ้ึงถึงที่สดุ
แล้ว   
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เมื่อวนัที่ 16 มิถนุายน พ.ศ. 2553 นายวิลเลีย่ม ไลล์ มอนซนั ยื่นฟ้องทรูวิชัน่ส์และบคุคลอื่นอีกสามคนเพื่อเรียก
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสยีหายจ านวน 660 ล้านบาท โดยกลา่วอ้างวา่ทรูวิชัน่ส์กบัจ าเลยทัง้หมดร่วมกนัทจุริต
ยึดอปุกรณ์เคร่ืองส่งไปจากโจทก์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 3 ขอให้ศาลวินิจฉัยชีข้าดปัญหาข้อกฎหมายเบือ้งต้นเร่ืองขาด
อายุความและฟ้องซ้อน เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ศาลชัน้ต้นมีค าพิพากษายกฟ้อง และเมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ศาลอุทธรณ์ได้มีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลชัน้ต้น โจทก์ได้ยื่นฎีกา เมื่อวันที่ 7 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ปัจจบุนัคดีอยูร่ะหวา่งกระบวนพิจารณาชัน้ฎีกา 

นอกจากนี ้นายมอนซัน ยังได้ยื่นฟ้องทรูวิชั่นส์เป็นคดีอาญาสองคดี ในข้อหา 1) เบิกความเท็จเพื่อเรียก
คา่เสยีหาย และ 2) แสดงหลกัฐานอนัเป็นเท็จ ศาลชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์ได้มีค าพิพากษายกฟอ้งทัง้สองคดีเนื่องจากขาด
อายคุวาม ทัง้นี ้โจทย์ยื่นฎีกาแตศ่าลฎีกาไมรั่บทัง้สองข้อหา คดีจึงถึงที่สดุ 

เมื่อวนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัท ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. ตอ่ศาลปกครอง
กลาง ให้มีค าสัง่เพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทศัน์ที่ให้บริการเป็นการทัว่ไป สง่ผลให้
บริษัท ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั ในฐานะของผู้ ให้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองจึงมีหน้าที่
ต้องน าสญัญาณโทรทศัน์ของช่องฟรีทีวีมาออกอากาศบนสถานี (Platform) ของทรูวิชัน่ส์กรุ๊ป ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศดงักล่าว การที่บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด มีหน้าที่ต้องเผยแพร่รายการฟรีทีวีตามจ านวนช่องที่ 
กสทช. ก าหนด ซึง่ขณะนีม้ีจ านวนช่องเร่ิมต้นท่ี 36 ช่อง และอาจเพิ่มมากขึน้ได้ในอนาคต ย่อมก่อภาระให้บริษัท ทรู วิชัน่ส์ 
กรุ๊ป จ ากดั ในเชิงเทคนิคอยา่งไมอ่าจเยียวยาได้ โดยต้องจดัหาอปุกรณ์ทางเทคนิคหรือทรัพยากรช่องรายการ(Capacity) 
เพิ่มเติมเพื่อรองรับช่องรายการฟรีทีวี ยิ่งไปกว่านัน้อาจจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์รับสญัญาณ (Set Top Box) ซึ่งจะท าให้ 
บริษัท ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป ได้รับความเสยีหาย ซึ่งเมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2557 ศาลปกครองกลางได้มีค าสัง่ให้จ าหน่ายคดี ซึ่ง
ต่อมาเมื่อวนัที่ 4 สิงหาคม 2557 บริษัท ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป ได้ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ดงักลา่ว ต่อศาลปกครองสงูสดุ ขณะนีค้ดีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทรูมูฟได้ยื่นฟ้อง คณะกรรมการ กสทช. กทค. ส านักงาน กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนมติของ กทค. ที่ให้ทรูมูฟ น าส่งรายได้จากการให้บริการตาม
มาตรการคุ้มครองผู้ ใช้บริการเป็นการชัว่คราว ระหว่างวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
จ านวน 1,069,983,638.11 บาท (ค านวณนบัตัง้แต ่16 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 30 ตลุาคม พ.ศ. 2558) รวมถึงขอให้
คืนค่าธรรมเนียมเลขหมายที่ทรูมูฟได้ช าระให้แก่ กสทช. โดยหลงผิดภายหลังสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุ
โทรคมนาคมระบบ เซลลูล่า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 สิน้สุด จ านวน 
190,966,924.81 บาท ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ กสทช. กบัพวก ได้ยื่นค าร้องขอจ าหนา่ย
คดีนีช้ัว่คราวต่อศาลปกครองกลางเพื่อทบทวนค าสัง่ตามมติของ กทค. ดงักลา่ว ทัง้นี ้ทรูมฟู ได้ยื่นค าแถลงคดัค้านค าร้อง
ขอจ าหน่ายคดีชัว่คราวดงักลา่วของคระกรรมการ กสทช. กบัพวกต่อศาลปกครองกลางเมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน พ.ศ. 2559 
ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. ต่อศาล
ปกครองกลาง ให้มีค าสัง่เพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง การก ากับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ ให้บริการ



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 181 

โครงข่ายโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกและผู้ ให้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท ทรู วิชัน่ส์ เคเบิล จ ากดั (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. 
ตอ่ศาลปกครองกลาง ให้มีค าสัง่เพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง การก ากบัดแูลการโฆษณาบริการหรือสนิค้าของผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกและผู้ ให้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. ต่อศาล
ปกครองกลาง ให้มีค าสัง่เพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง การก ากับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ ให้บริการ
โครงข่ายโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกและผู้ ให้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. ต่อศาล
ปกครองกลาง ให้มีค าสัง่เพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง การก ากับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ ให้บริการ
โครงข่ายโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกและผู้ ให้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. ต่อศาล
ปกครองกลาง ให้มีค าสัง่เพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัล าดบับริการโทรทศัน์ ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2558 บริษัท ทรู วิชัน่ส์ เคเบิล จ ากดั (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. ต่อ
ศาลปกครองกลาง ให้มีค าสัง่เพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์การเรียงช่อง  ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. ต่อศาล
ปกครองกลาง ให้มีค าสัง่เพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง  หลกัเกณฑ์การเรียงช่อง  ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง 

เมื่อวันที่  17 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยของทรู คือบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค  จ ากัด ได้ยื่นฟ้อง
คณะกรรมการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ให้มีค าสัง่เพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์ การจัดล าดบับริการ
โทรทศัน์ ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 เมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน พ.ศ. 2559 บริษัท ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั ได้ยื่นฟอ้งคณะกรรมการ กสทช. กบัผู้ถกูฟอ้งคดี
รายอื่น ต่อศาลปกครองกลาง ให้มีค าสัง่เพิกถอนมติของ กสทช. ที่สัง่ให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัดหยุดออกอากาศ
สญัญาณโทรทัศน์ของช่องฟรีทีวีทางช่องรายการแบบบอกรับสมาชิกซึ่งอนุญาตให้เฉพาะบริการโทรทศัน์แบบบอกรับ
สมาชิกที่ไมใ่ช้คลืน่ความถ่ีแบบบอกรับสมาชิกเทา่นัน้ ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 182 

เมื่อวนัท่ี 17 สงิหาคม พ.ศ. 2559 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ได้ยื่นฟอ้งคณะกรรมการ กสทช. กบัผู้ถกูฟอ้ง
คดีรายอื่น ตอ่ศาลปกครองกลาง เร่ืองละเลยการปฏิบตัิหน้าที่ หรือปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดลา่ช้า โดยจงใจหรือ
เลินเล่อในการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ รู้อยู่แล้วว่าไม่อาจด าเนินการได้ ถือเป็นการกระท าละเมิดท าให้  TNN 
หลงเช่ือ และเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลโดยหลงผิดในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันเป็นสาระอัน
ส าคญั และให้ช าระคา่เสยีหายจ านวน 2,618,260,000 บาท ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัท่ี 17 สงิหาคม พ.ศ. 2559 บริษัท ทรูโฟร์ย ูสเตชัน่ จ ากดั ได้ยื่นฟอ้งคณะกรรมการ กสทช. กบัผู้ถกูฟอ้งคดี
รายอื่น ต่อศาลปกครองกลาง เร่ืองละเลยการปฏิบตัิหน้าที่ หรือปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดล่าช้า โดยจงใจหรือ
เลินเล่อในการให้ข้อมูลที่ไม่ถกูต้องหรือข้อมูลที่รู้อยู่แล้วว่าไม่อาจด าเนินการได้ ถือเป็นการกระท าละเมิดท าให้  True4U 
หลงเช่ือ และเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลโดยหลงผิดในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันเป็นสาระอัน
ส าคญั และให้ช าระคา่เสยีหายจ านวน 4,119.54 บาท ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน พ.ศ. 2560 บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย บริษัทย่อยของทรู คือ บริษัท ซีนีเพลก็ซ์ จ ากดั กบัพวกรวม 20 ราย ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง กรณี สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยมีมติยกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารสิทธิประโยชน์ฟุตบอลลีก
อาชีพ และให้สิทธิการถ่ายทอดแก่บริษัท ซีนีเพล็กส์ จ ากดั โดยให้ร่วมช าระค่าเสยีหายจ านวน 1,401,220,807 บาท ทัง้นี ้
เดิมบริษัท ซีนีเพล็กซ์ จ ากัด ได้ยื่นฟ้องบริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ต่อศาลเดียวกัน ให้คืนค่าสิทธิ
อนญุาตที่ช าระแก่ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคทและช าระคา่เสยีหายรวมจ านวน 390.75 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทสยาม
สปอร์ต ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการตามสัญญาได้ ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง 

3.4. ราคาและวิธีการก าหนดราคาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน และส่วนต่างระหว่างราคา
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน และราคาประเมิน  

ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

ราคาซือ้ขายของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม  ครัง้ที่ 3 จะไม่เกิน 58,000 ล้านบาท 
(ห้าหมื่นแปดพนัล้านบาท) (รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 อาทิ
เช่น ภาษี คา่ที่ปรึกษา คา่ทนายความ ฯลฯ) ทัง้นี ้มลูคา่สดุท้ายของการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 จะขึน้กบัราคาเสนอขายสดุท้ายส าหรับหนว่ยลงทนุใหมข่องกองทนุ ซึง่จะก าหนดโดยการส ารวจความต้องการซือ้
หลกัทรัพย์ของนกัลงทนุสถาบนั (Book Building) และราคาสดุท้ายยงัขึน้กบัปัจจยัต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้อง เช่น สภาวะ
ตลาดเงินและตลาดทนุในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่ และอตัราผลตอบแทนของตลาดที่นกัลงทนุจะ
ได้รับจากการลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในลกัษณะเดียวกนัในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ
ใหม ่เป็นต้น 
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3.5. การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

(ก) ราคาประเมินทรัพย์สิน  

กองทุนได้แต่งตัง้ผู้ประเมินมูลค่าอิสระ 2 รายเพื่อท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ได้แก่ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั และ
จดัท ารายงานประเมินราคาโดยราคาประเมินทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
แยกตามผู้ประเมินและประเภททรัพย์สนิ ได้ดงันี ้

   

บริษัท 
ประเภททรัพย์สนิ 
ที่กองทุนลงทุน
เพิ่มเติม  ครัง้ที่ 3 

ราคาประเมินตามโครงสร้างของกองทุน 
(ล้านบาท)(1) 

มูลค่าที่กองทุน
เข้าลงทุน 
(ล้านบาท)(6) 

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจ
เม้นท์ จ ากดั(2)(3) 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี 
จ ากัด(4)(5) 

TUC เสาโทรคมนาคม(7) 
ขัน้ต ่า

4,884.06 
ขัน้สงู

6,152.77 
ขัน้ต ่า

7,921.60 
ขัน้สงู

8,810.62 
 

TUC TICC 
ทรูมฟู 

FOC(7) 
ขัน้ต ่า

49,257.59 
ขัน้สงู

52,754.16 
ขัน้ต ่า

46,448.39 
ขัน้สงู

50,204.17 
 

TUC TICC 
ทรูมูฟ 

เสาโทรคมนาคม 
และ FOC 

ขัน้ต ่า
54,141.65 

ขัน้สูง
58,906.93 

ขัน้ต ่า
54,369.99 

ขัน้สูง
59,014.79 

ไม่เกิน 
58,000.00  

 

หมายเหต:ุ 

1. ผู้ประเมินทัง้สองรายประเมินมูลค่าตามวิธีรายได้ ( income approach) ตามโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทนุ  

2. วนัท่ีประเมินราคา คือ 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 โดยมีวนัก าหนดราคาประเมินวนัท่ี 16 มิถนุายน พ.ศ. 2561 

3.  ผู้ประเมินใช้อตัราคิดลดต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (WACC) ร้อยละ 6.98 – 7.28 ตอ่ปี ส าหรับตลอด
ระยะเวลาประมาณการ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2587 ทัง้นี ้ผู้ประเมินได้ท าการวิเคราะห์ความออ่นไหวโดย
การปรับขึน้และลดลงของต้นทุนทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (WACC) ร้อยละ 0.25 ต่อปี ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

4. วนัท่ีประเมินราคา คือ 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 โดยมีวนัก าหนดราคาประเมินวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

5. ผู้ประเมินใช้อัตราคิดลดต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก  (WACC) ร้อยละ 7.27 ต่อปี โดยได้ท าการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงอตัราคิดลดระหว่างร้อยละ 7.02 – 7.52 และ อตัราการเติบโตของ
กระแสเงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหวา่งร้อยละ -0.25 – 0.25 
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6. ราคาซือ้ขายสดุท้ายซึ่งจะช าระโดยกองทนุส าหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม  ครัง้ที่ 3 จะขึน้กบั
ราคาเสนอขายสดุท้ายส าหรับหนว่ยลงทนุใหมข่องกองทนุ 

7. ตามข้อมลูที่ได้รับการชีแ้จงเพิ่มเติมจากผู้ประเมินทัง้สองราย 

(ข) สรุปสมมติฐานที่ ผู้ประเมินใช้ในการประเมินมูลค่า 

 บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั บริษัท  ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

วิธีที่ใช้ในการ
ประเมิน
มูลค่า 

 

วิธีประเมินมลูค่าจากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow: DCF) ของทรัพย์สินที่กองทุน จะเข้าลงทุน และคิดลด (Discount) กลับด้วยด้วยต้นทุนทาง
การเงินถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของกองทนุ 

ระยะเวลา
ประมาณการ
กระแส     
เงนิสด 

เสาโทรคมนาคม   

ตัง้แต ่1 ก.ค. 2561 – 15 ก.ย. 2576  

FOC 

ตัง้แต ่1 ก.ค. 2561 – 15 ก.ย. 2586  

ทัง้นี ้มลูคา่หลงัช่วงประมาณการข้างต้นจะสะท้อน
ด้วย Terminal Value 

เสาโทรคมนาคม  

ตัง้แต ่16 มิ.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2577  

FOC  

ตัง้แต ่16 มิ.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2587 

ทัง้นี ้มลูค่าหลงัช่วงประมาณการข้างต้นจะสะท้อนด้วย 
Terminal Value 

กระแสเงนิสดจากเสาโทรคมนาคมของ TUC 

 อตัราการเช่าเสาโทรคมนาคม                                

- TUC เ ท่ า กั บ  2 พื ้ น ที่  ( slot)  บ น เ ส า
โทรคมนาคม 

- ผู้ เช่ารายอื่น เท่ากับ 0.30 พืน้ที่ (slot) บนเสา
โทรคมนาคม 

อตัราคา่เช่าเสาโทรคมนาคมก่อนสว่นลด 

- TUC: เสาประเภทที่ตัง้อยู่บนดิน และบน
ดาดฟ้า เร่ิมต้นที่ 14,626 บาท และ 13,359 
บาทต่อพืน้ที่ (slot) ต่อเดือนในปี 2561 และ
ปรับเพิ่มขึน้ด้วยอตัราร้อยละ 2.70 ตอ่ปี 

- ผู้ เช่ารายอื่น: เสาประเภทที่ตัง้อยู่บนดินและ
บนดาดฟา้ เร่ิมต้นท่ี 12,798 บาทและ 11,689 
บาทต่อพืน้ที่ (slot) ต่อเดือนในปี 2561  และ
ปรับเพิ่มขึน้ด้วยอตัราร้อยละ 2.70 ตอ่ปี   

อตัราการเช่าเสาโทรคมนาคม                                

- TUC เท่ากบั 2 พืน้ท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคม จน
สิน้สุดระยะเวลาการเช่าในปี 2576 หลังจากนัน้
ลดลงเหลอื 1 พืน้ท่ี (slot)  

- ไม่มีผู้ เช่ารายอื่น ทัง้นี ้ผู้ประเมินได้ท าการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวโดยสมมติอตัราการเช่าของผู้ เช่าราย
อื่น เทา่กบั 0.17 พืน้ท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคม 

อตัราคา่เช่าเสาโทรคมนาคมก่อนสว่นลด 

- TUC: เสาประเภทที่ตัง้อยู่บนดิน และบนดาดฟ้า 
เร่ิมต้นที่ 14,626 บาท และ 13,359 บาทต่อพืน้ที่ 
(slot) ต่อเดือนในปี 2561 และปรับเพิ่มขึน้ด้วย
อตัราร้อยละ 2.70 ตอ่ปี 
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 บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั บริษัท  ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 - อตัราคา่เช่าเสาโทรคมนาคมภายหลงัคิดสว่นลดในการเป็นผู้ เช่าหลกั  

- TUC: เสาประเภทท่ีตัง้อยูบ่นดิน และบนดาดฟา้ เร่ิมต้นท่ี 10,969.50 บาท และ 10,019.25 บาทตอ่พืน้ที่ 
(slot) ตอ่เดือนในปี 2561 และปรับเพิ่มขึน้ด้วยอตัราร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 

คา่ใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลกู
สร้าง ค่าใช้จ่ายประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการย้าย
เสา คา่ใช้จ่ายการตลาดคงที่ส าหรับเฉพาะปี 2562  
คา่ใช้จ่ายการตลาดส าหรับการหาผู้ เช่ารายอื่นและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายดงักลา่วปรับเพิ่มขึน้
เฉลีย่ประมาณร้อยละ 2.20 ตอ่ปี 

ค่าใช้จ่าย  ได้แก่  ค่าเช่าที่ดิน ค่าภาษี โรงเรือน ค่า
ประกันภยั ค่าย้ายเสาโทรคมนาคม (เฉพาะที่ตกลงกับ
กลุ่มทรู) ค่าใช้จ่ายทางการตลาดคงที่เฉพาะปี 2561 
และ 2562 ค่าใช้จ่ายการตลาดส าหรับการหาผู้ เช่าราย
อื่น (แล้วแต่กรณี) ค่าใช้จ่ายในการบริหารทัง้หมด และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายดงักล่าวปรับเพิ่มขึน้เฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 2.16 ตอ่ปี 

กระแสเงนิสดจาก FOC ของ TUC ทรูมูฟ และ TICC 

 อตัราการเชา่ FOC ร้อยละ 80.00 ของจ านวนคอร์กิโลเมตรทัง้หมด หรือประมาณ 968,233 คอร์กิโลเมตร 

อตัราคา่เช่า FOC ส าหรับบริษัทในกลุม่ทรู และบคุคลอื่นคิดเป็น 350 บาท และ 500 บาท ตอ่คอร์กิโลเมตรต่อ
เดือน ตามล าดบั โดยคิดเป็นอตัราคงที่ตลอดอายสุญัญา 

ส่วนลดในการเป็นผู้ เช่าหลัก  11,025 บาทต่อ
กิโลเมตรต่อปี ซึ่งเร่ิมต้นในปี 2560 และปรับขึน้
ตามอตัราเงินเฟอ้ที่ร้อยละ 3.04 ตอ่ปี 

 

คา่ใช้จ่าย ได้แก่ คา่ใช้จ่ายสทิธิแหง่ทาง (Rights of 
Way Costs) ค่าใช้จ่ายประกันภัยและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวปรับเพิ่มขึน้เฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 2.78 ตอ่ปี 

คา่ใช้จ่าย ได้แก่ คา่ใช้จ่ายสทิธิแหง่ทาง (Rights of Way 
Costs) ค่าใช้จ่ายประกันภัย ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
คงที่เฉพาะปี 2561 และ 2562 และ ค่าใช้จ่ายในการ
บ ริหาร โดยค่าใช้จ่ ายดังกล่าวป รับ เพิ่ มขึ น้ เฉลี่ ย
ประมาณร้อยละ 0.60 ตอ่ปี 

ราคาใช้สิทธ์ิ 
(Exercise 
Price) ในการ
ซือ้ (Call 
option) 
ทรัพย์สิน
ทัง้หมดจาก 
TICC 

1,300 ล้านบาท ณ ปี พ.ศ. 2590 

อัตราคดิลด 
(Discount 
Rate) จาก
ต้นทุนทาง

ร้อยละ 7.27 ต่อ ปี  ทั ง้นี  ้ผู้ ประเมินได้ท าการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลีย่นแปลงอตัรา
คิดลดระหว่างร้อยละ 7.02 – 7.52 และ อตัราการ

ร้อยละ 6.98 – 7.28 ต่อปี  ส าหรับตลอดระยะเวลา
ประมาณการ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2587 ทัง้นี ้ผู้
ประเมินได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการปรับ
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การเงนิถวั
เฉลี่ยถ่วง
น า้หนัก 
(WACC) 

เติบโตของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลา
ประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหว่าง
ร้อยละ -0.25 – 0.25 

ขึน้และลดลงต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 
(WACC) ร้อยละ 0.25 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ 

 

(ค) ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงนิ 

เนื่องจากมูลค่าสงูสดุที่กองทุนเข้าลงทุนเป็นมูลค่าที่อยู่ระหว่างช่วงราคาประเมินทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 บริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวา่ มลูคา่ลงทนุดงักลา่ว
เป็นมลูคา่ที่สมเหตสุมผล โดยบริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ในรายงานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 นัน้  รวมถึงการสมัภาษณ์ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทัง้
สองราย ได้แก่ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด และ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ประเมินที่มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประเมินมลูค่าทรัพย์สนิ และได้รับการอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการ
และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา่ รายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้ประเมินทัง้สองรายมีความสมเหตสุมผล 
เนื่องจากถูกจัดท าขึน้ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับโครงสร้างการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม กล่าวคือ เป็นวิธีการค านวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) ซึ่ง
ค านึงถึงผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรของทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต  ซึ่งวิธีดงักลา่วจะ
สะท้อนมลูคา่ที่แท้จริงของทรัพย์สนิท่ีกองทนุจะเข้าลงทนุได้  

ทัง้นี ้สมมติฐานที่ผู้ประเมินทัง้สองรายใช้ในการประมาณการรายได้  และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
อ้างอิงถึงสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาที่ส าคญัที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุ กลา่วคือ การประมาณการรายได้อ้างองิตาม
เง่ือนไขในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ระหวา่งกองทนุและนิติบคุคลผู้โอน สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ระหวา่งกองทนุกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และหนงัสือข้อตกลงร่วม ซึง่สญัญา
ดงักลา่วได้ระบเุง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อรายได้ของกองทนุ อาทิ อตัราค่าเช่าและอตัราการเช่าไว้อย่างชดัเจนและแน่นอน 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิ อาทิเช่น คา่เช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายสทิธิแหง่ทาง (Rights of Way Costs) ค่า
ย้ายเสาโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายการตลาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยอ้างอิงตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ ระหวา่งกองทนุกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และสญัญา
บริการหลกั อยา่งไรก็ดี ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิมีการปรับปรุงสมมติฐานบางอยา่งด้วยดลุยพินิจของผู้ประเมิน โดยอาศยั
ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น อัตราเงินเฟ้อ ประมาณการรายได้จากผู้ เช่ารายอื่น และมูลค่าหลงัช่วงระยะเวลา
ประมาณการ (Terminal Value) เป็นต้น โดยในการประมาณการรายได้คา่เช่าเสาโทรคมนาคมจากผู้ เช่ารายอื่น ผู้ประเมิน
รายหนึ่งมิได้มีการประมาณการรายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่ารายอื่นเลย ทัง้นี ้ผู้ประเมินได้ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดย
สมมติอตัราการเช่าของผู้ เช่ารายอื่น เทา่กบั 0.17 พืน้ท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคม ในขณะที ่ผู้ประเมินอีกรายหนึง่ได้มีการ
ประมาณการรายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่ารายอื่น โดยสมมติอตัราการเช่าในสดัสว่นที่สอดคล้อง กบัอตัราการปลอ่ยเช่าให้แก่ผู้
เช่ารายอื่นในช่วงที่ได้ท าการประเมินราคา (Proportionate Basis) ของเสาโทรคมนาคมที่กองทุน เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
โดยปัจจัยที่สนับสนุนความต้องการเช่าใช้พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมจากผู้ เช่ารายอื่นประกอบด้วย  ผลประโยชน์เชิง
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เศรษฐกิจและการด าเนินการ (Economic and Execution Benefits) จากการเช่า และ การท่ีผู้ประกอบการด าเนินการเพิ่ม
ความครอบคลมุของเครือข่ายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ ใช้บริการท่ีเพิ่มมากขึน้ ซึง่อาจรวมไปถึงการปฏิบตัิตามภาระ
ผกูพนัของการได้มาซึง่ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมบนคลืน่ความถ่ีดงักลา่ว ส าหรับการประมาณการรายได้ค่า
เช่า FOC จากผู้ เช่ารายอื่น ผู้ประเมินทัง้สองรายได้ใช้สมมติฐานแบบระมดัระวงั (Conservative Assumption) โดยมิได้มี
การประมาณการรายได้คา่เช่าจากผู้ เช่ารายอื่นเลย เนื่องจากในปัจจบุนั สดัสว่นในการปลอ่ยเช่า FOC ให้แก่ผู้ เช่ารายอื่น
มิได้เป็นสดัสว่นท่ีมีนยัส าคญั 

ในสว่นของสมมติฐานของมลูค่าหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ของเสา
โทรคมนาคม ผู้ประเมินทัง้สองรายได้อ้างอิงอัตราค่าเช่า และค่าเช่าที่ดิน ตามสญัญาเช่ากับผู้ เช่าหลกัในปัจจุบัน ซึ่ง
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปในตลาดและการด าเนินธุรกิจโทรคมนาคม  (Market and 
Industry Normal Practice) โดยมีการปรับสมมติฐานของอัตราการเช่า โดยผู้ประเมินรายหนึ่งใช้สมมติฐานหลงัช่วง
ระยะเวลาประมาณการตามสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าหลกั ซึง่เทา่กบั 2 พืน้ท่ี (Slot) ในขณะท่ี ผู้ประเมินอีกรายหนึง่ได้มีการปรับ
สมมติฐานหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการเป็น 1 พืน้ที่ (Slot) ถึงแม้วา่ตามสญัญาเช่า กบัผู้ เช่าหลกัในปัจจุบนั ผู้ เช่าหลกั
จะเช่าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมจ านวน 2 พืน้ที่ (Slot) เพื่อใช้รองรับการติดตัง้อุปกรณ์เพื่อรับส่งสญัญาณที่กลุ่มคลื่น
ความถ่ีที่ตา่งกนั แตก็่มีความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัมากขึน้ ซึ่งอาจท าให้สามารถรองรับการ
สง่สญัญาณที่หลายคลืน่ความถ่ีบนอปุกรณ์เดียวกนั และลดความต้องการในการใช้พืน้ท่ีบนเสาโทรคมนาคมลงได้ อยา่งไร
ก็ดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดงักล่าว อาจเผชิญข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น เงินลงทุนในอุปกรณ์ใหม่ซึ่งอาจมี
มลูคา่สงู  และความเหมาะสมในแง่ความครอบคลมุของเครือขา่ยส าหรับคลืน่ความถ่ีตา่ง ๆ เป็นต้น นอกจากนัน้ ในกรณีที่
ผู้ เช่าหลกัไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต กองทนุได้พิจารณาและเห็นว่า กองทุนสามารถท า
การตลาดและปล่อยเช่าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตรายอื่นได้  เนื่องจากอัตราค่าเช่า 
รวมถึง ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาเช่าในปัจจุบนันัน้ ถือว่าเป็นการปฏิบตัิโดยทัว่ไปในตลาดและการด าเนินธุรกิจ
โทรคมนาคม (Market and Industry Normal Practice) ด้วยปัจจยัข้างต้น สมมติฐานของอตัราการเช่าที่ 1 หรือ 2 พืน้ที่ 
(Slot) จึงเป็นสมมติฐานท่ีได้พิจารณาความไมแ่น่นอนในการคาดการณ์ถึงอัตราการเช่าในอนาคต ส าหรับสมมติฐานของ
มลูคา่หลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ของ FOC ผู้ประเมินทัง้สองรายได้อ้างอิงอตัราค่าเช่า อตัราการ
เช่า และค่าสิทธิแห่งทาง (Rights of Way Costs) ตามสญัญาเช่า/เช่าช่วงกับผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่าช่วงหลกั ในปัจจุบัน ซึ่ง
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปในตลาดและการด าเนินธุรกิจโทรคมนาคม  (Market and 
Industry Normal Practice) โดยถือเป็นการใช้สมมติฐานแบบระมัดระวงั (Conservative Assumption) หากพิจารณา
ต้นทุนค่าแรงงานในการวางเครือข่าย FOC ที่อาจปรับสงูขึน้ในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Economic 
Benefits) อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ เช่า 

ทัง้นี ้สมมติฐานที่ผู้ประเมินทัง้สองรายใช้ในการประเมินราคา ไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญักับสมมติฐานที่ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ อนึ่ง สมมติฐานของจ านวนเสา
โทรคมนาคมแยกตามประเภท (เสาที่ตัง้อยู่บนพืน้ดินและเสาที่ตัง้อยูบ่นดาดฟ้า) ท่ีผู้ประเมินทัง้สองรายใช้ในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทุนจะเข้าลงทุนในครัง้นี ้อาจมีความแตกต่างจากจ านวนเสา
โทรคมนาคมแยกตามประเภทท่ีกองทนุเข้าลงทุน ทัง้นี ้จ านวนเสาโทรคมนาคมแยกตามประเภทที่แตกตา่งดงักลา่ว มิได้
แตกต่างและไม่มีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอย่างมีนัยส าคัญ  กล่าวคือ 
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จ านวนเสาที่ตัง้อยู่บนพืน้ดินและจ านวนเสาที่ตัง้อยู่บนดาดฟ้าที่ผู้ประเมินทัง้สองรายใช้ในการประเมินมลูค่ามีจ านวนที่
แตกตา่งกนัน้อยกวา่ 2 เสา และมากกวา่ 2 เสา ตามล าดบั จากจ านวนเสาโทรคมนาคมทัง้หมดแยกตามประเภทท่ีกองทนุ
ได้เข้าลงทนุแล้ว และก าลงัจะเข้าลงทนุ และอาจเป็นผลท าให้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมภายหลงัคิดสว่นลดในการเป็นผู้ เช่า
หลกัที่กองทุนได้รับ (รวมเรียกว่า อัตราค่าเช่าส าหรับผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิม) หักด้วยค่าเช่าที่ดินรวมถึงภาษี
โรงเรือน ที่ผู้ประเมินทัง้สองรายใช้ในการประเมินมลูคา่ เกิดความแตกต่างจากคา่เช่าเสาโทรคมนาคมสทุธิที่กองทนุได้รับ
จากการเข้าลงทนุ โดยเป็นมลูค่าที่แตกต่างอย่างไม่มีนยัส าคญัต่อการประเมินมลูค่า ซึ่งคิดเป็นประมาณ 0.37 ล้านบาท
ต่อปี เนื่องจากอตัราค่าเช่าส าหรับผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมของเสาโทรคมนาคมประเภทที่ตัง้อยู่บนดิน  และบน
ดาดฟา้ ตอ่พืน้ท่ี (slot)   ไมไ่ด้แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั โดย เร่ิมต้นท่ีอตัรา 10,969.50 บาท และ 10,019.25 บาทตอ่พืน้ท่ี 
(slot) ตอ่เดือน ตามล าดบั ในปี 2561 และปรับเพิ่มขึน้ด้วยอตัราร้อยละ 2.7 ตอ่ปี 

บริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงิน มีความเห็นวา่ วิธีการคิดอตัราคิดลดและอตัราคิดลด
ที่ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินทัง้สองรายก าหนดเป็นวิธีการและอตัราที่สมเหตสุมผลและสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจและ
โครงสร้างเงินทนุปัจจบุนัของกองทนุ กลา่วคือ สมมตุิฐานต้นทนุการกู้ยืมเงินท่ีใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ของการกู้ยืมเงินท่ี
กองทนุได้รับจากกลุม่ผู้ ให้สนิเช่ือ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้และสดัสว่นหนีส้ินต่อทนุในระยะยาว เมื่อพิจารณาถึง
สภาวะตลาดทนุโดยภาพรวม และพิจารณาเทียบเคียงกบัผลตอบแทนที่นกัลงทนุจะได้รับจากการลงทนุในทรัพย์สนิกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานในลกัษณะเดียวกนัหรือบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ที่ประกอบกิจการใกล้เคียงกนั 

ทัง้นี  ้ความเห็นดังกล่าวของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน  ตัง้อยู่บนปัจจัย
สภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั  หากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ ในอนาคตซึ่งอาจมิได้เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้ ผลประกอบการที่เกิดขึน้จริงอาจจะแตกต่างจากสมมติฐานดงักลา่ว และอาจสง่ผลให้ความเห็นของ
บริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงินมีการเปลีย่นแปลงได้ในอนาคต 

(ง) การวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถทางการเงินของผู้เช่าหลัก/ผู้เช่าช่วงหลักของ
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุนโดยบริษัทจัดการและที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

เนื่องจากกลุม่ทรูเป็นกลุม่ผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่าช่วงหลกั ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ บริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาถึงความสามารถของผู้ เช่าหลกั/ผู้
เช่าช่วงหลกั และคูส่ญัญา ในการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเช่า/เช่าช่วงที่เก่ียวข้อง โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

กลุม่ผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่าช่วงหลกัเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมชัน้น าของประเทศ
ไทยที่ให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุมทัง้การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โดยมีปัจจัย
สนบัสนุนจากการเติบโตของธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่  อาทิ ฐานลกูค้าและรายได้จากบริการที่ไม่ใช่เสียง (Non-
Voice Revenue) ที่เพิ่มสงูขึน้ ตามความต้องการใช้งานข้อมูล (Data) ในบริการโมบาย อินเทอร์เน็ต (Mobile Internet 
Service) และตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ ใช้บริการ โดยในไตรมาสที่  3 ปี พ.ศ. 2560 กลุม่ผู้ เช่าหลกัได้ขึน้เป็น
อนัดับที่ 2 ของผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนแบ่งทางการตลาดทัง้ในเชิงรายได้และผู้ ใช้บริการ 
(อ้างอิงจากข้อมลูของ กสทช.) 
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ส าหรับปัจจยัที่คาดวา่จะช่วยผลกัดนัการเติบโตของธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ของกลุม่ผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่าช่วงหลกั ได้แก่ การขยายพืน้ที่ให้บริการโครงขา่ยไฟเบอร์ ซึ่งในปัจจบุนั กลุม่ผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่าช่วง
หลกั ได้มุ่งเน้นการขยายพืน้ที่ให้บริการออกไปในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดั การให้บริการไฟเบอร์ประสิทธิภาพสงูและน าเสนอ
แพ็คเกจคอนเวอร์เจนซ์ที่คุ้มค่า และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นผู้น าในตลาดบรอดแบนด์ส าหรับกลุม่ลกูค้า
ธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (Broadband Penetration Rate) ในประเทศไทย 
โดยนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 กลุม่ผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่าช่วงหลกัสามารถรักษาความเป็นผู้น าในตลาด เมื่อพิจารณาจากสว่นแบ่ง
ทางการตลาดทัง้ในเชิงรายได้และผู้ใช้บริการ  

ทัง้นี  ้ผลประกอบการในภาพรวมของกลุ่มผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่าช่วงหลักมีการพัฒนาขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง โดยมีรายได้เพิ่มขึน้จากประมาณ 109,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 เป็นประมาณ 138,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 
2560 หรือเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 8 ต่อปี ในขณะที่ EBITDA เพิ่มขึน้จากประมาณ 20,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 
เป็นประมาณ 33,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 หรือเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 18 ตอ่ปี อีกทัง้ กลุม่ผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่าช่วงหลกั
มีฐานะทางการเงินอยูใ่นระดบัท่ีสมเหตสุมผล โดยอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั อาทิ หนีส้นิตอ่ EBITDA อยูท่ี่ประมาณ 4 
เทา่ในปี พ.ศ. 2560 

ด้วยเหตุผลและข้อมูลทัง้หมดที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการวิเคราะห์กระแสเงินสด
ภายหลงัหกัรายจ่ายด้านต้นทนุที่ส าคญั (CAPEX) รวมถึงภาระค่าเช่าที่มีกบักองทุนแล้วนัน้ บริษัทจัดการและที่ปรึกษา
ทางการเงินมีความเห็นว่าสถานะทางการเงิน รวมถึงความสามารถและความพร้อมของผู้ เช่าหลกั/ผู้ เช่าช่วงหลกัในการ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเช่า/เช่าช่วงที่เก่ียวข้องอยูใ่นระดบัท่ีสมเหตสุมผล   

3.6. การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้  

เนื่องจาก ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมจะมีผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเป็นผู้ท าหน้าที่การบริหาร
จดัการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ โดยใน
สว่นของทรัพย์สนิโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเป็นผู้ท าหน้าที่การบริหารจดัการตาม
ธุรกิจปกติ (day-to-day) ภายใต้สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์  HSPA และ ในส่วนของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเป็นผู้ท า
หน้าที่การบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ โดยในส่วนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ 
HSPA ท าให้กองทุนไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมอบหมายให้ผู้ประกอบการภายนอกรายอื่นๆ ด าเนินกิจการเก่ียวกับ
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม หรือทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 แตอ่ย่างใด 
อยา่งไรก็ตาม กองทนุจะมอบหมายให้ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการเก่ียวกบังานด้านธุรการ การ
จดัหาผลประโยชน์และการตลาดในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี  ้หลังจากที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 แล้ว กองทนุต้องรับความเสี่ยงเก่ียวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
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ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เอง โดยไม่มีการประกนัรายได้ที่เก่ียวกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 

นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทนุลงทุนเพิ่มเติมอนัเข้าลกัษณะเป็นทรัพย์สินภายใต้ข้อ  (ก) 
หรือ (ข) ของนิยามค าวา่ “ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” กองทนุจะต้องเข้าท าสญัญากบัผู้ประกอบการบคุคลที่สาม
เพื่อให้เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการเก่ียวกบัทรัพย์สินดงักลา่วแก่ผู้ประกอบการบคุคลที่สามเพื่อการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา หรือเพื่อมอบหมายให้บคุคลดงักลา่วด าเนินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้นี ้เนื่องจากข้อจ ากดัตามประกาศ ทน. 
1/2554 ซึ่งห้ามมิให้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเอง ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการต้อง
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 3.7.5 “การบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานในอนาคต” 

3.7. สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

3.7.1. สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นและ
สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น  

กองทนุได้เข้าท าสญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและสญัญาเก่ียวกบัการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดงัที่ระบไุว้ในหวัข้อ 3.7.1 นี ้และเอกสารอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้
การลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่วส าเร็จลลุว่ง ทัง้นี ้
สาระส าคัญของสญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและร่างสัญญาเก่ียวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เบือ้งต้น 

(1) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง BFKT และกองทนุลงวนัที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
(“สญัญาโอนขายทรพัย์สินและสิทธิรายได้ BFKT”) 

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

• กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย .......................................  • ในวันที่  25 ธันวาคม พ.ศ.2556 (“วันที่ ท าการซือ้ขาย
รายได้ BFKT เสร็จสิน้) BFKT ขายและโอน และกองทนุซือ้
และรับโอนรายได้ซึง่ BFKT คาดวา่จะได้รับจาก  

(ก)  ค่าเช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT ซึ่งประกอบ
ไปด้วยเสาโทรคมนาคมจ านวน 1,485 เสาและระบบ 
FOC รวมทัง้อุปกรณ์ระบบสื่อสญัญาณรวม 9,169 
links ตามสัญญาเช่าเค ร่ืองและอุปกรณ์  HSPA 
(รวมถึงสิทธิเรียกร้อง และสิทธิอื่นทัง้หมดที่เกิดจาก
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รายได้ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เก่ียวข้อง) นับแต่วนัเร่ิม
ค านวณรายได้จนถึงวนัครบก าหนดสญัญา และ  

(ข)  คา่เช่าเสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวนไม่เกิน 50 
เสา นบัแต่วนัถดัจากวนัครบก าหนดสญัญาหรือวนัที่
สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ถกูยกเลิกก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาหรือครบก าหนดระยะเวลาที่
ได้มีการขยาย (“วันยกเลิกสัญญา HSPA”) แล้วแต่
กรณีใดจะเกิดขึน้ก่อน จนถึงวนัครบรอบ 10 ปีนบัแต่
วันถัดจากวันครบก าหนดสัญญาหรือวันยกเลิก
สญัญา HSPA ดงักลา่ว  

ในแต่ละกรณีหักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนส าหรับ
การด าเนินงานและซ่อมบ ารุง เงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าที่ดิน 
(รวมถึงภาษีโรงเรือน) และเบีย้ประกันภยั และค่าใช้จ่ายใน
การให้ได้มาซึ่งสิท ธิแห่งทาง (“ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ 
BFKT”) โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายของ BFKT จะมีการปรับอตัรา
เพิ่มขึน้รายปี  (annual escalation) (รวมเรียกว่า “รายได้
สุทธิของ BFKT”)  

ราคาซือ้ขาย .................................................  • 15,556,563,792 บาท (“ราคาซือ้ขาย BFKT ”) 

สิทธิในการซือ้ทรัพย์สนิของ
กองทุน ........................................................  

• BFKT ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทุนในการซือ้
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ  BFKT บางส่วน (“ทรัพย์สิน 

BFKT หลัก”) ในราคา 10 ล้านบาท (“ราคาใช้สิทธิ”) ซึ่ง
กองทุนสามารถใช้สิทธิได้ในวนัครบก าหนดสญัญาหรือวัน
ยกเลกิสญัญา HSPA แล้วแตก่รณี (“สิทธิในการซือ้”)  

• ทรัพย์สิน BFKT หลกั ณ วนัที่ของสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ BFKT ประกอบด้วย 

• เสาโทรคมนาคมจ านวน 1,435 เสา และ 

• ระบบ FOC และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณจ านวน 
9,169 links โดยความยาวของ FOC อยู่ ที่  47,250 
กิโลเมตร 
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• เมื่อกองทนุใช้สทิธิในการซือ้และช าระราคาใช้สทิธิแล้ว หากมี
ทรัพย์สิน BFKT หลกัสว่นใดที่ยงัไม่สามารถโอนและสง่มอบ
ให้แก่กองทนุได้ในวนัที่ก าหนดไว้ให้เป็นวนัที่ท าการโอนและ
ส่งมอบทรัพย์สิน  BFKT หลัก (“วันโอนทรัพย์สิน BFKT 

หลัก”) BFKT จะช าระเงินให้กองทุนเป็นมูลค่าสุดท้าย 
(terminal value) ของทรัพย์สนิ BFKT หลกัสว่นดงักลา่ว เมื่อ 
BFKT ช าระมูลค่าสุดท้าย (terminal value) ดังกล่าวจน
ครบถ้วนแล้ว BFKT จะหมดภาระผูกพันต่อกองทุนในการ
โอนและสง่มอบทรัพย์สนิ BFKT หลกัสว่นดงักลา่ว 

• มูลค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน BFKT หลกัที่
เก่ียวข้อง คือ จ านวนที่ เท่ากับ  18 เท่าของรายได้ค่าเช่า 
BFKT รายเดือน (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ส าหรับระยะเวลา 
12 เดือนก่อนหน้าเดือนที่มีวันโอนทรัพย์สิน BFKT หลัก 
(“มูลค่าสุดท้ายของ BFKT”) 

ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที่เหลือ .......................  • ในหรือก่อนวันครบก าหนดสัญญาหรือวันยกเลิกสัญญา 
HSPA แล้วแต่กรณี BFKT จะเข้าท าสญัญาเช่ากบันิติบคุคล
ในกลุ่ ม ท รู เพื่ อ ใ ห้ เช่ าพื ้น ที่  (slots) หนึ่ งพื ้น ที่ บ น เส า
โทรคมนาคมของ BFKT อื่นที่เหลือซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สิน BFKT 
หลัก (“สัญญาเช่าทรัพย์สิน  BFKT ส่วนที่ เหลือ”) ซึ่ง
รวมถึงเสาโทรคมนาคมจ านวนไม่เกิน 50 เสา (“ทรัพย์สิน 

BFKT ส่วนที่เหลือ”) โดยมีระยะเวลาการเช่าอย่างน้อย 10 
ปีนับถัดจากวันครบก าหนดสัญญาหรือวันยกเลิกสัญญา 
HSPA แล้วแต่กรณี  (“วันครบก าหนดการขายรายได้ 

BFKT ขัน้สุดท้าย”) และจัดหาและส่งมอบรายได้สทุธิราย
เดือนที่เกิดจากค่าเช่าทรัพย์สิน BFKT สว่นที่เหลือ จนถึงวนั
ครบก าหนดการขายรายได้ BFKT ขัน้สดุท้าย หรือ จนถึงวนัที่
มีการโอนทรัพย์สนิ BFKT สว่นที่เหลือ ให้แก่กองทนุหากเกิด
กรณีดังกล่าวขึน้ก่อน ทัง้นี ้ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ BFKT หากในระหวา่งระยะเวลาของสญัญา
เช่าทรัพย์สิน  BFKT ส่วนที่ เหลือ BFKT ได้ รับหลักฐาน
เก่ียวกับสิทธิในที่ดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าโดยชอบด้วย
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กฎหมายของสถานที่ตัง้ และ/หรือ สิทธิแห่งทางที่เป็นที่ตัง้
หรือใช้ด าเนินงานของทรัพย์สิน BFKT สว่นท่ีเหลอื BFKT จะ
โอนและขายทรัพย์สิน BFKT สว่นที่เหลือดงักลา่วให้กองทุน 
และกองทนุจะรับโอนและซือ้ทรัพย์สนิ BFKT สว่นที่เหลือนัน้
ตามราคาที่กองทุนและ BFKT จะตกลงกัน (“ราคาซือ้ขาย
ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที่เหลือ”) โดยเป็นไปตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยง ............................  • กรรมสทิธ์ิและความเสี่ยงภยัในความสญูเสียหรือเสยีหายใน 
ทรัพย์สนิ BFKT หลกัและทรัพย์สนิ BFKT สว่นท่ีเหลอืจะเป็น
ของกองทุนในวันที่ธุรกรรมที่เก่ียวข้องเสร็จสิน้ เว้นแต่จะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT  

• สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT เป็นธุรกรรม
การซือ้ขายรายได้สทุธิของ BFKT ที่สมบรูณ์และแท้จริง โดย
มิได้เป็นการก่อหลักประกันส าหรับภาระผูกพันใดๆ ของ 
BFKT กองทุนจะได้รับกรรมสิทธ์ิและผลประโยชน์ในรายได้
สทุธิของ BFKT โดยครบถ้วนสมบรูณ์นบัจากวนัที่ท าการซือ้
ขายรายได้ BFKT เสร็จสิน้ และมีสิทธิที่จะจ าหน่ายจ่ายโอน
รายได้สทุธิของ BFKT นัน้ต่อไป และมีสิทธิโดยสมบรูณ์ที่จะ
ได้รับและเก็บไว้ซึ่งรายได้สทุธิของ BFKT เพื่อประโยชน์ของ
กองทนุ  

การช าระรายได้สุทธิของ BFKT ..................  • BFKT จะจัดหาและส่งมอบรายได้ดังต่อไปนีใ้ห้แก่กองทุน
ภายในวนัท าการสดุท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเร่ิมจาก
เดือนที่เกิดวนัท่ีท าการซือ้ขายรายได้ BFKT เสร็จสิน้ 

• รายได้สทุธิของ BFKT ที่ต้องส่งมอบที่เก่ียวกับสญัญา
เช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA จนถึงวันที่มีการช าระ
รายได้สทุธิของ BFKT ที่เก่ียวกับสญัญาเช่าเคร่ืองและ
อปุกรณ์ HSPA ที่ต้องสง่มอบจนครบถ้วน และ 

• รายได้สทุธิของ BFKT ที่ต้องส่งมอบที่เก่ียวกับสญัญา
เช่ าท รัพ ย์สิน  BFKT ส่วนที่ เหลือ  นับจากวัน โอน
ทรัพย์สนิ BFKT หลกัจนถึง (ก) ในกรณีที่ไม่ได้มีการโอน
ทรัพย์สิน  BFKT ส่วนที่ เหลือให้กองทุนก่อนวันครบ
ก าหนดการขายรายได้ BFKT ขัน้สุดท้าย ได้แก่ วนัที่มี
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การสง่มอบรายได้สทุธิของ BFKT ที่เก่ียวกบัสญัญาเช่า
ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที่เหลือจนครบถ้วน หรือ (ข) ใน
กรณีที่ได้มีการขายและโอนทรัพย์สนิ BFKT สว่นที่เหลือ
ให้กองทนุก่อนวนัครบก าหนดการขายรายได้ BFKT ขัน้
สดุท้าย ได้แก่ วนัที่ BFKT ขายและโอนทรัพย์สิน BFKT 
สว่นท่ีเหลอืให้แก่กองทนุ (ส าหรับทรัพย์สนิในสว่นนัน้) 

ทัง้นี  ้ตามจ านวนดังต่อไปนี ้(“รายได้ค่าเช่า BFKT ราย

เดือน”)  

• รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนที่เก่ียวกับสัญญาเช่า
เคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA จะค านวณจากค่าเช่าระบบ 
FOC และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณจ านวน 9,169 
links บน FOC และเสาโทรคมนาคมจ านวน 1,485 เสา 
(เว้นแต ่ในช่วงเดือนตลุาคม และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2556 จะเป็นการซือ้รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนซึ่ง
ค านวณจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมจ านวน 1,455 
เสา) ในอตัราดงัตอ่ไปนี ้

 
 

ปี พ.ศ. 

รายได้ค่าเช่า BFKT 
รายเดือนส าหรับเสา
โทรคมนาคมต่อเสา 

(บาท/เดือน) 

รายได้ค่าเช่า BFKT ราย
เดือนส าหรับ FOC และ

อุปกรณ์ระบบส่ือ
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 
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 หมายเหตุ  

1. กองทุน ซื อ้รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนส าหรับเดือน
ตลุาคม พ.ศ. 2556 และ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่ง 
BFKT จะน าส่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และเดือน
มกราคม 2557 ตามล าดับ และรายได้ค่าเช่า BFKT ราย
เดือนส าหรับเดือนธันวาคม 2556 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2568  ที่ ค าดว่ า  BFKT จะได้ รับ จาก  กสท . ใน เดื อน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ถึง เดือนตลุาคม พ.ศ. 2568  

2. รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนข้างต้นเป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์  HSPA ซึ่ง
ปัจจุบนัจะครบก าหนดในวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ทัง้นี ้
กสท.โทรคมนาคมมีสิทธิขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป
อย่างน้อยห้าปี ในกรณีที่มีการขยายก าหนดระยะเวลาของ
สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ดงักลา่ว รายได้ค่าเช่า 
BFKT รายเดือนต่อเสาและจ านวน links ของ FOC ในช่วง
ระยะเวลาที่มีการขยายจะสอดคล้องกับค่าเช่าที่เก่ียวข้อง
ภายใต้สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ที่คาดว่าจะ
ได้รับจาก กสท.โทรคมนาคมในช่วงระยะเวลาที่มีการขยาย
ดงักลา่ว 

 • รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนที่เก่ียวกับสัญญาเช่า
ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที่เหลือ จะค านวณจากค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมซึ่งเป็นทรัพย์สิน BFKT ส่วนที่เหลือที่ยัง
ไมไ่ด้มีการขายและโอนให้กองทนุ ในอตัราดงัตอ่ไปนี ้

 
 

ปีที่ 
รายได้ค่าเช่า  BFKT รายเดือน ใน
อัตรา 1 พืน้ที่ (slot) ต่อเสา (บาท/

เดือน) 
หนึง่ 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 
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 หมายเหตุ : รายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนส าหรับทรัพย์สิน 
BFKT ส่วนที่เหลือจะน าส่งให้กองทนุภายใน 60 วนั นับจากสิน้
เดือนนัน้ๆ 

เหตุผิดนัดและผลแห่งการผิดนัด ................  • ก่อนวันโอนทรัพย์สิน  BFKT หลัก หากเกิดเหตุผิดนัดใดที่
ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT 
กองทุนอาจเรียกให้ BFKT ช าระเงินเป็นมูลค่าปัจจุบันสทุธิ  
(Net Present Value) ของรายได้สทุธิของ BFKT ตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เหลือทัง้หมด รวมกับ
มูลค่าสุดท้ายของ  BFKT (terminal value) ของทรัพย์สิน 
BFKT หลกั (“รายได้สุทธิ BFKT คงค้าง”) และอาจบงัคับ
ใช้สทิธิของกองทนุไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่นตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• ตวัอย่างของเหตผิุดนดั เช่น กรณี BFKT ไม่สง่มอบรายได้ค่า
เช่า  BFKT รายเดือนเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน กรณี 
BFKT ไม่สง่มอบรายได้ค่าเช่า BFKT รายเดือนเป็นเวลาสอง
เดือนติดต่อกันหากอัตราส่วนหนีส้ินสุทธิที่มีดอกเบีย้ (Net 
Interest Bearing Debt) ต่อ EBITDA ของ BFKT เกินกว่า 5 
ต่อ 1 กรณี BFKT ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันบางประการ
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT และไม่ด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วตามระยะเวลาที่
ก าหนด กรณี BFKT ผิดนัดช าระหนีก้ารเงินในยอดเงินต้น
รวมมากกวา่หนึง่พนัล้านบาท กรณีได้มีการริเร่ิมกระบวนการ
เก่ียวกบัการมีหนีส้นิล้นพ้นตวัหรือกระบวนการของเจ้าหนีก้บั 
BFKT และกรณีสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA สิน้สดุ
ลงหรือมีเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ 
HSPA เนื่องจากเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• ในกรณีที่ BFKT ไมส่ง่มอบรายได้คา่เช่า BFKT รายเดือนเป็น
จ านวนสามเดือนติดต่อกนัหรือสองเดือนติดต่อกนัในกรณีที่
ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินได้ หากกรณีดงักล่าว
เกิดจากการท่ี กสท. โทรคมนาคม ไมช่ าระคา่เช่าตามสญัญา
เช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA และไม่ได้เกิดจากการผิดภาระ
ผูกพันของเรียลมูฟตามสัญญาขายส่งบริการ  HSPA แล้ว 
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กองทนุไม่มีสิทธิในการเรียกเหตผิุดนดัและเรียกให้ BFKT สง่
มอบรายได้สทุธิ BFKT คงค้างให้แก่กองทนุ นอกจากนี ้การที่ 
กสท. โทรคมนาคม ใช้สิทธิซือ้ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA (“สิทธิซือ้
ของกสท. โทรคมนาคม”) ไมถื่อเป็นเหตผิุดนดั 

ภาระหน้าที่หลกัอื่นๆ ของ BFKT ................  • นับจากวันที่ท าการโอนทรัพย์สิน BFKT หลักหรือทรัพย์สิน 
BFKT ส่วนที่เหลือเสร็จสิน้ (“วันโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จ

สิน้”) BFKT จะด าเนินการตอ่ไปนีโ้ดยคา่ใช้จ่ายของ BFKT เอง 

• ในกรณีที่ ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สัญญา
เก่ียวกบัสทิธิการเช่าในที่ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินส าหรับ
สถานที่ตัง้ให้กับกองทุนได้ BFKT จะด าเนินการให้
กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สิน BFKT หลกัหรือทรัพย์สิน BFKT 
สว่นท่ีเหลอื ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม และบคุคลที่
ได้ รับการแต่งตั ง้มี สิท ธิเข้าไปและใช้สถานที่ ตั ง้ที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนินัน้ 

• ในกรณีของสิทธิแห่งทาง คู่สญัญาตกลงกนัว่า ผู้จดัการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมจะด าเนินการให้กองทุน ผู้ เช่า
ทรัพย์สิน BFKT หลัก และบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้มี
สิทธิเข้าไปและใช้สิทธิแห่งทางที่ เก่ียวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าวโดยกองทุนเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตาม
สญัญาบริการหลกั 

• ในกรณีของสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิ BFKT หลกั 
หรือ ทรัพย์สิน BFKT ส่วนที่เหลือ ซึ่งไม่สามารถโอน 
และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่กองทุนได้ BFKT จะ
ด าเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ 
BFKT ตามสญัญาอื่นๆ นัน้ 

• BFKT จะด าเนินการต่อไปนี เ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือน
หลงัจากวนัโอนทรัพย์สนิ BFKT เสร็จสิน้แตล่ะครัง้ 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุน
ต้องการตามสมควรเก่ียวกับทรัพย์สิน  BFKT 
หลักหรือทรัพย์สิน  BFKT ส่วนที่ เหลือที่ได้ส่ง
มอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้ว (“ทรัพย์สิน 
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BFKT ที่โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที่กองทุนต้องการตามสมควร 
(โดยค่าใช้จ่ ายของ  BFKT) เพื่ อ ให้กองทุน
สามารถใช้งานทรัพย์สิน BFKT ที่โอนแล้วได้ใน
สาระส าคัญในลกัษณะเดียวกับที่มีการใช้ก่อน
วนัโอนทรัพย์สนิ BFKT เสร็จสิน้ และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกบัทรัพย์สนิ BFKT ที่โอน
แล้ว และให้กองทุนเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้
ตามสมควร  

• นบัจากวันโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จสิน้แต่ละครัง้ หาก (ก) 
สถานที่ตัง้ของทรัพย์สิน BFKT ที่โอนแล้วไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วนซึ่งได้มีการโอนให้แก่  หรือ แปลงคู่สัญญาเป็น
กองทุนแล้วถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกด าเนินการโดย
ประการอื่นใดท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ โดยผู้ เช่าอัน
เนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วนนัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกองทุนหรือผู้ซึ่งเช่าใช้
ทรัพย์สนิ BFKT ที่โอนแล้วซึง่ไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไมไ่ด้มี
สว่นในการนัน้ หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ หรือ 
แปลงคู่สัญญาให้กองทุน มีการคัดค้านความสมบูรณ์ 
ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที่ตามสิทธิ
การเช่าของทรัพย์สนิ BFKT ที่โอนแล้วใดๆ โดยกองทนุหรือผู้
ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สิน BFKT ที่โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลใน
กลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการนัน้ หรือ (ค) BFKT ไม่สามารถ
ด าเนินการให้กองทุน ผู้ เช่า ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
และบุคคลที่ ได้ รับการแต่งตัง้ เข้าถึงห รือใช้สถานที่ ได้ 
(“สถานที่  BFKT ที่ ได้ รับผลกระทบ”) ท าให้ผู้ เช่าหรือ
กองทุนไม่สามารถเข้าถึง ด าเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สิน 
BFKT ที่โอนแล้วได้ BFKT จะต้องด าเนินการดงัต่อไปนี ้ด้วย
คา่ใช้จ่ายของ BFKT เอง 

• จดัหาหรือได้มาซึ่งสถานที่ใหม่ตามที่คู่สญัญาตกลงกัน
ว่าเทียบเท่ากับสถานที่ BFKT ที่ได้รับผลกระทบ (โดย
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คู่สัญญาจะต้องด าเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดย
พิจารณาถึง 

(ก) สถานท่ีตัง้ 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที่จะได้
จากสถานท่ีใหมน่ัน้ 

(ค) ความจุและขนาดพืน้ที่ส าหรับติดตัง้ทรัพย์สิน 
BFKT ที่โอนแล้ว และอปุกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ 
ของผู้ เช่า ณ สถานท่ีใหมน่ัน้ และ 

• ย้ายทรัพย์สนิที่โอนแล้วที่ตัง้อยูใ่นสถานท่ี BFKT ที่ได้รับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่มี
คณุภาพ ลกัษณะจ าเพาะ และความจุอยา่งน้อยเทา่กบั
ทรัพย์สินที่โอนแล้ว ที่จะติดตัง้ในสถานที่ใหม่ และ
ด าเนินการให้แน่ใจว่ามีสมรรถนะ ความจุ และขนาด
พืน้ที่เพียงพอส าหรับทรัพย์สิน BFKT ที่โอนแล้ว หรือ
อุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่จะย้ายมาและติดตัง้ใน
สถานที่ใหม่นัน้ ให้เหมือนกับที่ เคยตัง้อยู่ในสถานที่ 
BFKT ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่สถานที่นัน้จะกลายเป็น
สถานท่ี BFKT ที่ได้รับผลกระทบ 

• ในกรณีที่ BFKT ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน BFKT ที่โอนแล้ว
หรือเปลี่ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่  และไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขตามที่กองทุนต้องการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT BFKT จะต้องด าเนินการดงันี ้

• ซือ้ และ/หรือ จดัให้มีการซือ้ทรัพย์สนิ BFKT ที่โอนแล้วที่
เก่ียวข้องซึ่งตัง้อยู่หรือติดตัง้ในสถานที่  BFKT ที่ได้รับ
ผลกระทบ (“ทรัพย์สิน BFKT ที่ได้รับผลกระทบ”) ใน
ราคาที่เท่ากับ (ก) มูลค่าสุดท้ายของ  BFKT (terminal 
value) ส าหรับทรัพย์สิน BFKT ที่ได้รับผลกระทบที่เป็น
ทรัพย์สิน BFKT หลัก หรือ (ข) ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน 
BFKT ส่วนที่ เหลือส าห รับท รัพ ย์สิน  BFKT ที่ ได้ รับ
ผลกระทบที่เป็นทรัพย์สิน BFKT ส่วนที่เหลือ แล้วแต่
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กรณี  (“ราคาซื ้อขายท รัพ ย์สิน  BFKT ที่ ไ ด้ รับ

ผลกระทบ”) พร้อมทัง้ช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปีนับจากวันโอนทรัพย์สิน BFKT เสร็จสิน้ในแต่ละ
กรณีจนกระทัง่และรวมถึงวนัท่ี BFKT ช าระราคาซือ้ขาย 
ส าหรับทรัพย์สิน BFKT ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวแก่
กองทนุ 

• ช าระต้นทนุและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเก่ียวกบัการขายและ
โอนทรัพย์สิน  BFKT ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน 
รวมถึ ง เงิน ราย ได้ ค่ า เช่ าท รัพ ย์สิน  BFKT ที่ ได้ รับ
ผลกระทบซึ่งผู้ เช่าทรัพย์สินที่ BFKT ได้รับผลกระทบนัน้
ไมช่ าระให้แก่กองทนุ เนื่องจากผู้ เช่าดงักลา่วไมส่ามารถ
ใช้ทรัพย์สิน BFKT ที่ได้รับผลกระทบนัน้ได้ จนถึงวันที่ 
BFKT ช า ระราคาซื อ้ ขายท รัพ ย์สิน  BFKT ที่ ได้ รับ
ผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

• ช าระเงินซึ่งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง และภาระผกูพนัทัง้หมดที่เกิดหรือ
จะเกิดกับกองทุนอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้
ทรัพย์สิน  BFKT ที่ได้ รับผลกระทบ การเช่าและย้าย
สถานที่ของทรัพย์สิน BFKT ที่ได้รับผลกระทบ และสิทธิ
เรียกร้องของผู้ เช่าที่เรียกเอากบักองทนุเนื่องจากผู้ เช่าไม่
สามารถใช้ทรัพย์สนิ BFKT ที่ได้รับผลกระทบนัน้ได้ 

• ภายใต้บงัคบัของการท่ี BFKT ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตน
เก่ียวกับการซือ้คืนทรัพย์สิน BFKT ที่ได้รับผลกระทบตามที่
อธิบายมาข้างต้น กองทุนจะช าระเงินค่าเช่าทัง้หมดที่
เก่ียวกับทรัพย์สิน BFKT ที่ได้รับผลกระทบที่กองทุนได้รับ
จากผู้ เช่าที่ เป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรูตามสัญญาเช่าที่
เก่ียวข้องระหว่างนิติบคุคลดงักลา่วและกองทนุให้แก่ BFKT 
พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่
กองทนุรับเงินคา่เช่าจากผู้ เชา่ที่เป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรูแตล่ะ
ครัง้ตามสญัญาเช่าที่เก่ียวข้องระหวา่งนิติบคุคลดงักลา่วและ
กองทนุ จนกระทัง่และรวมถึงวนัที่กองทนุช าระคืนเงินคา่เช่า
นัน้ให้แก่ BFKT ทัง้นี  ้จะต้องไม่เกินราคาซือ้ขายทรัพย์สิน 
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BFKT ที่ได้รับผลกระทบที่เก่ียวข้อง 

• ภาระผูกพันของ BFKT เก่ียวกับการย้ายสถานที่และซือ้คืน
ทรัพย์สิน BFKT ที่ได้รับผลกระทบที่ตัง้อยู่ในสถานที่ซึ่งได้มี
การโอนให้แก่  หรือ แปลงคู่สัญญาเป็นกองทุนแล้ว ซึ่ง
ทรัพย์สิน BFKT ที่โอนแล้วแต่ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูก
ด าเนินการโดยประการอื่นใดท าให้ไมส่ามารถใช้งานได้โดยผู้
เช่าอนัเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที่นัน้ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายให้ก าหนดไว้เพียงห้าปีหลงัจากวนัที่มีการโอน
สทิธิหรือแปลงคูส่ญัญาที่เก่ียวกบัสถานที่ท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว
เป็นกองทนุ 

• หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สทิธิซือ้ของกสท. โทรคมนาคมใน
ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ  BFKT (“ทรัพย์สินตามสิทธิ
ซือ้”) BFKT จะด าเนินการดงันี ้

• ยงัคงช าระรายได้สุทธิของ BFKT ตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

• จัดหาทรัพย์สินใหม่ที่อย่างน้อยมีคุณภาพ ลักษณะ
จ าเพาะและความจุเดียวกบัทรัพย์สินตามสิทธิซือ้ และ
ส่งมอบและโอนทรัพย์สินใหม่ที่น ามาแทนที่ทรัพย์สิน 
BFKT หลกัที่ระบุให้กองทุนในวันโอนทรัพย์สิน  BFKT 
หลกัที่ระบ ุและ 

• หาก BFKT ไม่จัดหาทรัพย์สินใหม่แทนทรัพย์สินตาม
สิทธิซือ้ซึ่งเป็นทรัพย์สิน  BFKT หลัก  BFKT จะช าระ
มู ล ค่ า สุ ด ท้ า ย ข อ ง  BFKT (terminal value) ข อ ง
ทรัพย์สนิตามสทิธิซือ้นัน้ให้แก่กองทนุจนครบถ้วนในวนั
โอนทรัพย์สนิ BFKT หลกั 

• หาก กสท. โทรคมนาคม ไม่ช าระค่าเช่าแก่  BFKT ตาม
สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA หรือ สญัญาเช่าเคร่ือง
และอุปกรณ์ HSPA ถกูยกเลิกเนื่องจาก กสท. โทรคมนาคม
ผิดสัญญา เมื่ อกองทุนได้มี การร้องขอ BFKT จะต้อง
พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีการด าเนินการเรียกร้องที่
สามารถท าได้และมีผลโดยชอบด้วยกฎหมายต่อ กสท. 
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โทรคมนาคม กองทนุตกลงรับผิดชอบในต้นทนุและคา่ใช้จ่าย
ที่เกิดขึน้ในการด าเนินการเรียกร้องดงักลา่ว เมื่อ BFKT ได้รับ
คา่เสยีหายหรือคา่ชดเชยใดๆ จาก กสท. โทรคมนาคม BFKT 
จะช าระค่าชดเชยหรือจ านวนเงินที่ได้ รับดังกล่าว ให้แก่
กองทนุตามเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ทัง้นี ้BFKT มีสิทธิ
หกัต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการด าเนินการเรียกร้อง
ดังกล่าวจากค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จาก กสท. 
โทรคมนาคมก่อนการช าระเงินดงักลา่วให้แก่กองทนุในกรณี
ที่กองทุนยังมิ ได้ช าระค่าต้นทุนและค่าใช้จ่ ายในการ
ด าเนินการเรียกร้องดงักลา่วให้แก่ BFKT 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน .............................  

• นบัจากวนัที่ท าการซือ้ขายรายได้ BFKT เสร็จสิน้ BFKT ให้
สิทธิกองทนุโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรก
ในการซือ้สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุน
เก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีเป็นโครงสร้างพืน้ฐานกิจการโทรคมนาคม
ของ BFKT หรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ  BFKT และทรัพย์สินอื่นบางส่วน) ซึ่ง
กองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
ส านักงาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน BFKT เพิ่มเติม”) จนถึงวนั
ดังต่อไปนีแ้ล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปีนับจาก
วนัท่ีท าการซือ้ขายรายได้ BFKT เสร็จสิน้ (ข) วนัท่ี ทรู ซึง่เป็น
นิติบุคคลที่จองซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก ถือ
หน่วยลงทุนที่กองทุนออกน้อยกว่าร้อยละ 18 ของหน่วย
ลงทนุทัง้หมดที่ออกโดยกองทนุในการเสนอขายครัง้แรก และ 
(ค) วันที่ผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วย
ลงทุนที่กองทุนออกมากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(1) หาก BFKT และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่ มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน  BFKT 
เพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอก BFKT ต้องด าเนินการและ
จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูนัน้ต้องท าหนังสือ
ข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิ
และสิทธิรายได้  BFKT ทัง้นี  ้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
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เง่ือนไขและข้อก าหนดของการเช่าทรัพย์สิน  BFKT 
เพิ่มเติม (หากมี)  

(2) หากกองทุนต้องการซือ้ทรัพย์สิน  BFKT เพิ่มเติมนัน้ 
ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัที่กองทุนได้รับหนงัสือ
ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกวา่นัน้ตามที่ผู้ขายทรัพย์สนิ
เพิ่มเติมอาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าต้องการซือ้ทรัพย์สิน 
BFKT เพิ่มเติมดงักลา่ว (“ทรัพย์สิน BFKT ที่จะโอน”) 
ตามข้อก าหนดที่ระบใุนหนงัสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบ
รับ”) จากนัน้ ภายในสามเดือนนบัจากวนัที่ของหนงัสือ
ตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับ
อนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที่จ าเป็นในการซือ้ทรัพย์สิน 
BFKT ที่จะโอน และ BFKT ต้องด าเนินการ และ/หรือ 
จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มท รูรายที่ เ ก่ียวข้อง
พยายามอย่างเต็มที่ให้ได้รับความยินยอมหรือการ
อนุมัติทัง้หมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สญัญาส าหรับการขายทรัพย์สิน BFKT ที่จะโอน เมื่อ
ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่เก่ียวข้องทัง้หมด
แล้ว กองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท า
สญัญาและท าการซือ้ขายและโอนทรัพย์สินท่ี BFKT จะ
โอนให้เสร็จสิน้ภายในสามเดือนหลงัจากกองทุนและ
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความยินยอมและการ
อนมุตัิดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทนุไม่สง่หนงัสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ่มเติมไมไ่ด้รับความยินยอมและการอนมุตัิที่
จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
จากวันที่ของหนังสือตอบรับ หรือ  (ค) คู่สัญญาไม่
สามารถด าเนินการให้การซือ้ขายและโอนทรัพย์สิน 

BFKT ที่จะโอนเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
จากวันที่ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็น
ทัง้หมดที่เก่ียวข้อง ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขาย
ท รัพ ย์สิ น  BFKT ที่ จ ะ โอน ให้บุ ค คลภายนอก ใน
ข้อก าหนดและเง่ือนไขเดียวกนัหรือดีกวา่ (ส าหรับผู้ขาย
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ทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนงัสือข้อเสนอภายใน
ระยะเวลาหกเดือนหลังจากนัน้ หากผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมยงัไม่สามารถขายทรัพย์สิน BFKT ที่จะโอนให้
บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว 
และต่อมาผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน 

BFKT ที่จะโอนอีกครัง้ให้กองทุนมีสิทธิในการซือ้เป็น
รายแรกอีกครัง้ โดยให้ด าเนินการตามขัน้ตอนใน
ลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ BFKT ..............................  

• หากกองทุนได้ซือ้ทรัพย์สิน BFKT ที่จะโอนและภายหลัง
ต้ อ งก ารข ายท รัพ ย์ สิ น  BFKT ที่ จ ะ โอนดั งก ล่ า ว แก่
บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องท าหนังสือข้อเสนอส่งให้ 
BFKT โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย และ (ข) 
เง่ือนไขและข้อก าหนดของการขายทรัพย์สนิ BFKT ที่จะโอน
ดงักลา่วที่กองทนุเสนอ โดยเมื่อ BFKT ได้รับหนงัสือดงักลา่ว
แล้ว BFKT จะมีสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน BFKT ที่จะโอนเป็น
รายแรกโดยมี เง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ ได้ระบุไว้ใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT 

• BFKT อาจโอนสิทธิในการซื อ้ทรัพย์สิน BFKT ที่จะโอน
ดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจ ากดัความรับผิดของ  BFKT................  ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  BFKT ความรับผิด
ของ BFKT จะมีอยูอ่ยา่งจ ากดัตามกรณีทัว่ไปซึง่รวมถึงกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

• BFKT ต้องรับผิดตอ่สทิธิเรียกร้องใดเก่ียวกบัทรัพย์สิน BFKT 
ที่โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ
ภายในสองปีนับจากวันโอนทรัพย์สิน  BFKT เสร็จสิน้ที่
เก่ียวข้องแตล่ะครัง้ เว้นแตส่ทิธิเรียกร้องที่เกิดจากเร่ืองส าคญั
บางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลาสิน้สุดในการบอก
กล่าวเรียกร้องสิทธิ(นอกจากที่กฎหมายก าหนด) เร่ือง
ดังกล่าวรวมถึงค ารับรองของ BFKT ในเร่ืองอ านาจหน้าที่ 
กรรมสิทธ์ิของ BFKT ในทรัพย์สิน BFKT ที่โอนแล้ว และการ
ไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงกระท าการท่ีส าคญั 
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• ความรับผิดโดยรวมของ BFKT เก่ียวกบั (ก) รายได้สทุธิของ 
BFKT ที่เก่ียวกับสญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA ต้อง
ไม่เกินรายได้สทุธิ BFKT คงค้าง (ข) ทรัพย์สิน BFKT หลกัที่
โอนให้แก่กองทุนต้องไม่ เกินมูลค่าสุด ท้ายของ  BFKT 
(terminal value) ของทรัพย์สินนัน้ (ค) ทรัพย์สิน BFKT สว่น
ที่เหลือที่โอนให้กองทุนต้องไม่เกินราคาซือ้ที่กองทุนช าระ
ส าหรับทรัพย์สิน BFKT ส่วนที่เหลือดงักล่าว (ง) รายได้สทุธิ
ของ BFKT ที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าทรัพย์สนิ BFKT สว่นท่ีเหลือ 
ต้องไม่เกินมูลค่าสุทธิปัจจุบันของรายได้ค่าเช่าสุทธิที่ค้าง
ช าระ และ (จ) การท าผิดสญัญาอื่นใดทัง้หมด ความรับผิด
รวมของ BFKT จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซือ้ขาย 
BFKT ทัง้นี ้BFKT ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระ
ผกูพนั และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เกิดขึน้หรือเป็นผล
จากการเข้าท า การใช้สิทธิ การบงัคับสิทธิตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

ประกันภยั ....................................................  BFKT ตกลงที่จะ 

• จัดให้มีการประกันภัยที่เก่ียวกับทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT ภายใต้ กรมธรรม์ป ระกันภัยของกลุ่มท รู  ตาม
ข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT  

• ในวันโอนทรัพย์สิน  BFKT เสร็จสิน้แต่ละครัง้ที่ เก่ียวข้อง 
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยในนามของกองทุนส าหรับ
ทรัพย์สิน BFKT ที่โอนแล้ว โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบีย้
ประกนัภยัส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

• ไมเ่ปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรู
เก่ียวกับทรัพย์สิน  BFKT ที่ โอนแล้ว โดยไม่ได้ รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุจะ
ไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ และ 

• ด าเนินการให้มีการน าเงินที่ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทัง้หมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี่ยนทดแทน
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ทรัพย์สนิท่ีได้มีการเรียกร้องให้มีการชดใช้เงินประกนัดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย .............................  • BFKT ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด 
และต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงคา่ทนายความ
และเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกนั หรือการผิดค ารับรองใด
ของ BFKT ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง
หรือจงใจกระท าผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทน
ของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ทัง้นี ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใด
ของกองทนุที่มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ  BFKT และตัวแทนของ 
BFKT ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื่น
ตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา 
หรือค ารับประกนั หรือการผิดค ารับรองใดของกองทนุภายใต้
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  BFKT เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท า
ผิดโดย BFKT และตวัแทนของ BFKT ทัง้นี ้โดยไมจ่ ากดัสิทธิ
อื่นใดของ BFKT ที่มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ BFKT หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

การโอนสิทธิ ................................................  •  BFKT และกองทนุไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือโอน
โดยประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT โดยมิได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทัง้นี ้เว้นแต่สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
BFKT ยอมให้กระท าได้  

กฎหมายที่ใช้บงัคับ .....................................  • สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ BFKT ให้ใช้บงัคบั
ตามกฎหมายไทย 
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เขตอ านาจศาล ............................................  • ให้ศาลไทยมี เขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสินคดีความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาทที่เกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกับสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT  

(2) สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง AWC และกองทนุลงวนัที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
(“สญัญาโอนขายทรพัย์สินและสิทธิรายได้ AWC”) 

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

• กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย .......................................   • ในวันที่  25 ธันวาคม พ.ศ.2556 (“วันที่ ท าการซือ้ขาย
รายได้ AWC เสร็จสิน้”)AWC ขายและโอนรายได้สทุธิของ 
AWC ให้แก่กองทนุ และกองทนุซือ้และรับโอน 

• รายได้ AWC จาก 

(ก)  ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวน 4,360 
เสาตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
(รวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง และ
สทิธิอื่นทัง้หมดที่เกิดจากรายได้ดงักลา่วตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่
เก่ียวข้อง) นับแต่วันเร่ิมค านวณรายได้จนถึงวนัที่
ครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
(“วันครบก าหนดสัญญา AWC”) และ  

(ข)  ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวนไม่เกิน 
392 เสา นับแต่วนัถัดจากวันครบก าหนดสญัญา 
AWC หรือวันที่สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ถูกยกเลิกก่อนครบก าหนดระยะเวลาหรือ
ก าหนดระยะเวลาที่ได้มีการขยาย (“วันยกเลิก
สัญญา AWC”) แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน้ก่อน 
จนถึงวันครบรอบ 10 ปีนับแต่วันถัดจากวันครบ
ก าหนดสญัญา AWC หรือวนัยกเลิกสญัญา AWC 
ดงักลา่ว 

ในแต่ละกรณีหักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วน
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ส าหรับการด าเนินงานและซ่อมบ ารุง เงินค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าที่ ดิ น  (รวมถึ งภาษี โรงเรือน) และเบี ย้
ประกนัภยั (“ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ AWC”) โดยต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของ AWC จะมีการปรับอัตราเพิ่มขึน้รายปี 
(annual escalation) (รวมเรียกว่า “รายได้สุทธิของ 
AWC”) และ 

• ภายหลังวันครบก าหนดสัญญา AWC หรือวันครบ
ยกเลิกสญัญา AWC แล้วแต่วนัใดจะเกิดขึน้ก่อน AWC 
จะต้องโอนให้แก่กองทุน และกองทนุจะต้องรับโอนเสา
โทรคมนาคมของ AWC จ านวน 3,968 เสา (“ทรัพย์สิน 
AWC หลัก”) ในวนัที่ ก าหนดไว้ให้เป็นวนัที่ท าการโอน
และส่งมอบทรัพย์สิน AWC หลกั (“วันโอนทรัพย์สิน 

AWC หลัก”)  

(ทัง้นี ้รายได้สุทธิของ AWC และทรัพย์สิน AWC หลัก 
รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินที่ขายของ AWC”) 

ราคาซือ้ขาย .................................................    10,748,870,704 บาท (“ราคาซือ้ขาย AWC”)  

เงื่อนไขในการโอนทรัพย์สิน AWC 
หลัก .............................................................  

 • ในวันโอนทรัพย์สิน AWC หลกั AWC จะต้องโอนทรัพย์สิน 
AWC หลักให้กับกองทุน โดยเป็นไปตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC 
ทัง้นี  ้เง่ือนไขที่ต้องส าเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันโอน
ทรัพย์สิน AWC หลกั รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงรายละเอียด
และหลกัฐานเก่ียวกบัสทิธิในที่ดิน และ/หรือ สทิธิการเช่าโดย
ชอบด้วยกฎหมายของสถานที่อันเป็นที่ตัง้ของทรัพย์สิน 
AWC หลกั  

• ส าหรับทรัพย์สิน AWC หลกัที่ไม่สามารถโอนและส่งมอบได้
ในวนัโอนทรัพย์สิน AWC หลกั AWC จะช าระเงินให้กองทุน
เป็นมูลค่าสุดท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน  AWC 
หลกัที่ไมไ่ด้มีการโอนและสง่มอบดงักลา่วในวนัโอนทรัพย์สิน 
AWC หลกั เมื่อ AWC ช าระมูลค่าสุดท้าย (terminal value) 
ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว  AWC จะหมดภาระผูกพันต่อ
กองทุนในการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน  AWC หลักที่
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เก่ียวข้องดงักลา่ว 

• มูลค่าสุดท้าย (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC หลกัที่
เก่ียวข้อง คือ จ านวนที่เทา่กบั 14 เทา่ของรายได้คา่เช่า AWC 
รายเดือน (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) เป็นระยะเวลา 12 เดือน
ก่อนเดือนที่มีวนัโอนทรัพย์สิน AWC หลกั (“มูลค่าสุดท้าย
ของ AWC”) 

ทรัพย์สิน AWC ส่วนที่เหลือ ........................   • AWC ตกลงจะเข้าท าสัญญาเช่ากับนิติบุคคลในกลุ่มทรู
เพื่อให้เช่าพืน้ท่ี (slots) หนึง่พืน้ท่ีบนของเสาโทรคมนาคมของ 
AWC อื่นที่เหลือซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สิน AWC หลกั (“สัญญาเช่า

ทรัพย์สิน AWC ส่วนที่ เหลือ”) ซึ่งเป็นเสาโทรคมนาคม
จ านวนไม่เกิน 392 เสา (“ทรัพย์สิน AWC ส่วนที่ เหลือ”) 
โดยมีระยะเวลาการเช่าอย่างน้อย 10 ปีนบัจากวนัถดัจากวนั
ครบก าหนดสัญญา AWC หรือ วันยกเลิกสัญญา AWC 
แล้วแต่กรณี (“วันครบก าหนดการขายรายได้ AWC ขัน้

สุดท้าย”) และจัดหาและสง่มอบรายได้สทุธิรายเดือนที่เกิด
จากค่าเช่าท รัพย์สิน  AWC ส่วนที่ เหลือ  จนถึ งวันครบ
ก าหนดการขายรายได้ AWC ขัน้สดุท้ายหรือ จนถึงวนัท่ีมีการ
โอนทรัพย์สิน AWC ส่วนที่เหลือ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึน้
ก่อน ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC หากในระหว่างระยะเวลาของสญัญา
เช่าทรัพย์สนิ AWC สว่นท่ีเหลือ AWC ได้รับหลกัฐานเก่ียวกบั
สิทธิในที่ดินและ/หรือสิทธิการเช่าโดยชอบด้วยกฎหมายของ
สถานที่อนัเป็นที่ตัง้หรือใช้ด าเนินงานทรัพย์สิน AWC สว่นที่
เหลือ AWC จะโอนและขายทรัพย์สิน AWC ส่วนที่เหลือ ให้
กองทุน และกองทุนจะรับโอนและซือ้ทรัพย์สิน AWC ส่วนที่
เหลือนัน้ตามราคาที่กองทุนและ AWC จะตกลงกันโดย
เป็นไปตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยง ............................   • กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยงภยัในความสญูเสียหรือเสียหายใน 
ทรัพย์สิน AWC หลกัและทรัพย์สิน AWC สว่นที่เหลือจะเป็น
ของกองทุนในวันที่ธุรกรรมที่เก่ียวข้องเสร็จสิน้ เว้นแต่จะ
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ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC 

• สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC เป็นธุรกรรม
การซือ้ขายรายได้สทุธิของ AWC ที่สมบูรณ์และแท้จริง โดย
มิได้เป็นการก่อหลักประกันส าหรับภาระผูกพันใดๆ ของ 
AWC กองทุนจะได้รับกรรมสิทธ์ิและผลประโยชน์ในรายได้
สทุธิของ AWC โดยครบถ้วนสมบูรณ์นบัจากวนัที่ท าการซือ้
ขายรายได้ AWC เสร็จสิน้ และมีสิทธิที่จะจ าหน่ายจ่ายโอน
รายได้สทุธิของ AWC นัน้ต่อไป และมีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะ
ได้รับและเก็บไว้ซึ่งรายได้สทุธิของ AWC เพื่อประโยชน์ของ
กองทนุเอง  

การช าระรายได้สุทธิของ AWC ...................   • AWC จะจัดหาและส่งมอบรายได้ดังต่อไปนีใ้ห้แก่กองทุน
ภายในวนัท าการสดุท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเร่ิมจาก
เดือนที่เกิดวนัท่ีท าการซือ้ขายรายได้ AWC เสร็จสิน้ 

• รายได้สทุธิของ AWC ที่ต้องช าระที่เก่ียวกับสญัญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC จนถึงวนัท่ีมีการช าระรายได้
สทุธิของ AWC ที่เก่ียวกับสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ต้องช าระจนครบถ้วน และ 

• รายได้สทุธิของ AWC ที่ต้องช าระที่เก่ียวกับสญัญาเช่า
ทรัพย์สิน AWC ส่วนที่เหลือ นับจากวันโอนทรัพย์สิน 
AWC หลกัจนถึง (1) ในกรณีที่ไม่ได้มีการโอนทรัพย์สิน 
AWC สว่นท่ีเหลือให้กองทนุก่อนวนัครบก าหนดการขาย
รายได้ AWC ขัน้สุดท้าย ได้แก่ วันที่มีการช าระรายได้
สุทธิของ AWC ที่เก่ียวกับสัญญาเช่าทรัพย์สิน  AWC 
สว่นที่เหลือจนครบถ้วน หรือ (2) ในกรณีที่ได้มีการขาย
และโอนทรัพย์สิน AWC ส่วนที่เหลือให้กองทุนก่อนวัน
ครบก าหนดการขายรายได้ AWC ขัน้สดุท้าย ได้แก่วนัที่ 
AWC ขายและโอนทรัพย์สิน  AWC ส่วนที่เหลือให้แก่
กองทนุ (ส าหรับทรัพย์สนิในสว่นนัน้)  

ทัง้นี  ้ตามจ านวนดังต่อไปนี ้(“รายได้ค่าเช่า AWC ราย

เดือน”)  
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• รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่เก่ียวกับสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC จะค านวณจากเสาโทรคมนาคม
จ านวน 4,360 เสา ในอตัราดงัตอ่ไปนี ้

  

ปี พ.ศ. 

รายได้ค่าเช่า AWC  
รายเดือนส าหรับเสา
โทรคมนาคมต่อเสา  

(บาท/เดือน) 
2556 

(1 เดือน) 
22,000 

2557 22,000 
2558 21,837 
2559 21,668 
2560 21,495 
2561 21,317 

2562 21,134 
2563 20,944 
2564 20,750 
2565 20,549 
2566 20,342 
2567 20,130 
2568  

(7 เดือน) 
19,910 

 

  หมายเหตุ รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนข้างต้นเป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งปัจจุบันจะ
ครบก าหนดในวันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่ มีการขยาย
ก าหนดระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ดงักลา่ว 
รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนต่อเสาในชว่งระยะเวลาที่มีการขยายจะ
สอดคล้องกับค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่
คาดวา่จะได้รับจาก BFKT ในชว่งระยะเวลาที่มีการขยายดงักลา่ว 

  • รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ เก่ียวกับสัญญาเช่า
ทรัพย์สิน  AWC ส่วนที่ เหลือ จะค านวณจากค่าเช่า
ทรัพย์สนิ AWC สว่นท่ีเหลือที่ยงัไม่ได้มีการขายและโอน
ให้กองทนุ ในอตัราดงัตอ่ไปนี ้
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ปีที่ 
รายได้ค่าเช่า AWC  

รายเดือน ในอตัรา 1 พืน้ที่ 
(slot) ต่อเสา (บาท/เดือน)  

หนึง่ 6,784 
สอง 6,934 
สาม 7,086 
สี ่ 7,242 
ห้า 7,401 
หก 7,564 
เจ็ด 7,731 
แปด 7,901 
เก้า 8,074 
สบิ 8,252 

  หมายเหตุ : รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนส าหรับทรัพย์สิน AWC 
สว่นที่เหลือจะน าสง่ให้กองทนุภายในวนัท าการสดุท้ายของเดือนนัน้ๆ 

เหตุผิดนัดและผลแห่งการผิดนัด ................   • ก่อนวันโอนทรัพย์สิน  AWC หลัก หากเกิดเหตุผิดนัดใดที่
ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC 
กองทุนอาจเรียกให้ AWC ช าระเงินเป็นมูลค่าปัจจุบันสทุธิ 
(Net Present Value) ของรายได้สุท ธิของ  AWC ที่ เหลือ
ทัง้หมด รวมกับมูลค่าสุดท้ายของ AWC (terminal value) 
ของทรัพย์สิน AWC หลัก (“รายได้สุทธิ AWC คงค้าง”) 
และอาจบงัคบัใช้สิทธิของกองทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

• ตวัอย่างของเหตผิุดนดั เช่น กรณี AWC ไม่สง่มอบรายได้ค่า
เช่า AWC รายเดือนเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกนั กรณี AWC 
ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนเป็นเวลาสองเดือน
ติดตอ่กนัหากอตัราสว่นหนีส้นิสทุธิที่มีดอกเบีย้ (Net Interest 
Bearing Debt) ต่อ EBITDA ของ AWC เกินกว่า 5 ต่อ 1 
กรณี AWC ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันบางประการตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC 
และไมด่ าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วตามระยะเวลาที่ก าหนด 
กรณี  AWC ผิดนัดช าระหนี ก้ารเงินในยอดเงินต้นรวม
มากกว่าหนึ่งพันล้านบาท กรณีได้มีการริเร่ิมกระบวนการ
เก่ียวกบัการมีหนีส้นิล้นพ้นตวัหรือกระบวนการของเจ้าหนีก้บั 
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AWC และกรณีสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สิน้สดุ
ลงหรือมีเหตุผิดนัดภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เนื่องจากเหตกุารณ์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

• ในกรณีที่ AWC ไม่สง่มอบรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนเป็น
จ านวนสามเดือนติดต่อกนั หรือสองเดือนติดต่อกนัในกรณีที่
ไม่สามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงินได้ หากกรณีดงักลา่ว
เกิดจากการที่  BFKT ไม่ช าระรายได้สุท ธิของ AWC ที่
เก่ียวข้องใดๆ ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ซึง่เป็นผลมาจากการท่ี กสท. โทรคมนาคม ปฏิบตัิผิดสญัญา
ไม่ช าระค่าเช่าแก่  BFKT ภายใต้สัญญาเช่าเค ร่ืองและ
อุปกรณ์  HSPA และการผิดสัญญาดังกล่าวของกสท. 
โทรคมนาคมไม่ได้เกิดจากการผิดภาระผูกพันของเรียลมูฟ
ตามสญัญาขายส่งบริการ HSPA แล้ว กองทุนไม่มีสิทธิใน
การเรียกเหตุผิดนัดและเรียกให้ AWC ส่งมอบรายได้สุทธิ 
AWC คงค้างให้แก่กองทนุ 

ภาระหน้าที่หลกัอื่นๆ ของ AWC.................   • นับจากวันที่ท าการโอนทรัพย์สิน AWC หลักหรือทรัพย์สิน 
AWC ส่วนที่เหลือเสร็จสิน้ (“วันโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จ

สิน้”) AWC จะด าเนินการตอ่ไปนีโ้ดยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

• ในกรณีที่ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่ สัญญา
เก่ียวกับสิทธิการเช่าในที่ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กับ
กองทนุได้ AWC จะด าเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สิน 
AWC หลัก หรือทรัพย์สิน AWC ส่วนที่เหลือ ผู้ จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้มี
สทิธิเข้าไปและใช้สถานท่ีตัง้ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนินัน้ 

• ในกรณีของสญัญาอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิ AWC หลกั 
หรือ ทรัพย์สิน  AWC ส่วนที่เหลือ ซึ่งไม่สามารถโอน 
และ/หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่กองทุนได้ AWC จะ
ด าเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ 
AWC ตามสญัญาอื่นๆ นัน้ 

• AWC จะด าเนินการต่อไปนี เ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือน
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หลงัจากวนัโอนทรัพย์สนิ AWC เสร็จสิน้แตล่ะครัง้ 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุน
ต้องการตามสมควรเก่ียวกับทรัพย์สิน  AWC 
หลกัหรือทรัพย์สนิ AWC สว่นที่เหลือที่ได้สง่มอบ
และโอนสิทธิให้กองทุนแล้ว (“ทรัพย์สิน AWC 

ที่โอนแล้ว”) 

(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที่กองทนุต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของ AWC) เพื่อให้กองทุนสามารถใช้
งานทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วได้ในสาระส าคญั
ในลักษณะเดียวกับที่มี การใช้ก่อนวัน โอน
ทรัพย์สนิ AWC เสร็จสิน้แตล่ะครัง้ และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกบัทรัพย์สนิ AWC หลกัที่
โอนแล้ว และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้
ตามสมควร  

• นับจากวนัโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จสิน้แต่ละครัง้ หาก (ก) 
สถานที่ตัง้ที่เก่ียวกบัทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางสว่นซึ่งได้มีการโอนให้แก่ และ/หรือ แปลงคู่สญัญา
เป็นกองทนุแล้วถกูยึดไป ถูกควบคมุ หรือถูกด าเนินการโดย
ประการอื่นใดท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ โดยผู้ เช่าอัน
เนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วนนัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกองทุนหรือผู้ซึ่งเช่าใช้
ทรัพย์สนิ AWC ที่โอนแล้วซึง่ไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไม่ได้มี
สว่นในการนัน้ หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ หรือ 
แปลงคู่สัญญาให้กองทุน มีการคัดค้านความสมบูรณ์ 
ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที่ตามสิทธิ
การเช่าของทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วใดๆ โดยกองทนุหรือผู้
ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สิน AWC ที่ โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลใน
กลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการนัน้ หรือ (ค) AWC ไม่สามารถ
ด าเนินการให้กองทุน ผู้ เช่า ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
หรือบุคคลที่ ได้ รับการแต่งตั ง้ เข้าถึ งห รือใช้สถานที่ ได้ 
(“สถานที่  AWC ที่ ได้ รับผลกระทบ ”) ท าให้ผู้ เช่าหรือ
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กองทุนไม่สามารถเข้าถึง ด าเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สิน 
AWC ที่โอนแล้วได้ AWC จะต้องด าเนินการดงัต่อไปนี ้ด้วย
คา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

• จดัหาหรือได้มาซึ่งสถานที่ใหม่ตามที่คู่สญัญาตกลงกัน
ว่าเทียบเท่ากับสถานที่ AWC ที่ได้รับผลกระทบ (โดย
คู่สัญญาจะต้องด าเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดย
พิจารณาถึง 

(ก) สถานท่ีตัง้ 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที่จะได้
จากสถานท่ีใหมน่ัน้ และ 

(ค) ความจุขนาดพืน้ที่ส าหรับติดตัง้ทรัพย์สิน AWC 
ที่โอนแล้ว และอปุกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ ของผู้
เช่า ณ สถานท่ีใหมน่ัน้ และ 

• ย้ายทรัพย์สินที่โอนแล้วที่ตัง้อยู่ในสถานที่ AWC ที่ได้รับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่มี
คณุภาพ ลกัษณะจ าเพาะ และประสิทธิภาพอย่างน้อย
เท่ากบัทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว ที่จะติดตัง้ในสถานที่
ใหม่ และด าเนินการให้แน่ใจว่ามีความจุ ประสิทธิภาพ 
และขนาดพืน้ที่เพียงพอส าหรับทรัพย์สิน AWC ที่โอน
แล้ว หรืออุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่จะย้ายมาและ
ติดตัง้ในสถานที่ใหม่นัน้ ให้เหมือนกับที่เคยตัง้อยู่ใน
สถานที่ AWC ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่สถานที่นัน้จะ
กลายเป็นสถานท่ี AWC ที่ได้รับผลกระทบ 

• ในกรณีที่ AWC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว
หรือเปลี่ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่  และไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขตามที่กองทุนต้องการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC AWC จะต้องด าเนินการดงันี ้

• ซือ้ และ/หรือ จดัให้มีการซือ้ทรัพย์สนิ AWC ที่โอนแล้วที่
เก่ียวข้องซึ่งตัง้อยู่หรือติดตัง้ในสถานที่ AWC ที่ได้รับ
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ผลกระทบ (“ทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบ”) ใน
ราคาที่เท่ากับ (ก) มูลค่าสุดท้ายของ AWC (terminal 
value) ส าหรับทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบที่เป็น
ทรัพย์สิน AWC หลัก หรือ (ข) ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน 
AWC ส่วนที่ เหลือ  ส าห รับท รัพ ย์สิน  AWC ที่ ได้ รับ
ผลกระทบที่เป็นทรัพย์สิน AWC ส่วนที่เหลือ แล้วแต่
ก รณี  (“ราคาซื ้อขายท รัพ ย์สิ น  AWC ที่ ไ ด้ รับ

ผลกระทบ”)  พร้อมทัง้ช าระดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 
7.5 ต่อปีนับจากวนัโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จสิน้ในแต่
ละกรณีจนกระทัง่และรวมถึงวนัที่ AWC ช าระคืนราคา
ซือ้ขายทรัพย์สนิ AWC ที่ได้รับผลกระทบแก่กองทนุ 

• ช าระต้นทนุและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเก่ียวกบัการขายและ
โอนทรัพย์สิน AWC ที่ ได้ รับผลกระทบให้แก่กองทุน 
รวมถึ ง เงิน ราย ได้ ค่ า เช่ าท รัพ ย์สิน  AWC ที่ ได้ รับ
ผลกระทบซึ่งผู้ เช่าทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบนัน้
ไม่ช าระให้แก่กองทุน เนื่องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้
ทรัพย์สิน AWC ที่ ได้ รับผลกระทบนัน้ได้ จนถึงวันที่ 
AWC ช า ระราคาซื อ้ ขายท รัพ ย์สิ น  AWC ที่ ได้ รับ
ผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

• ช าระเงินซึ่งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง และภาระผกูพนัทัง้หมดที่เกิดหรือ
จะเกิดกับกองทุนอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้
ทรัพย์สิน AWC ที่ได้ รับผลกระทบ การเช่าและย้าย
สถานที่ของทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบ และสิทธิ
เรียกร้องของผู้ เช่าที่เรียกเอากับกองทุนเนื่องจากผู้ เช่า
ดงักลา่วไมส่ามารถใช้ทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบ
นัน้ได้ 

• ภายใต้บังคับของการที่  AWC ปฏิบัติตามภาระ
ผกูพนัของตนเก่ียวกบัการซือ้คืนทรัพย์สิน AWC ที่
ได้รับผลกระทบตามที่อธิบายมาข้างต้น กองทนุจะ
ช าระเงินคา่เช่าทัง้หมดที่เก่ียวกบัทรัพย์สิน AWC ที่
ได้รับผลกระทบที่กองทุนได้รับจากผู้ เช่าที่เป็นนิติ
บคุคลในกลุม่ทรูตามสญัญาเช่าที่เก่ียวข้องระหวา่ง
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นิติบุคคลดังกล่าวและกองทุน ให้แก่ AWC พร้อม
ด้วยดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัที่
กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าที่เป็นนิติบุคคลใน
กลุ่มทรูแต่ละครัง้ตามสัญญาเช่าที่ เก่ียวข้อง
ระหว่างนิติบุคคลดังกล่าวและกองทุน จนกระทั่ง
และรวมถึง วนัท่ีกองทนุช าระคืนเงินคา่เช่านัน้ให้แก่ 
AWC ทัง้นี  ้จะต้องไม่เกินราคาซือ้ขายทรัพย์สิน 
AWC ที่ได้รับผลกระทบที่เก่ียวข้อง 

• ภาระผูกพันของ AWC เก่ียวกับการย้ายสถานที่และซือ้คืน
ทรัพย์สิน  AWC ที่ ได้ รับผลกระทบได้มีการโอนทรัพย์สิน 
AWC ที่โอนแล้วให้แก่ หรือ แปลงคูส่ญัญาเป็นกองทนุแล้วซึ่ง
ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว แต่ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูก
ด าเนินการโดยประการอื่นใดท าให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้
เช่าอนัเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที่นัน้ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ก าหนดไว้เพียงห้าปีหลงัจากวันโอนสิทธิ
หรือแปลงคู่สญัญาที่เก่ียวกบัสถานท่ีที่เก่ียวข้องดงักลา่วเป็น
กองทนุ 

• หาก กสท. โทรคมนาคม ไม่ช าระค่าเช่าแก่  BFKT ตาม
สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA หรือ สญัญาเช่าเคร่ือง
และอปุกรณ์ HSPA ถกูยกเลิกเนื่องจาก กสท. โทรคมนาคม
ผิดสญัญา และ BFKT ไม่ช าระค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC โดยกรณีดังกล่าวท าให้ AWC ไม่
สามารถช าระรายได้สทุธิของ AWC ให้แก่กองทนุ ซึง่ไมถื่อว่า
เป็นเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
ราย ได้  AWC เมื่ อ กอ งทุ น ได้ มี ก าร ร้อ งขอ  AWC ต้ อ ง
ด าเนินการหรือจัดการให้ BFKT ต้องพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อให้มีการด าเนินการเรียกร้องที่สามารถท าได้และมีผลโดย
ชอบด้วยกฎหมายต่อ กสท. โทรคมนาคม กองทุนตกลง
รับผิดชอบในต้นทนุและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการด าเนินการ
เรียกร้องดังกล่าว เมื่อ AWC หรือ BFKT ได้รับค่าเสียหาย
หรือค่าชดเชยใดๆ AWC ตกลงจะด าเนินการหรือจัดการให้ 
BFKT ด าเนินการช าระค่าชดเชยหรือจ านวนเงินที่ได้รับจาก 
กสท. โทรคมนาคม ให้แก่กองทนุตามเง่ือนไขและข้อก าหนด
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ตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ทัง้นี  ้AWC หรือ BFKT ซึ่งเป็นผู้ ด าเนินการเรียกร้อง
ดังกล่าว มีสิทธิหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้ในการ
ด าเนินการเรียกร้องดังกล่าวจากค่าเสียหายหรือค่าชดเชย
ใดๆ จาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนการช าระเงินดงักลา่วให้แก่
กองทุนในกรณีที่กองทนุยงัมิได้ช าระค่าต้นทนุและค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการเรียกร้องดงักล่าวให้แก่ AWC หรือ BFKT 
แล้วแตก่รณี 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน .............................  

 • นับจากวันที่ท าการซือ้ขายรายได้ AWC เสร็จสิน้ AWC ให้
สิทธิกองทนุโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรก
ในการซือ้สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทุน
เก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีเป็นโครงสร้างพืน้ฐานกิจการโทรคมนาคม
ของ AWC หรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที่
ขายของ AWC และทรัพย์สนิอื่นบางสว่น) ซึง่กองทนุสามารถ
ลงทนุได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. 
(“ทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติม”) จนถึงวนัต่อไปนีแ้ล้วแต่วนัใด
จะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปีนบัจากวนัที่ท าการซือ้ขายรายได้ 
AWC เสร็จสิน้ (ข) วันที่ ทรูซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จองซือ้หน่วย
ลงทุนในการเสนอขายครัง้แรกถือหน่วยลงทนุที่กองทุนออก
น้อยกว่าร้อยละ 18 ของหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ออกโดย
กองทุนในการเสนอขายครัง้แรก และ (ค) วันที่ผู้ ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุนที่กองทุนออก
มากกวา่ที่ทรูถืออยู ่โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หาก AWC และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่ มเติม ”) ต้องการขายทรัพย์สิน AWC 
เพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอก AWC ต้องด าเนินการและ
จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูนัน้ต้องออกหนังสือ
ข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้  AWC ทัง้นี  ้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
เง่ือนไขและข้อก าหนดของการเช่าทรัพย์สิน AWC 
เพิ่มเติม (หากมี) 
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(2) หากกองทุนต้องการซือ้ทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติมนัน้ 
ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัที่กองทุนได้รับหนังสือ
ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกวา่นัน้ตามที่ผู้ขายทรัพย์สนิ
เพิ่มเติมอาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมเป็นลายลกัษณ์อักษรว่าต้องการซือ้ทรัพย์สิน 
AWC เพิ่มเติมดงักล่าว (“ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอน”) 
ตามข้อก าหนดที่ระบใุนหนงัสอืข้อเสนอ (“หนังสือตอบ
รับ”) จากนัน้ ภายในสามเดือนนบัจากวนัที่ของหนงัสือ
ตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับ
อนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่จ าเป็นในการซือ้ทรัพย์สิน 
AWC ที่จะโอน และ AWC ต้องด าเนินการ และ/หรือ 
จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรายที่ เ ก่ียวข้อง
พยายามอย่างเต็มที่ให้ได้รับความยินยอมหรือการ
อนุมัติทัง้หมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สญัญาส าหรับการขายทรัพย์สิน  AWC ที่จะโอน เมื่อ
ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่เก่ียวข้องทัง้หมด
แล้ว กองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท า
สญัญาและท าการซือ้ขายและโอนทรัพย์สิน AWC ที่จะ
โอนให้เสร็จสิน้ภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและ
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความยินยอมและการ
อนมุตัิดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนงัสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับความยินยอมและการอนมุตัิที่
จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
จากวันที่ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญาไม่
สามารถด าเนินการให้การซือ้ขายและโอนทรัพย์สิน 
AWC ที่จะโอนเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวันที่ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็น
ทัง้หมดที่เก่ียวข้อง ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขาย
ทรัพย์สนิ AWC ที่จะโอนให้บคุคลภายนอกในข้อก าหนด
และเง่ือนไขเดียวกันหรือดีกว่า (ส าหรับผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติม) ท่ีก าหนดในหนงัสือข้อเสนอภายในระยะเวลา
หกเดือนหลงัจากนัน้ หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมยงัไม่
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สามารถขายทรัพย์สนิ AWC ที่จะโอนให้บคุคลภายนอก
ได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดงักล่าว และต่อมาผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สินที่ AWC จะโอน
อีกครัง้ ให้กองทุนมีสิทธิในการซือ้เป็นรายแรกอีกครัง้ 
โดยให้ด าเนินการตามขัน้ตอนในลกัษณะเดียวกันจน
ครบถ้วน 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ AWC ...............................  

 • หากกองทุนได้ซือ้ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนและภายหลัง
ต้ อ งก า รข ายท รัพ ย์ สิ น  AWC ที่ จ ะ โอ น ดั งก ล่ า ว แ ก่
บคุคลภายนอก กองทนุจะต้องท าหนงัสอืข้อเสนอสง่ให้ AWC 
โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย และ (ข) เง่ือนไข
และข้อก าหนดของการขายทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนดงักลา่ว
ที่กองทุนเสนอ โดยเมื่อ AWC ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว 
AWCจะมีสทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิ AWC ที่จะโอนเป็นรายแรก
โดยมีเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

• AWC อาจโอนสิท ธิในการซื อ้ท รัพ ย์สิน  AWC ที่ จะโอน
ดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจ ากดัความรับผิดของ AWC ..................   ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ความรับ
ผิดของ AWC จะมีอยู่อย่างจ ากัดตามกรณีทั่วไปซึ่งรวมถึงกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

•  AWC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเก่ียวกบัทรัพย์สิน AWC 
ที่ โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ
ภายในสองปีนับจากวันโอนทรัพย์สิน AWC เสร็จสิน้ที่
เก่ียวข้องแตล่ะครัง้ เว้นแตส่ทิธิเรียกร้องที่เกิดจากเร่ืองส าคญั
บางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลาสิน้สุดในการบอก
กล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่กฎหมายก าหนด) เร่ือง
ดังกล่าวรวมถึง ค ารับรองของ AWC ในเร่ืองอ านาจหน้าที่ 
กรรมสิทธ์ิของ AWC ในทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว และการ
ไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงกระท าการท่ีเก่ียวข้อง 

• ความรับผิดโดยรวมของ AWC เก่ียวกับ (ก) รายได้สทุธิของ 
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AWC ที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ต้อง
ไม่เกินรายได้สทุธิ AWC คงค้าง (ข) ทรัพย์สิน AWC หลกัที่
โอนให้แก่กองทุน ต้องไม่ เกินมูลค่าสุด ท้ายของ AWC 
(terminal value) ของทรัพย์สินนัน้ (ค) ทรัพย์สิน AWC ส่วน
ที่เหลือที่โอนให้กองทุนต้องไม่เกินราคาซือ้ที่กองทุนช าระ
ส าหรับทรัพย์สิน AWC ส่วนที่เหลือดังกล่าว (ง) รายได้สทุธิ
ของ AWC ที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าทรัพย์สิน AWC สว่นที่เหลือ 
ต้องไม่เกินมูลค่าสุทธิปัจจุบันของรายได้ค่าเช่าสุทธิที่ค้าง
ช าระ และ (จ) การท าผิดสญัญาอื่นใดทัง้หมด ความรับผิด
รวมของ AWC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซือ้ขาย 
AWC ทัง้นี ้AWC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระ
ผกูพนั และต้นทนุค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เกิดขึน้หรือเป็นผล
จากการเข้าท า การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตามสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC 

ประกันภยั ....................................................   AWC ตกลงที่จะ 

• จดัให้มีการประกนัภยัที่เก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูทั ง้หมด ตาม
ข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC  

• ในวันโอนทรัพย์สิน  AWC เสร็จสิน้แต่ละครัง้ที่ เก่ียวข้อง 
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยในนามของกองทุนส าหรับ
ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบีย้
ประกนัภยัส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

• ไมเ่ปลีย่นแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรู
เก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยไม่ได้ รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุจะ
ไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ และ 

• ด าเนินการให้มีการน าเงินที่ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทัง้หมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี่ยนทดแทน
ทรัพย์สนิท่ีได้มีการเรียกร้องให้มีการชดใช้เงินประกนัดงักลา่ว 
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การชดเชยความเสียหาย .............................   • AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตวัแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด 
และต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงคา่ทนายความ
และเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใด
ของ AWC ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง
หรือจงใจกระท าผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทน
ของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ทัง้นี ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใด
ของกองทนุที่มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ  AWC และตัวแทนของ 
AWC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื่น
ตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา 
หรือค ารับประกนั หรือการผิดค ารับรองใดของกองทนุภายใต้
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท า
ผิดโดย AWC และตวัแทนของ AWC ทัง้นี ้โดยไม่จ ากดัสิทธิ
อื่นใดของ AWC ที่มีตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

การโอนสิทธิ ................................................   • AWC และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือโอน
โดยประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของ
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC โดยมิได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทัง้นี ้เว้นแต่สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ยอมให้กระท าได้  

กฎหมายที่ใช้บงัคับ .....................................   • สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ให้ใช้บังคับ
ตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล ............................................   • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแตเ่พียงผู้ เดียวในการพิจารณาตดัสนิ
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คดีความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติ
ข้อพิพาทที่ เกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกับสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC  

 

(3) สญัญาโอนขายทรัพย์สินระหว่าง TICC และกองทุน ลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอน
ขายทรพัย์สิน TICC”) 

คู่สัญญา .......................................................  • TICC (ช่ือเดิมคือ ทรู ยนูิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จ ากดั) ใน
ฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย .......................................  •  ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“วันที่ท าการโอนเสร็จ
สิน้”) TICC ขายและโอนให้แก่กองทนุ และกองทนุซือ้และรับ
โอน  

• ระบบ FOC หลกัความยาว 5,112 คอร์กิโลเมตร (รวมทัง้
อปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ) ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั และ 

• ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดัซึ่งมีความจุที่
สามารถรองรับได้จ านวนประมาณ 1.2 ล้านพอร์ต 

(“ทรัพย์สนิที่ขายของ TICC”) 

ราคาซือ้ขาย .................................................  • 15,384,010,040 บาท (“ราคาซือ้ขาย TICC”)  

ภาระหน้าที่หลกัของ TICC ..........................  • นบัจากวนัที่ท าการโอนเสร็จสิน้ TICC จะด าเนินการต่อไปนี ้
โดยคา่ใช้จ่ายของ TICC เอง 

• TICC จะด าเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าทรัพย์สินที่ขายของ 
TICC ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับ
การแตง่ตัง้มีสทิธิเข้าถึงและใช้สทิธิแหง่ทางที่เก่ียวข้องกบั
ทรัพย์สินนัน้ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิ TICC 

• ในกรณีของสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่ขายของ 
TICC  ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญาให้แก่
กองทุนได้ TICC จะด าเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและ
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ผลประโยชน์ของ TICC ตามสญัญาอื่นๆ นัน้ 

• TICC จะด าเนินการต่อไปนี เ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือน
หลงัจากวนัท่ีท าการโอนเสร็จสิน้ 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุน
ต้องการตามสมควรเก่ียวกับทรัพย์สินที่ขายของ 
TICC ที่ได้สง่มอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วใน
วันที่ท าการโอนเสร็จสิน้ (“ทรัพย์สิน TICC ที่

โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที่กองทนุต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของ TICC) เพื่อให้กองทุนสามารถใช้
งานทรัพย์สินTICCที่โอนแล้วได้ในสาระส าคญัใน
ลกัษณะเดียวกับที่มีการใช้ก่อนวนัที่ท าการโอน
เสร็จสิน้ และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพย์สิน TICC ที่โอน
แล้ว และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้ตาม
สมควร  

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน .............................  

• นบัจากวนัที่ท าการโอนเสร็จสิน้ TICC ให้สิทธิกองทนุโดยเพิก
ถอนมิ ได้ที่จะได้ รับข้อเสนอเป็นรายแรกในการซื อ้สิท ธิ 
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทนุเก่ียวกบัทรัพย์สินที่
เป็นโครงสร้างพืน้ฐานกิจการโทรคมนาคมของ TICC หรือนิติ
บุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที่ขายของ TICC) ซึ่ง
กองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
ส านักงาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติม”) จนถึงวัน
ดงัตอ่ไปนีแ้ล้วแตว่นัใดจะถึงกอ่น (ก) วนัครบห้าปีนบัจากวนัท่ี
ท าการโอนเสร็จสิน้ (ข) วนัท่ีทรูซึง่เป็นนิติบคุคลที่จองซือ้หนว่ย
ลงทุนในการเสนอขายครัง้แรกถือหน่วยลงทุนที่กองทุนออก
น้อยกวา่ร้อยละ 18 ของหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ออกโดยกองทนุ
ในการเสนอขายครัง้แรก และ (ค) วันที่ผู้ ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอื่นถือหนว่ยลงทนุท่ีกองทนุออกมากกวา่ที่ทรู
ถืออยู ่โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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(1) หาก TICC และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขาย
ทรัพย์สิน เพิ่ ม เติม ”) ต้องการขายทรัพย์สิน  TICC 
เพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอก TICC ต้องด าเนินการและ
จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูนัน้ต้องออกหนังสือ
ข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน 
TICC ทั ง้นี  ้รวมถึ งแต่ ไม่ จ ากัด เพี ย ง  เ ง่ือน ไขและ
ข้อก าหนดของการเช่าทรัพย์สนิ TICC เพิ่มเติม (หากมี) 

(2) หากกองทุนต้องการซือ้ทรัพย์สิน TICC เพิ่มเติมนัน้ 
ภายใน 10 วนัท าการนับจากวันที่กองทุนได้รับหนังสือ
ข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านัน้ตามที่ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมอาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซือ้ทรัพย์สิน 
TICC เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน”) 
ตามข้อก าหนดที่ระบุหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบ
รับ”) จากนัน้ ภายในสามเดือนนบัจากวนัที่ของหนงัสือ
ตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับ
อนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที่จ าเป็นในการซือ้ทรัพย์สิน 
TICC ที่จะโอน และ  TICC ต้องด าเนินการ และ/หรือ 
จดัการให้นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูรายที่เก่ียวข้องพยายาม
อยา่งเต็มที่ให้ได้รับความยินยอมหรือการอนมุตัิทัง้หมดที่
จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสญัญาส าหรับการ
ขายทรัพย์สนิ TICC ที่จะโอน เมื่อได้รับความยินยอมและ
การอนุมัติที่ เก่ียวข้องทัง้หมดแล้ว กองทุนและผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ่มเติมจะเข้าท าสญัญาและท าการซือ้ขายและ
โอนทรัพย์สนิ TICC ที่จะโอนให้เสร็จสิน้ภายในสามเดือน
หลงัจากกองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความ
ยินยอมและการอนมุตัิดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนงัสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับความยินยอมและการอนมุตัิที่
จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนบั
จากวันที่ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญาไม่
สามารถด าเนินการให้การซือ้ขายและโอนทรัพย์สนิ TICC 
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ที่จะโอนเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที่
ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทัง้หมดที่
เก่ียวข้อง ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน 
TICC ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกในข้อก าหนดและ
เง่ือนไขเดียวกันหรือดีกว่า (ส าหรับผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนงัสือข้อเสนอภายในระยะเวลา
หกเดือนหลงัจากนัน้ หากผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมยังไม่
สามารถขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนให้บคุคลภายนอก
ได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และต่อมาผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน TICC ที่จะโอน
อีกครัง้ ให้กองทุนมีสิทธิในการซือ้เป็นรายแรกอีกครัง้ 
โดยให้ด าเนินการตามขัน้ตอนในลักษณะเดียวกันจน
ครบถ้วน 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ TICC ...............................  

• หากกองทุนได้ซือ้ทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนและภายหลัง
ต้ อ งก า รข า ย ท รัพ ย์ สิ น  TICC ที่ จ ะ โอ น ดั ง ก ล่ า ว แ ก่
บคุคลภายนอก กองทนุจะต้องท าหนงัสอืข้อเสนอสง่ให้ TICC 
โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย และ (ข) เง่ือนไข
และข้อก าหนดของการขายทรัพย์สนิ TICC ที่จะโอนดงักลา่วที่
กองทุนเสนอ โดยเมื่อ TICC ได้รับหนงัสือดงักลา่วแล้ว TICC 
จะมีสทิธิในการซือ้ทรัพย์สิน TICC ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมี
เง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิ TICC 

• TICC อาจโอนสทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิ TICC ที่จะโอนดงักลา่ว
ให้แก่นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความ
ยินยอมจากกองทนุ 

การจ ากดัความรับผิดของ TICC ..................   นบัจากวนัท่ีท าการโอนเสร็จสิน้ 

• TICC ต้องรับผิดตอ่สทิธิเรียกร้องใดเก่ียวกบัทรัพย์สนิ TICC ที่
โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายใน
สองปีนับจากวนัที่ท าการโอนเสร็จสิน้ เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่
เกิดจากเร่ืองส าคัญบางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สิน TICC ซึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลาสิน้สุดในการบอก
กล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่กฎหมายก าหนด) เร่ือง
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ดังกล่าวรวมถึงค ารับรองของ TICC ในเร่ืองอ านาจหน้าที่ 
กรรมสิทธ์ิของ TICC ในทรัพย์สินที่ขายของ TICC และการไม่
ปฏิบตัิตามข้อตกลงกระท าการท่ีส าคญั 

• ความรับผิดของ TICC เก่ียวกบัการท าผิดสญัญาใดๆ ภายใต้
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน TICC ทัง้หมดรวมแล้วจะไม่เกิน
ราคาซือ้ขาย TICC ทัง้นี ้TICC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย 
สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากร
แสตมป์ ภาระผกูพนั และต้นทนุคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เกิดขึน้
หรือเป็นผลจากการเข้าท า การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TICC  

ประกันภยั ....................................................   TICC ตกลงที่จะ 

• จัดให้มีการประกันภัยที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC 
ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูตามข้อก าหนดที่
ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน TICC จนกว่ากองทุน
จะท าประกนัภยัที่เก่ียวข้อง 

• จดัหากรมธรรม์ประกันภยัที่เก่ียวข้องส าหรับทรัพย์สินที่ขาย
ของ TICC ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบใน
เบีย้ประกนัภยัส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว และ 

• ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภยัที่เก่ียวข้อง
ของกลุ่มทรูเก่ียวกับทรัพย์สินที่ขายของ TICC โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดย
กองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย .............................  • TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด 
และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ
และเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใด
ของ TICC ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สิน TICC เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท า
ผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือ
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บริษัทจดัการ ทัง้นี ้โดยไมจ่ ากดัสิทธิอื่นใดของกองทนุที่มีตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สิน TICC หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบั
ใดๆ  

• กองทนุตกลงยอมรับผิดชดใช้ตอ่ TICC และตวัแทนของ TICC 
ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ 
ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่
เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกนั 
หรือการผิดค ารับรองใดของกองทุนภายใต้สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สิน TICC เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย TICC และตวัแทนของ 
TICC ทัง้นี ้โดยไม่จ ากดัสิทธิอื่นใดของ TICC ที่มีตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิ TICC หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

การโอนสิทธิ ................................................  • TICC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือโอน
โดยประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของ
สัญญาโอนขายทรัพย์สิน TICC โดยมิได้รับความยินยอม
ลว่งหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้เว้น
แตส่ญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TICC ยอมให้กระท าได้  

กฎหมายที่ใช้บงัคับ .....................................  • สญัญาโอนขายทรัพย์สนิ TICC ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล ............................................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตดัสิน
คดีความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อ
พิพาทที่เกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกบัสญัญาโอนขายทรัพย์สิน 
TICC 

 

(4) สญัญาโอนขายทรัพย์สินระหว่างทรูและกองทุน ลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สญัญาโอนขาย
ทรพัย์สินทรู”) 

คู่สัญญา .......................................................  • ทรู ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย .......................................  • ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“วันที่ท าการโอนเสร็จ
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สิน้”) ทรูขายและกองทนุซือ้ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรู  

ราคาซือ้ขาย .................................................  • 16,390,555,464 บาท (“ราคาซือ้ขายทรู”)  

กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยง ............................  • กรรมสทิธ์ิและความเสีย่งภยัในความสญูหายหรือเสยีหายใน
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรูจะตกเป็นของกองทนุเมื่อมี
การสง่มอบทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรูแตล่ะครัง้ (“การ
ส่งมอบ”) ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิทรู 

• ก่อนการส่งมอบแต่ละครัง้ ทรูจะต้องให้ค ารับรองและค า
รับประกนัแก่กองทนุ โดยรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การรับรอง
และรับประกนัวา่ทรูจะต้องมีกรรมสทิธ์ิโดยชอบด้วยกฎหมาย
ในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูที่จะส่งมอบ และ
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูดงักล่าวจะต้องปราศจาก
ภาระผกูพนัใดๆ 

การส่งมอบทรัพย์สินเสา
โทรคมนาคมของทรู ....................................  

• ทรูส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูให้แก่กองทุน 
ดงัตอ่ไปนี ้

• เสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ภายใน วนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 และ 

• เสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ภายใน วนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558  

ภาระหน้าที่หลกัของทรู ...............................  • นับจากการส่งมอบแต่ละครัง้ ทรูจะด าเนิ นการต่อไปนี ้
เก่ียวกับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูที่ได้มีการส่งมอบ 
โดยคา่ใช้จ่ายของทรูเอง 

• ในกรณีที่ไม่สามารถโอน หรือ แปลงคู่สญัญาเก่ียวกับ
สิทธิการเช่าในที่ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กบักองทุนได้ 
ท รูจะด า เนิ น การใ ห้ กองทุน  ผู้ เช่ าท รัพ ย์ สิ น เส า
โทรคมนาคมของทรู ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม และ
บคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้มีสิทธิเข้าไปและใช้สถานที่ตัง้ที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนินัน้ 

• ในกรณี ของสัญญาอื่นๆ  ที่ เก่ี ยวกับท รัพ ย์สิน เสา
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โทรคมนาคมของทรู ซึ่งไม่สามารถโอน หรือ แปลง
คู่สัญญาให้แก่กองทุนได้ ทรูจะด าเนินการให้กองทุน
ได้รับสทิธิและผลประโยชน์ของทรูตามสญัญาอื่นๆ นัน้ 

• นบัจากการส่งมอบแต่ละครัง้ หาก (ก) สถานที่ตัง้ที่เก่ียวกับ
ทรัพย์สินทรูที่โอนแล้วไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนซึ่งได้มีการ
โอนให้แก่ และ/หรือ แปลงคู่สญัญาเป็นกองทนุแล้วถกูยึดไป 
ถูกควบคุม หรือถูกด าเนินการโดยประการอื่นใดท าให้ไม่
สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอนัเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการ
ใช้สถานที่นัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกองทนุหรือผู้ซึง่เช่าใช้
ทรัพย์สนิทรูที่โอนแล้วซึง่ไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไมไ่ด้มีสว่น
ในการนัน้ หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าในที่ดิน และ /
หรือ ทรัพย์สินที่ เก่ียวข้องให้แก่ หรือ แปลงคู่สัญญาให้
กองทนุ มีการคดัค้านความสมบรูณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย 
หรือสิทธิในการใช้สถานที่ตามสิทธิการเช่าทรัพย์สนิทรูที่โอน
แล้วใดๆ โดยกองทนุหรือผู้ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สินทรูที่โอนแล้วซึ่ง
ไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการนัน้ หรือ (ค) ทรู
ไม่สามารถด าเนินการให้กองทุน ผู้ เช่า ผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้เข้าถึงหรือใช้
สถานที่ได้ (“สถานที่ทรูที่ ได้รับผลกระทบ”) ท าให้ผู้ เช่า
หรือกองทนุไม่สามารถเข้าถึง ด าเนินงาน หรือใช้ทรัพย์สนิทรู
ที่ โอนแล้วได้  หรือทรูจะต้องด าเนินการดังต่ อไปนี ด้้วย
คา่ใช้จ่ายของตนเอง 

• จดัหาหรือได้มาซึ่งสถานที่ใหม่ตามที่คู่สญัญาตกลงกัน
ว่าเทียบเท่ากับสถานที่ท รูที่ ได้ รับผลกระทบ (โดย
คูส่ญัญาด าเนินการโดยสมเหตสุมผล) โดยพิจารณาถึง 

(ก) สถานท่ีตัง้ 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที่จะได้
จากสถานท่ีใหมน่ัน้ และ 

(ค) สม รรถน ะและขน าดพื ้น ที่ ส าห รับ ติ ด ตั ้ง
ทรัพย์สินทรูที่โอนแล้ว และอปุกรณ์โทรคมนาคม
อื่นๆ ของผู้ เช่า ณ สถานท่ีใหมน่ัน้ และ 
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• ย้ายทรัพย์สินทรูที่โอนแล้วที่ตัง้อยู่ในสถานที่ทรูที่ได้รับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่มี
คุณภาพ ลกัษณะจ าเพาะ และประสิทธิภาพอย่างน้อย
เท่ากับทรัพย์สินทรูที่โอนแล้ว ที่จะติดตัง้ในสถานที่ใหม ่
และด าเนินการให้แน่ใจว่ามีความจุ ประสิทธิภาพ และ
ขนาดพืน้ที่เพียงพอส าหรับทรัพย์สินทรูที่โอนแล้ว หรือ
อุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่จะย้ายมาและติดตัง้ใน
สถานที่ใหม่นัน้ ให้เหมือนกับที่เคยตัง้อยู่ในสถานที่ทรูที่
ได้รับผลกระทบก่อนที่สถานท่ีนัน้จะกลายเป็นสถานท่ีทรู
ที่ได้รับผลกระทบ 

• ในกรณีที่ทรูไมส่ามารถย้ายทรัพย์สนิทรูที่โอนแล้วหรือเปลีย่น
ทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถแก้ไขให้กองทุน
พอใจตามสมควรได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิทรู ทรูจะต้องด าเนินการดงันี ้

• ซือ้ และ/หรือ จัดให้มีการซือ้ทรัพย์สินทรูที่โอนแล้วที่
เก่ียวข้องซึง่ตัง้อยูห่รือติดตัง้ในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ 
(“ทรัพย์สินทรูที่ ได้รับผลกระทบ”) ในราคาที่กองทุน
ช าระให้แก่ทรูเพื่อซื อ้ทรัพย์สินที่ได้ รับผลกระทบนัน้ 
(“ราคาซือ้ขายทรัพย์สินทรูที่ ได้ รับผลกระทบ ”) 
พร้อมทัง้ช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจาก
วันที่ท าการโอนเสร็จสิน้จนกระทั่งและรวมถึงวันที่ทรู
ช าระคืนราคาซือ้ขายทรัพย์สินทรูที่ได้รับผลกระทบแก่
กองทนุ 

• ช าระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเก่ียวกับการขายและ
โอนทรัพย์สินทรูที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน รวมถึง
เงินรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินทรูที่ได้รับผลกระทบซึ่งผู้ เช่า
ทรัพย์สินทรูที่ได้รับผลกระทบนัน้ไม่ช าระให้แก่กองทุน 
เนื่องจากผู้ เช่าดงักลา่วไม่สามารถใช้ทรัพย์สินทรูที่ได้รับ
ผลกระทบนัน้ ได้  จนถึ งวันที่ ท รูช าระราคาซื อ้ขาย
ทรัพย์สนิทรูที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

• ช าระเงินซึ่งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความ
สญูเสีย สทิธิเรียกร้อง และภาระผกูพนัทัง้หมดที่เกิดหรือ
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จะเกิดกับกองทุนอันเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้
สถานท่ีทรูที่ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้ายสถานท่ีของ
ทรัพย์สินทรูที่ได้รับผลกระทบ และสิทธิเรียกร้องของผู้
เช่าที่เรียกเอากับกองทุนเนื่องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้
ทรัพย์สนิทรูที่ได้รับผลกระทบนัน้ได้ 

• ภายใต้บังคับของการที่ทรูปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
เก่ียวกับการซือ้คืนทรัพย์สินทรูที่ ได้ รับผลกระทบตามที่
อธิบายข้างต้น กองทุนจะช าระเงินค่าเช่าทัง้หมดที่เก่ียวกับ
ทรัพย์สินทรูที่ ได้ รับผลกระทบที่กองทุนได้ รับจากผู้ เช่า
ทรัพย์สินดงักลา่วซึ่งเป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรูตามสญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ 
ให้แก่ทรู พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัจาก
วนัที่กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าทรัพย์สินดงักลา่วซึ่งเป็น
นิติบุคคลในกลุ่มทรูแต่ละครัง้ตามสัญญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่จนกระทั่ง
และรวมถึงวนัที่กองทุนช าระคืนเงินค่าเช่านัน้ให้แก่ทรู ทัง้นี ้
จะต้องไม่เกินราคาซือ้ขายทรัพย์สินทรูที่ได้รับผลกระทบที่
เก่ียวข้อง 

• ภาระผูกพันของทรูเก่ียวกับการย้ายสถานที่และซือ้คืน
ทรัพย์สินทรูที่ ได้ รับผลกระทบที่ตัง้อยู่ในสถานที่  (หรือ
บางส่วนของสถานที่ ) ซึ่งได้มีการโอนให้แก่  หรือ แปลง
คู่สญัญาเป็นกองทนุแล้วซึ่งทรัพย์สินทรูที่โอนแล้วนัน้ แต่ถูก
ยดึไป ถกูควบคมุ หรือถกูด าเนินการโดยประการอื่นใดท าให้
ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอนัเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือ
การใช้สถานท่ีหรือสว่นหนึง่สว่นใดของสถานท่ีนัน้ไมช่อบด้วย
กฎหมายให้ก าหนดไว้เพียงห้าปีหลงัจากวนัที่มีการโอนสิทธิ
หรือแปลงคู่สญัญาที่เก่ียวกบัสถานที่ท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วเป็น
กองทนุ 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน .............................  

• นับจากวนัที่ท าการโอนเสร็จสิน้ ทรูให้สิทธิกองทุนโดยเพิก
ถอนมิได้ที่จะได้ รับข้อเสนอเป็นรายแรกในการซื อ้สิทธิ 
ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทนุเก่ียวกบัทรัพย์สนิที่
เป็นโครงสร้างพืน้ฐานกิจการโทรคมนาคมของทรู หรือนิติ
บุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคม
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ของทรู) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์สินทรูเพิ่มเติม”) 
จนถึงวนัดังต่อไปนีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (1) วนัครบห้าปี
นบัจากวนัท่ีท าการโอนเสร็จสิน้ (2) วนัท่ีทรูซึง่เป็นนิติบคุคลที่
จองซือ้หนว่ยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกถือหนว่ยลงทนุที่
กองทุนออกน้อยกว่าร้อยละ 18 ของหน่วยลงทุนทัง้หมดที่
ออกโดยกองทุนในการเสนอขายครัง้แรก และ (3) วันที่ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหนว่ยลงทนุที่กองทนุ
ออกมากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(1) หากทรู และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สินทรูเพิ่มเติม
แก่บุคคลภายนอก ทรูต้องด าเนินการและจัดการให้นิติ
บุคคลอื่น ในกลุ่มท รูนั น้ ต้องออกหนังสือ ข้อเสนอ 
(“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมีรายละเอียด
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู ทัง้นี ้
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง เง่ือนไขและข้อก าหนดของการ
เช่าทรัพย์สนิทรูเพิ่มเติม (หากมี)   

(2) หากกองทุนต้องการซือ้ทรัพย์สินทรูเพิ่มเติมนัน้ ภายใน 
10 วนัท าการนบัจากวนัที่กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอ
หรือระยะเวลานานกว่านัน้ตามที่ผู้ขายทรัพย์สนิเพิ่มเติม
อาจตกลง กองทุนต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็น
ลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซือ้ทรัพย์สินทรูเพิ่มเติม
ดังกล่าว (“ทรัพย์สินทรูที่จะโอน”) ตามข้อก าหนดที่
ระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) จากนัน้ 
ภายในสามเดือนนบัจากวนัท่ีของหนงัสอืตอบรับ กองทนุ
ต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุที่จ าเป็นในการซือ้ทรัพย์สินทรูที่จะโอน และ 
ทรู ต้องด าเนินการ และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื่นใน
กลุม่ทรูรายที่เก่ียวข้องพยายามอยา่งเต็มที่ให้ได้รับความ
ยินยอมหรือการอนุมัติทัง้หมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และสญัญาส าหรับการขายทรัพย์สินทรูที่จะ
โอน เมื่อได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่เก่ียวข้อง
ทัง้หมดแล้ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้า
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ท าสญัญาและท าการซือ้ขายและโอนทรัพย์สินทรูที่จะ
โอนให้เสร็จสิน้ภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและ
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความยินยอมและการ
อนมุตัิดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

• หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทนุหรือผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมไมไ่ด้รับความยินยอมและการอนมุตัิที่จ าเป็นทัง้หมด
ที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ของ
หนงัสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่สามารถด าเนินการให้
การซือ้ขายและโอนทรัพย์สินทรูที่จะโอนเสร็จสิน้ภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที่ได้รับความยินยอมและการ
อนุมตัิที่จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมมี
สทิธิขายทรัพย์สนิทรูที่จะโอนให้บคุคลภายนอกในข้อก าหนด
และเง่ือนไขเดียวกันหรือดีกว่า (ส าหรับผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนังสือข้อเสนอภายในระยะเวลาหก
เดือนหลงัจากนัน้ หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมยงัไม่สามารถ
ขายทรัพย์สินทรูที่จะโอนให้บุคคลภายนอกได้ภายใน
ระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และต่อมาผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สนิทรูที่จะโอนอีกครัง้ ให้กองทนุมี
สิทธิในการซือ้เป็นรายแรกอีกครัง้ โดยให้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของทรู ....................................  

• หากกองทุนได้ซือ้ทรัพย์สินทรูที่จะโอนและภายหลงัต้องการ
ขายทรัพย์สินทรูที่จะโอนดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก กองทนุ
จะต้องท าหนงัสือข้อเสนอส่งให้ทรู โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่
กองทุนเสนอขาย และ (ข) เง่ือนไขและข้อก าหนดของการ
ขายทรัพย์สินทรูที่จะโอนดงักลา่วที่กองทนุเสนอ โดยเมื่อทรู
ได้รับหนงัสือดงักลา่วแล้ว ทรูจะมีสิทธิในการซือ้ทรัพย์สินทรู
ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้
ระบไุว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

• ทรูอาจโอนสทิธิในการซือ้ทรัพย์สินทรูที่จะโอนดงักลา่วให้แก่
นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความ
ยินยอมจากกองทนุ 
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การจ ากดัความรับผิดของทรู .......................  นบัจากวนัท่ีท าการโอนเสร็จสิน้ 

• ทรูต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเก่ียวกับทรัพย์สินทรูที่โอน
แล้ว หากกองทนุได้มีการบอกกลา่วเรียกร้องสิทธิภายในสอง
ปีนับจากการส่งมอบที่เก่ียวข้อง เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิด
จากเร่ืองส าคัญบางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิทรู ซึง่ไมม่ีก าหนดระยะเวลาสิน้สดุในการบอกกลา่ว
เรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่กฎหมายก าหนด) เร่ืองดังกล่าว
รวมถึง ค ารับรองของ ทรูในเร่ืองอ านาจหน้าท่ี กรรมสิทธ์ิ
ของทรูในทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู และการไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลงกระท าการท่ีส าคญั 

ความรับผิดของทรูเก่ียวกบัการท าผิดสญัญาใดทัง้หมดรวม
แล้วจะไม่เกินราคาซือ้ขายทรู ทัง้นี ้ทรูต้องรับผิดต่อความ
เสยีหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (เว้นแตภ่าษีมลูค่าเพิ่ม) 
อากรแสตมป์ ภาระผกูพนั และต้นทนุคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่
เกิดขึน้หรือเป็นผลจากการเข้าท า ใช้สิทธิ บังคับสิทธิตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรู 

ประกันภยั ....................................................  นบัจากการสง่มอบที่เก่ียวข้อง ทรูตกลงที่จะ 

• จดัให้มีการประกนัภยัที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิทรูที่โอนแล้วภายใต้
กรมธรรม์ประกันภยัของกลุ่มทรูตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้
ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินท รู จนกว่ากองทุนจ ะท า
ประกนัภยัที่เก่ียวข้อง 

• จัดหากรมธรรม์ประกันภัยส าหรับทรัพย์สินทรูที่โอนแล้วใน
นามของกองทุน โดยกองทนุจะรับผิดชอบในเบีย้ประกันภยั
ส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

• ไมเ่ปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรู
เก่ียวกบัทรัพย์สินทรูที่โอนแล้วโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดยกองทนุจะไม่ให้ความ
ยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ และ 

• ด าเนินการให้มีการน าเงินที่ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทัง้หมดไปใช้ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี่ยนทดแทน
ทรัพย์สนิท่ีได้มีการเรียกร้องให้มีการชดใช้เงินประกนัดงักลา่ว 
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การชดเชยความเสียหาย .............................  • ทรูตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด 
และต้นทนุและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงคา่ทนายความ
และเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิด
ข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกนั หรือการผิดค ารับรองใด
ของทรูภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท า
ผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือ
บริษัทจัดการ ทัง้นี ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มี
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรูหรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบั
ใดๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อทรู และตวัแทนของทรู ใน
ความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ 
ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงคา่ทนายและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่
เกิดขึ น้  เนื่ องจากการท า ผิด ข้อตกลง สัญญา หรือค า
รับประกนั หรือการผิดค ารับรองใดของกองทนุภายใต้สญัญา
โอนขายทรัพย์สินทรู เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาท
เลินเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยทรู และตวัแทน
ของทรู ทัง้นี ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของทรูที่มีตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิทรูหรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

การโอนสิทธิ ................................................  • ทรูและกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือโอนโดย
ประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของ
สัญญาโอนขายทรัพย์สินทรู โดยมิ ได้ รับความยินยอม
ลว่งหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้เว้น
แตส่ญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรูยอมให้กระท าได้  

กฎหมายที่ใช้บงัคับ .....................................  • สญัญาโอนขายทรัพย์สนิทรูให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล ............................................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา
ตดัสินคดีความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติข้อพิพาทที่เกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกับสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิทรู 
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(ข) สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม 

(1) สญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการหลกั ระหว่าง TUC (ชื่อเดิม Real Future) และ 
กองทุน ลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ("สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักของ
TUC")  

กองทนุได้เข้าท าสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกักบั TUC 
เพื่อแก้ไขและปรับปรุง สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัของ TUC ให้รวมถึงการเช่า
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ที่เก่ียวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ  
3.7.3(ข)(1) “สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก 
ระหวา่ง TUC และ กองทนุ "สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสา
โทรคมนาคม"” ส าหรับสรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม 

(2) สญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการหลกั ระหว่าง TICC (ชื่อเดิม คือ บริษัท ทรู  
ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จ ากัด)และ กองทุน ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ("สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TICC")  

กองทุนได้เข้าท าสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกักับ 
TICC และ TUC เพื่อแก้ไขและแทนที่ สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัของ TICC ให้
รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่  2 และ ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ที่เก่ียวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ใน หวัข้อ 3.7.3(ข)(2) ส าหรับสรุปสาระส าคญัของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกั FOC 

(ค) สัญญาบริการหลักฉบับลงวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมและกองทุน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงตามข้อตกลงเพิ่มเติม 
ฉบับลงวันที่  5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และข้อตกลงเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ระหว่างผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญาบริการหลัก”) 

คู่สัญญา .......................................................  • ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม ในฐานะผู้ให้บริการ และ 

• กองทนุ 

บริการ .........................................................  • กองทนุจะแต่งตัง้ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นผู้ ให้บริการ
ดงัตอ่ไปนี ้
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 บริการด้านธุรการส าหรับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่เก่ียวข้องของกองทุนตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาบริการหลกั (“ทรัพย์สินที่ให้บริการด้านธุรการ”) 
โดยบริการดงักลา่ว รวมถึง การจดัการการเข้าใช้สถานท่ีตัง้
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม การจดัการสญัญา
เช่าสถานที่ตัง้ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม การ
ติดตามผลและรายงานเก่ียวกบังบประมาณและประมาณ
การประจ าปีที่ เก่ียวข้อง การด าเนินการเก่ียวกับการ
ประกันภัย และการจัดเก็บค่าเช่ าเป็นรายเดือน (ตาม
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ และสญัญาเช่าอื่นๆ) รวมถึงการจัดการ
เก่ียวกับใบแจ้งหนีส้ าหรับค่าเช่าเป็นรายเดือน  (“บริการ
ด้านธุรการ”) และ 

 บริการด้านการตลาดส าหรับทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่เก่ียวข้องของกองทุนที่ให้ผู้ จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมท าการตลาด ตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาบ ริการหลัก  (“ท รัพ ย์สินที่ ให้บ ริการด้ าน

การตลาด ”) โดยบริการดังกล่าว รวมถึง การจัดท า
แผนการตลาดประจ า ปี เพื่ อน าพื น้ที่  (slots) บนเสา
โทรคมนาคม และ/หรือความจุของระบบ (capacity) ของ
ทรัพย์สินที่ให้บริการที่เก่ียวข้องที่ยงัไม่มีการใช้งานออกให้
เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ และการด าเนินการให้
ความช่วยเหลือผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใหม่ในการเข้า
ท าสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ (“บริการ
ด้านการตลาด”) 

(รวมเรียกวา่ “บริการฯ”) 

• การให้บริการฯ มีการประเมินผลโดยการใช้ดชันีประเมินผลงาน 
(“ดัชนีวัดผล”) ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาบริการหลัก ดัชนี
วดัผลประกอบด้วยดชันีต่างๆ รวมถึงการควบคมุการใช้จ่ายและ
รายได้ตามงบประมาณที่คาดการณ์ และการต่ออายสุญัญาเช่า
สถานท่ีตัง้ทรัพย์สนิ หากการให้บริการไมเ่ป็นไปตามดชันีวดัผลที่
ก าหนดไว้จะมีการลดคา่บริการ 
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• คูส่ญัญาจะพิจารณาและปรับปรุงดชันีวดัผลเป็นรายปีโดยตกลง
ร่วมกนัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาบริการหลกั 

การเรียกเก็บค่าบริการ ................................  การเรียกเก็บค่าบริการเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญา
บริการหลกั ให้เรียกเก็บคา่บริการส าหรับการบริการฯ ดงันี ้

• คา่บริการส าหรับบริการด้านธุรการ 

 ค่าบริการรายปี จ านวน 3 ล้านบาทส าหรับปีพ.ศ. 2556 
และจ านวน 18.3 ล้านบาท ส าหรับปี พ.ศ. 2557 ทัง้นี ้นบั
แต่ปี พ.ศ.2558 จะมีการปรับอตัราค่าบริการเพิ่มขึน้รายปี
ในอัตราเท่ากับดัชนีราคาผู้ บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยส าหรับปีก่อนหน้า ทัง้นี ้
อตัราดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ 3.5 และ 

 ค่าบริการรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.15 ของรายได้สทุธิ
รายเดือนของกองทุนที่เกิดจากทรัพย์สินที่ให้บริการด้าน
ธุรการ (หลังหักค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสิทธิแห่งทาง การ
ประกนัภยั และเงินคา่เช่าตามสญัญาเช่าที่ดินท่ีเก่ียวข้อง)  

• คา่บริการส าหรับบริการด้านการตลาด 

 คา่บริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนที่
เก่ียวกบัทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาดที่กองทนุได้รับ
จากผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใดๆ ที่เช่า ด าเนินการและ
บ ริหารจัดการท รัพ ย์สินที่ ใ ห้บ ริการด้ านการตลาด
นอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่ผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิม
เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหรือตกลงว่าจะเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการในวันที่ของสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ เก่ียวข้อง โดยมี
ค่าบริการรายปีเพิ่มในอัตราร้อยละ 3  ของจ านวนที่เกิน
กว่าประมาณการรายได้รายปีที่ เก่ียวกับทรัพย์สินที่
ให้บริการด้านการตลาดส าหรับปีดงักลา่ว  

 ค่าบริการจ านวน 20 ล้านบาท ซึ่งต้องช าระแต่ละครัง้ ณ 
วนัที่ 1  มกราคม พ.ศ. 2558 และ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2559 ที่เก่ียวกบัทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูที่กองทนุ
ให้ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมท าการตลาดโดยเร่ิมในปี
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พ.ศ. 2558  และพ.ศ. 2559 ตามล าดบั 

 หากการโอนขายและให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสมบูรณ์ และ
การโอนขายและให้ เช่ าท รัพย์สินโครงสร้างพื น้ฐาน
โทรคมนาคมคราวถัดไปต่อจากนัน้โดยนิติบุคคลใดๆใน
กลุม่ทรูให้แก่กองทนุภายหลงัจากการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2  เส ร็จสมบู รณ์  (“ท รัพ ย์สิ น โค รงส ร้างพื ้น ฐาน

โทรคมนาคม ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3”) แล้วแต่กรณี 
ค่าบริการจ านวน 20 ล้านบาท ซึ่งต้องช าระแต่ละครัง้ ณ 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2562 ที่ เก่ียวกับทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาดที่
เพิ่มขึน้ซึ่งเป็นทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม ท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ที่กองทนุให้ผู้จดัการ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมท าการตลาดโดยเร่ิมในปีพ.ศ. 2561  
และพ.ศ. 2562 ตามล าดบั และ   

 ค่าบริการเพิ่มเติมซึ่งจะช าระ (ก) เมื่อผู้ เช่าและบริหาร
จัดการที่ เป็นบุคคลภายนอกรายใดต่อ สัญญาเช่ า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการที่ เก่ียวกับทรัพย์สินที่
ให้บ ริการด้านการตลาด หรือ (ข) เมื่ อมีท รัพ ย์สินที่
ให้บริการด้านการตลาดที่ให้ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม
ท าการตลาด เพิ่มเติม ทัง้นี ้อตัราค่าบริการเพิ่มเติมในแต่
ละกรณีจะเป็นไปตามที่กองทุนและผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมจะได้ตกลงกนั  

ค่าตอบแทนเพิ่มเติม ...................................  ในกรณีที่รายได้รายปีของกองทนุท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิที่ให้บริการด้าน
การตลาดในปีใดๆ เกินกว่าจ านวนที่ เท่ากับร้อยละ 110 ของ
ประมาณการรายได้รายปีระยะยาวของทรัพย์สินที่ให้บริการด้าน
การตลาดส าหรับปีดังกล่าว ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่เท่ากบัร้อยละ 10 ของรายได้
ส่วนเกินที่เกินกว่าจ านวนร้อยละ 110 ดังกล่าว ตามที่ก าหนดใน
ตารางด้านลา่งนี ้
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ปี พ.ศ. 

จ านวนที่เท่ากับร้อยละ 110 
ของประมาณการรายได้รายปี 
ระยะยาวส าหรับทรัพย์สินที่ได้

ให้บริการด้านการตลาด  
(ล้านบาท) 

2558 171 
2559 519 
2560 713 
2561 861 
2562 963 
2563 1,010 
2564 1,058 
2565 1,109 
2566 1,160 
2567 1,212 
2568 1,273 
2569 1,340 
2570 1,420 

 

 หมายเหตุ 

1. ภายหลงัจากปี พ.ศ. 2570  จ านวนข้างต้นจะมีการปรับเพ่ิมขึน้รายปี
ในอตัราเท่ากับดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์
ประเทศไทยส าหรับปีก่อนหน้า ทัง้นี ้อตัราดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ 3.5 

2. จ านวนข้างต้นจะมีการพิจารณาและปรับปรุงเม่ือมีทรัพย์สินที่ให้บริการ
ด้านการตลาดที่ให้ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมท าการตลาดเพ่ิมเติม 

การปรับอัตราค่าบริการ ..............................  ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาบริการหลกั จะมีการปรับ
ค่าบริการส าหรับการให้บริการฯ ตามแต่สถานการณ์ โดยรวมถึง 
กรณีที่รายได้รายปีของกองทุนที่เกิดจากทรัพย์สินที่ให้บริการด้าน
การตลาด ต ่ากว่าประมาณการรายได้รายปีที่กองทนุคาดว่าจะได้รับ
จากทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาด ส าหรับปีดงักลา่วในอตัราที่
เท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 5 สองปีติดต่อกัน โดยจะมีการปรับลด
อตัราคา่บริการรายปีส าหรับบริการด้านธุรการส าหรับปีถดัไปในอตัรา
ร้อยละที่เท่ากับร้อยละเฉลี่ยของจ านวนรายได้รายปีที่ผู้ จัดการ
ทรัพย์สนิโทรคมนาคมไมส่ามารถด าเนินการได้ในช่วงระยะเวลา 2 ปี
ดังกล่าว ทัง้นี  ้หากผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามประมาณการรายได้รายปีส าหรับทรัพย์สินที่
ให้บริการด้านการตลาดในอตัราที่เท่ากบัหรือเกินกว่าร้อยละ 5 เป็น



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 242 

ระยะเวลาสามปีติดต่อกัน กองทุนมีสิทธิในการเลิกสญัญาบริการ
หลกั 

เพื่อวตัถปุระสงค์ในการก าหนดการปรับเปลีย่นอตัราค่าบริการรายปี
ส าหรับบริการด้านธุรการ รายได้รายปีของกองทุนตามจริงส าหรับ
ช่วงระยะเวลาสองปีก่อนหน้า คือ รายได้ซึ่งกองทนุได้รับจากการให้
เช่าทรัพย์สนิท่ีให้บริการด้านการตลาดแก่ผู้ เช่าใดๆ ก่อนพิจารณาการ
ส่งเสริมหรือส่วนลดใดๆ  ซึ่งกองทุนเสนอให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินที่
ให้บริการด้านการตลาดตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
สญัญาบริการหลกั 

เพื่อวตัถปุระสงค์ในการก าหนดคา่บริการรายปีเพิ่มเติม รายได้รายปี
ของกองทุนจากทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาด คือ รายได้ตาม
จริงซึง่กองทนุได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินท่ีให้บริการด้านการตลาด
แก่ผู้ เช่าใดๆหลงัจากพิจารณาการสง่เสริมหรือสว่นลดใดๆซึง่กองทุน
เสนอให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินที่ ให้บริการด้านการตลาดแล้วตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาบริการหลกั 

อายุสัญญา ..................................................  ระยะเวลาการให้บริการฯ เร่ิมจากวันที่ท าการโอนขายทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นเสร็จสิน้และต่อเนื่องไปเป็น
ระยะเวลา 15 ปี ซึ่งสิน้สดุ ณ วนัที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2571 (“อายุ
สัญญาช่วงแรก”) และให้อายุสัญญาต่อไปโดยอัตโนมัติอีก 5 ปี 
(“อายสุญัญาสว่นขยาย”) เว้นแต ่มีการบอกเลกิสญัญาด้วยวิธีอื่นใด
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาบริการหลกั 

การเลิกสัญญา .............................................  การเลิกสญัญาบริการหลกักระท าได้ในกรณีต่างๆ อาทิเช่น ผู้จดัการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมหรือกองทุนผิดนัดผิดสญัญาในสาระส าคัญ 
และไมแ่ก้ไขเหตผิุดนดัผิดสญัญานัน้ภายในระยะเวลาเยียวยาแก้ไขที่
ก าหนด มีการฟ้องล้มละลายกับผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 
ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมไม่ปฏิบัติตามดัชนีวัดผลที่ส าคัญ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงการไมบ่รรลรุายได้ที่ประมาณการ
ไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และกองทุนไม่ช าระค่าบริการเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันตามที่ก าหนด ทัง้นีอ้ยู่ภายใต้ข้อก าหนดและ
เง่ือนไขในสญัญาบริการหลกั 

การโอนสิทธิ ................................................  คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิ แปลงคู่สญัญาใหม่ หรือโอน
โดยประการอื่นใด ซึ่งสิทธิหรือภาระหน้าที่ของตนตามสญัญาบริการ
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หลกัให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับค ายินยอมจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นีก้ารให้ค ายินยอมต้องไม่ลา่ช้าโดยไม่มีเหตอุนั
สมควร 

กฎหมายที่ใช้บงัคับ .....................................  สญัญาบริการหลกัให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล ............................................  ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตดัสนิคดีความ 
หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึน้
จากหรือเก่ียวเนื่องกบัสญัญาบริการหลกั 

 

(ง) สัญญารักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ฉบับลงวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ระหว่างทรูและกองทุน (ตามที่ได้มีการแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมระหว่างทรูและ
กองทุน) (“สัญญารักษาสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุน”) 

คู่สัญญา • ทรู และ 

• กองทนุ 

ข้อตกลงที่ จะต้องรักษาการถือ
หน่วยลงทุน 

 

• ทรูตกลงว่ากลุ่มทรูจะจองซือ้ และจะถือและรักษาการถือหน่วย
ลงทนุไว้โดยตลอดเวลา ดงันี ้

 นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุจนถงึวนัท่ีครบห้าปีนบัจากวนัจด
ทะเบียนกองทนุ อยา่งน้อยร้อยละ 18 ของจ านวนหนว่ย
ลงทนุท่ีออกโดยกองทนุในการเสนอขายครัง้แรก  และ 

 นบัแตว่นัจดทะเบียนเพิ่มทนุของกองทนุครัง้แรก (“วนัเพิ่ม
ทุนของกองทุน”) จนถึงวนัท่ีครบสามปีนบัจากวนัเพิ่มทนุ
ของกองทนุ หนว่ยลงทนุท่ีออกใหมภ่ายใต้การเสนอขาย
ส าหรับการเพิม่ทนุครัง้แรกซึง่กลุม่ทรูได้จองซือ้ (โดยนบั
รวมกนั) ในสว่นท่ีไมเ่กินร้อยละ 18 ของจ านวนหนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดที่ออกใหมภ่ายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิม่ทนุ
ครัง้แรก และ 

 นบัแตว่นัเพิม่ทนุของกองทนุ จนถึงวนัท่ีครบหนึง่ปีนบัจากวนั
เพิม่ทนุของกองทนุ หนว่ยลงทนุท่ีออกใหมภ่ายใต้การเสนอ
ขายส าหรับการเพิม่ทนุครัง้แรกซึง่กลุม่ทรูได้จองซือ้เฉพาะใน
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สว่นท่ีเกินกวา่ร้อยละ 18 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่
ออกใหมภ่ายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทนุครัง้แรก 
(หากมี) 

• ข้อตกลงที่จะต้องรักษาการถือหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่จ ากัดการ
ขายและการซือ้หนว่ยลงทนุระหวา่งกนัเองภายในกลุม่ทรู  

• กลุม่ทรู หมายถึง ทรู และ บริษัทยอ่ยซึง่ทรูถือหุ้นไมว่า่ทางตรงหรือ
ทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทยอ่ยนัน้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ • สญัญารักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดี
ความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงบัข้อพิพาทท่ีอาจ
เกิดขึน้จากหรือเก่ียวเนื่องกับสญัญารักษาสดัส่วนการถือหน่วย
ลงทนุ 

 

(จ) หนังสือข้อตกลงกระท าการ (Letter of Undertaking) ลงวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
โดย TUC  

คู่สัญญา .......................................................  • TUC  

• BFKT และ 

• กองทนุ 

ข้อตกลงกระท าการ ..........................  TUC ตกลงว่า นับแต่วันที่ กองทุนลงทุนครัง้แรกจนถึงวันที่  กสท. 
โทรคมนาคมเร่ิมช าระเงินตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA TUC
จะช าระหรือด าเนินการให้มีการช าระรายได้สทุธิรายเดือนให้แก่กองทุน
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและรายได้ระหวา่งกองทนุและ BFKT  

กฎหมายที่ใช้บงัคับ .....................................  หนงัสอืข้อตกลงกระท าการอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายไทย  

เขตอ านาจศาล ............................................  ศาลยตุิธรรมของประเทศไทยมีเขตอ านาจศาลโดยเฉพาะที่จะรับฟังและ
พิจารณาคดี การฟ้องร้อง หรือกระบวนพิจารณาใดๆ และระงบัข้อพิพาท
ที่อาจเกิดขึน้จาก หรือเก่ียวเนื่องกบัหนงัสอืข้อตกลงกระท าการ 
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(ฉ) หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ลงวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของ TUC ที่
ให้แก่ BFKT 

คู่สัญญา .......................................................   TUC 

วัตถุประสงค์ของการให้ความ
สนับสนุน .....................................................  

TUC ประสงค์ที่จะ: 

• เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่สดุของ BFKT เมื่อนบัรวมหุ้นที่ถือโดยบริษัท
ในเครือรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั  

• ไม่กระท าการใดๆ อันจะส่งผลท าให้ BFKT ไม่สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือด ารงสถานะทางการเงินได้ และ 

• ให้ความสนับสนุนแก่ BFKT โดยวิธีการที่เหมาะสมในเชิงธุรกิจ
เพื่อให้ BFKT สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัทางการเงินหรืออื่นๆ 
ได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้เทา่ที่ไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

ระยะเวลาที่ หนังสือสนับสนุน 
(Letter of Support) มีผล ..............................  

นับแต่วันที่ กสท. โทรคมนาคม เร่ิมช าระเงินค่าเช่าให้แก่  BFKT ตาม
สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA จนกระทัง่ภาระหน้าที่ของ BFKT 
ในการโอนรายได้สุทธิตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่
กองทนุท ากบั BFKT สิน้สดุลง  

ความไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
และมิได้เป็นการค า้ประกนั .........................  

หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) จะไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
และมิได้เป็นการค า้ประกันโดย TUC (ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดย
ปริยาย) ในการที่จะ 

• ช าระหรือด าเนินการให้มีการช าระรายได้สทุธิที่ BFKT มีหน้าที่ต้อง
ช าระให้แก่กองทนุ หรือ 

• ประกันการจ่ายผลตอบแทนหรือเงินจ านวนอื่นใดให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุ 

3.7.2. สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  1 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

กองทุนได้เข้าท าสญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่ 1 และ
สญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ดงัที่ระบไุว้ใน
หวัข้อ 3.7.2 นี ้และเอกสารอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่วส าเร็จลลุว่ง ทัง้นี ้สาระส าคญัของสญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
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โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 

(1) สญัญาโอนขายทรพัย์สินและสิทธิรายได ้AWC ทีล่งทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 

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

• กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย ..............................  • AWC ขายและโอน และกองทุนรับโอน รายได้ที่คาดว่าจะได้รับของ 
AWC จากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวน 338 เสา (“เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1”) ตามสญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  (รวมถึงเงินที่ได้รับ
จากการใช้สทิธิเรียกร้อง และสทิธิอื่นทัง้หมดที่เกิดจากรายได้ดงักลา่ว
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1) นบัแต่วนัเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 จนถึงวนัที่ครบก าหนดสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ่ม เติม  ครัง้ที่  1  (“วันครบก าหนดสัญญา  AWC 
เพิ่ ม เติม ”) หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนส าหรับการ
ด าเนินงานและซอ่มบ ารุง เงินคา่เช่าตามสญัญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษี
โรงเรือน) และเบีย้ประกันภยั (“ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ AWC”) โดย
ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ AWC จะมีการปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี (annual 
escalation) (รวมเรียกวา่ “รายได้สุทธิของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่  1”) ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558  (“วันที่ ท าการซือ้ขาย
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เสร็จสิน้”) 

• ภายหลงัวนัครบก าหนดสญัญา AWC เพิ่มเติมหรือวนัที่สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมถูกยกเลิกก่อนครบก าหนดระยะเวลา
หรือก าหนดระยะเวลาที่ได้มีการขยาย แล้วแตก่รณี AWC จะต้องโอนเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 ให้แก่กองทุน และ
กองทนุจะต้องรับโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
ดงักลา่ว (“ทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1”) ในวนัท่ีก าหนด
ไว้ให้เป็นวนัที่ท าการโอนและสง่มอบทรัพย์สนิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 (“วันโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1”)  

(ทัง้นี ้รายได้สทุธิของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และทรัพย์สนิ AWC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่ขายของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1”) 
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ราคาซือ้ขาย .......................................  • 806,897,620 บาท (“ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1”)  

การช าระรายได้สุทธิของ AWC ..........  • AWC จะจดัหาและสง่มอบรายได้สทุธิของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
ที่ต้องช าระจนถึงวนัที่มีการช าระรายได้สทุธิของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 ที่ต้องช าระจนครบถ้วน โดยช าระให้แก่กองทนุภายในวนัท าการ
สดุท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน โดยเร่ิมจากเดือนที่เกิดวนัที่ท าการซือ้ขาย
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เสร็จสิน้  

ทัง้นี ้ตามจ านวนดงัต่อไปนี ้(“รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1”)  

• รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 จะค านวณ
จากเสาโทรคมนาคมจ านวน 338 เสา ในอตัราดงัตอ่ไปนี ้ 

 

 

ปี พ.ศ. 
รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุน

เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ส าหรับเสา
โทรคมนาคมต่อเสา (บาท/เดอืน) 

2558 
(ประมาณ 10 เดือน) 

21,837 

2559 21,668 

2560 21,495 

2561 21,317 

2562 21,134 

2563 20,944 

2564 20,750 

2565 20,549 

2566 20,342 

2567 20,130 

2568 
(7 เดือน) 

19,910 

 หมายเหตุ รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 1 ข้างต้นเป็นไป
ตามก าหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมซึ่ง
ปัจจุบันจะครบก าหนดในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีที่ มีการขยาย
ก าหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมดังกล่าว 
รายได้ค่าเชา่ AWC รายเดือนที่ลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 1 ตอ่เสาในชว่งระยะเวลาที่มี
การขยายจะสอดคล้องกับค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
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เพ่ิมเติมที่คาดวา่จะได้รับจาก BFKT ในชว่งระยะเวลาที่มีการขยายดงักลา่ว 

เหตุผิดนัดและผลแห่งการผิดนัด .......  • ก่อนวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 หากเกิดเหตุผิดนดั
ใดที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 กองทุนอาจเรียกให้ AWC ช าระเงินเป็นมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (net present value) ของรายได้สุทธิของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 ที่เหลอืทัง้หมด รวมกบัมลูคา่สดุท้ายของ AWC (terminal value) 
ของทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 (รวมเรียกว่า “รายได้สุทธิ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 คงค้าง”) และอาจบังคบัใช้สิทธิของ
กองทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

• ตัวอย่างของเหตุผิดนัด เช่น กรณี  AWC ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า AWC 
รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน กรณี 
AWC ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกันหากอตัราส่วนหนีส้ินสทุธิที่มีดอกเบีย้ (Net 
Interest Bearing Debt) ต่อ EBITDA ของ AWC เกินกว่า 5 ต่อ 1 กรณี 
AWC ไม่ปฏิบตัิตามภาระผกูพนับางประการตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และไม่
ด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วตามระยะเวลาที่ก าหนด กรณี AWC ผิดนดั
ช าระหนีก้ารเงินในยอดเงินต้นรวมมากกว่าหนึ่งพันล้านบาท กรณีได้มี
การริเร่ิมกระบวนการเก่ียวกบัการมีหนีส้ินล้นพ้นตวัหรือกระบวนการของ
เจ้าหนีก้บั AWC และกรณีสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม
สิน้สดุลงหรือมีเหตุผิดนดัภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติมเนื่องจากเหตกุารณ์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

• ในกรณีที่  AWC ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  1 เป็นจ านวนสามเดือนติดต่อกัน หรือสองเดือน
ติดตอ่กนัในกรณีที่ไมส่ามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงินได้ หากกรณี
ดงักล่าวเกิดจากการที่ BFKT ไม่ช าระรายได้สทุธิของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ที่เก่ียวข้องใดๆ ภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ่ ม เติ ม  ค รั ง้ที่  1  ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการที่  กสท . 
โทรคมนาคม ปฏิบัติผิดสัญญาไม่ช าระค่าเช่าแก่ BFKT ภายใต้
สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA และการผิดสญัญาดงักลา่วของ 
กสท. โทรคมนาคม ไมไ่ด้เกิดจากการผิดภาระผกูพนัของเรียลมฟูตาม
สญัญาขายสง่บริการ HSPA แล้ว กองทนุไม่มีสิทธิในการเรียกเหตผิุด
นดัและเรียกให้ AWC สง่มอบรายได้สทุธิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
1 คงค้างให้แก่กองทนุ 
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ภาระหน้าที่หลกัอื่นๆ ของ AWC .......  • นบัจากวนัที่ท าการโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เสร็จสิน้ 
(“วันโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 เสร็จสิน้”) AWC 
จะด าเนินการตอ่ไปนีโ้ดยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

• ในกรณีที่ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคูส่ญัญาเก่ียวกบัสทิธิการ
เช่าในท่ีดิน และ/หรือ ทรัพย์สนิให้กบักองทนุได้ AWC จะด าเนินการ
ให้กองทุน ผู้ เช่าทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ผู้จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้มีสิทธิเข้าไป
และใช้สถานท่ีตัง้ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนินัน้ 

• ในกรณีของสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 ซึง่ไมส่ามารถโอน และ/หรือ แปลงคูส่ญัญาให้แก่กองทนุได้ 
AWC จะด าเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ 
AWC ตามสญัญาอื่นๆ นัน้ 

• AWC จะด าเนินการต่อไปนีเ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจากวนัโอน
ทรัพย์สนิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เสร็จสิน้ 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการตาม
สมควรเก่ียวกบัทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ที่ได้
สง่มอบและโอนสทิธิให้กองทนุแล้ว (“ทรัพย์สิน AWC ที่โอน
แล้ว”) 

(ข) พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการ
ตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ AWC) 
เพื่อให้กองทนุสามารถใช้งานทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วได้ใน
สาระส าคัญในลักษณะเดียวกับที่มีการใช้ก่อนวันโอน
ทรัพย์สนิ AWC เสร็จสิน้ และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว และให้
กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้ตามสมควร  

• นบัจากวนัโอนทรัพย์สนิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เสร็จสิน้ หาก (ก) 
สถานที่ตัง้ที่เก่ียวกบัทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น
ซึ่งได้มีการโอนให้แก่ และ/หรือ แปลงคู่สญัญาเป็นกองทุนแล้วถูกยึดไป 
ถกูควบคุม หรือถกูด าเนินการโดยประการอื่นใดท าให้ไม่สามารถใช้งาน
ได้โดยผู้ เช่าอนัเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานท่ีไมว่า่ทัง้หมดหรือ
บางส่วนนัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกองทุนหรือผู้ ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สิน 
AWC ที่โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการนัน้ หรือ 
(ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ หรือ แปลงคู่สญัญาให้กองทนุ มีการ
คดัค้านความสมบรูณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสทิธิในการใช้สถานที่
ตามสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วใดๆ โดยกองทนุหรือผู้ซึ่ง
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เช่าใช้ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีสว่น
ในการนัน้ หรือ (ค) AWC ไมส่ามารถด าเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่า ผู้จดัการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม หรือบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้เข้าถึงหรือใช้สถานที่
ได้ (“สถานที่  AWC ที่ ได้รับผลกระทบ”) ท าให้ผู้ เช่าหรือกองทุนไม่
สามารถเข้าถึง ด าเนินงาน และ /หรือใช้ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วได้ 
AWC จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ด้วยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

• จดัหาหรือได้มาซึ่งสถานที่ใหม่ตามที่คูส่ญัญาตกลงกนัว่าเทียบเท่า
กับสถานที่  AWC ที่ ได้ รับผลกระทบ  (โดยคู่ สัญญ าจะต้อง
ด าเนินการโดยสมเหตสุมผล) โดยพิจารณาถึง 

(ก) สถานท่ีตัง้ 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที่จะได้จากสถานที่
ใหมน่ัน้ และ 

(ค) ความจุขนาดพืน้ที่ส าหรับติดตัง้ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว 
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ ของผู้ เช่า ณ สถานที่ใหม่นัน้ 
และ 

• ย้ายทรัพย์สินที่โอนแล้วที่ตัง้อยู่ในสถานที่ AWC ที่ได้รับผลกระทบ 
หรือจดัหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่มีคุณภาพ ลกัษณะจ าเพาะ 
และประสิทธิภาพอย่างน้อยเท่ากบัทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว ท่ีจะ
ติดตั ง้ในสถานที่ ใหม่  และด า เนินการให้แน่ ใจว่ามีความจ ุ
ประสทิธิภาพ และขนาดพืน้ที่เพียงพอส าหรับทรัพย์สิน AWC ที่โอน
แล้ว หรืออปุกรณ์และทรัพย์สนิใหมท่ี่จะย้ายมาและติดตัง้ในสถานท่ี
ใหมน่ัน้ ให้เหมือนกบัท่ีเคยตัง้อยูใ่นสถานท่ี AWC ที่ได้รับผลกระทบ
ก่อนที่สถานท่ีนัน้จะกลายเป็นสถานท่ี AWC ที่ได้รับผลกระทบ 

• ในกรณีที่ AWC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วหรือเปลี่ยน
ทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถด าเนินการแก้ไขตามที่กองทุน
ต้องการตามสมควรภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 AWC จะต้อง
ด าเนินการดงันี ้

• ซือ้ และ/หรือ จดัให้มีการซือ้ทรัพย์สนิ AWC ที่โอนแล้วที่เก่ียวข้องซึง่
ตัง้อยู่หรือติดตัง้ในสถานที่ AWC ที่ได้รับผลกระทบ (“ทรัพย์สิน 
AWC ที่ ได้รับผลกระทบ”) ในราคาที่เท่ากับ มูลค่าสุดท้ายของ 
AWC (terminal value) (“ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน AWC ที่ ได้รับ
ผลกระทบ”) พร้อมทัง้ช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับ
จากวันโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 เสร็จสิน้
จนกระทั่งและรวมถึงวันที่ AWC ช าระคืนราคาซือ้ขายทรัพย์สิน 



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 251 

AWC ที่ได้รับผลกระทบแก่กองทนุ 

• ช าระต้นทนุและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดเก่ียวกบัการขายและโอนทรัพย์สนิ 
AWC ที่ได้ รับผลกระทบให้แก่กองทุน รวมถึ งเงินรายได้ค่าเช่า
ทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบซึ่งผู้ เช่าทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับ
ผลกระทบนัน้ไม่ช าระให้แก่กองทุน เนื่องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้
ทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบนัน้ได้ จนถึงวันที่ AWC ช าระ
ราคาซือ้ขายทรัพย์สนิ AWC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

• ช าระเงินซึ่งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสญูเสีย สิทธิ
เรียกร้อง และภาระผกูพนัทัง้หมดที่เกิดหรือจะเกิดกบักองทนุอนัเกิด
จากหรือเป็นผลมาจากการใช้ทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบ 
การเช่าและย้ายสถานที่ของทรัพย์สนิ AWC ที่ได้รับผลกระทบ และ
สทิธิเรียกร้องของผู้ เช่าที่เรียกเอากบักองทนุเนื่องจากผู้ เช่าดงักลา่ว
ไมส่ามารถใช้ทรัพย์สนิ AWC ที่ได้รับผลกระทบนัน้ได้ 

• ภายใต้บงัคบัของการที่ AWC ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนเก่ียวกบัการ
ซือ้คืนทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบตามที่อธิบายมาข้างต้น กองทุน
จะช าระเงินค่าเช่าทัง้หมดที่เก่ียวกับทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบที่
กองทุนได้รับจากผู้ เช่าที่ เป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรูตามสัญญาเช่าที่
เก่ียวข้องระหว่างนิติบุคคลดงักล่าวและกองทุนให้แก่  AWC พร้อมด้วย
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที่กองทนุรับเงินค่าเช่าจาก 
ผู้ เช่าที่เป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรูแต่ละครัง้ตามสัญญาเช่าที่เก่ียวข้อง
ระหว่างนิติบุคคลดงักลา่วและกองทนุ จนกระทัง่และรวมถึงวนัที่กองทุน
ช าระคืนเงินค่าเช่านัน้ให้แก่  AWC ทัง้นี  ้จะต้องไม่เกินราคาซือ้ขาย
ทรัพย์สนิ AWC ที่ได้รับผลกระทบที่เก่ียวข้อง 

• ภาระผกูพนัของ AWC เก่ียวกบัการย้ายสถานท่ีและซือ้คนืทรัพย์สนิ AWC 
ที่ได้รับผลกระทบที่ตัง้อยู่ในสถานที่ซึ่งได้มีการโอนสิทธิการเช่าสถานที่
ให้แก่กองทนุแล้ว หรือ แปลงคู่สญัญาเช่าสถานที่เป็นกองทุนแล้ว แต่ถูก
ยดึไป ถกูควบคมุ หรือถกูด าเนินการโดยประการอื่นใดท าให้ไมส่ามารถใช้
งานได้โดยผู้ เช่าอนัเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที่นัน้ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ก าหนดไว้เพียงห้าปีหลังจากวันโอนสิทธิหรือแปลง
คูส่ญัญาที่เก่ียวกบัสถานท่ีที่เก่ียวข้องดงักลา่วเป็นกองทนุ 

• หาก กสท. โทรคมนาคมไม่ช าระค่าเช่าแก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเคร่ือง
และอปุกรณ์ HSPA หรือสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA ถกูยกเลิก
เนื่องจาก กสท. โทรคมนาคมผิดสญัญาและ BFKT ไมช่ าระคา่เช่าภายใต้
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติมโดยกรณีดงักล่าวท าให้ 
AWC ไม่ช าระรายได้สุทธิของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 ให้แก่
กองทุน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนดัภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
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สิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เมื่อกองทุนได้มีการร้องขอ 
AWC ต้องด าเนินการหรือจัดการให้ BFKT ต้องพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อให้มีการด าเนินการเรียกร้องที่สามารถท าได้และมีผลโดยชอบด้วย
กฎหมายต่อ กสท. โทรคมนาคม กองทุนตกลงรับผิดชอบในต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการด าเนินการเรียกร้องดังกล่าว เมื่อ AWC หรือ 
BFKT ได้รับคา่เสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ AWC ตกลงจะด าเนินการหรือ
จัดการให้ BFKT ด าเนินการช าระค่าชดเชยหรือจ านวนเงินที่ได้รับจาก 
กสท. โทรคมนาคม ให้แก่กองทนุตามเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบุ
ไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 ทัง้นี ้AWC หรือ BFKT ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการเรียกร้องดงักล่าว มีสิทธิ
หกัต้นทนุและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการด าเนินการเรียกร้องดงักลา่วจาก
คา่เสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จาก กสท. โทรคมนาคม ก่อนการช าระเงิน
ดังกล่าวให้แก่กองทุนในกรณีที่กองทุนยังมิได้ช าระค่าต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเรียกร้องดังกล่าวให้แก่ AWC หรือ BFKT 
แล้วแตก่รณี 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 

of first offer) ของกองทุน....................  
• นบัจากวนัท่ีท าการซือ้ขายรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เสร็จสิน้ 

AWC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอเป็นรายแรกใน
การซือ้สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การลงทนุเก่ียวกบัทรัพย์สนิที่
เป็นโครงสร้างพืน้ฐานกิจการโทรคมนาคมของ AWC หรือนิติบคุคลอื่นใน
กลุ่มทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที่ขายของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ
ทรัพย์สินอื่นบางส่วน) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติม”) จนถึง
วนัต่อไปนีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปีนบัจากวนัที่ท าการซือ้
ขายรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เสร็จสิน้ (ข) วนัท่ี ทรูซึง่เป็นนิติ
บุคคลที่จองซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรกถือหน่วยลงทุนที่
กองทนุออกน้อยกวา่ร้อยละ 18 ของหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ออกโดยกองทนุ
ในการเสนอขายครัง้แรก และ (ค) วนัที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมราย
อื่นถือหน่วยลงทุนที่กองทุนออกมากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(1)    หาก AWC และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สนิ AWC เพิ่มเติมแก่บคุคลภายนอก 
AWC ต้องด าเนินการและจดัการให้นิติบุคคลอื่นในกลุม่ทรูนัน้ต้อง
ออกหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ทัง้นี ้รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียง 
เง่ือนไขและข้อก าหนดของการเช่าทรัพย์สนิ AWC เพิ่มเติม (หากมี) 

(2)    หากกองทนุต้องการซือ้ทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติมนัน้ ภายใน 10 วนั
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ท าการนบัจากวนัท่ีกองทนุได้รับหนงัสอืข้อเสนอหรือระยะเวลานาน
กว่านัน้ตามที่ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตกลง กองทุนต้องแจ้ง
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการซื อ้
ทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอน”) 
ตามข้อก าหนดที่ระบุในหนังสือข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) 
จากนัน้ ภายในสามเดือนนบัจากวนัที่ของหนงัสือตอบรับ กองทุน
ต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที่
จ า เป็ น ในการซื อ้ท รัพ ย์สิน  AWC ที่ จะโอน  และ  AWC ต้ อง
ด าเนินการ และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรายที่
เก่ียวข้องพยายามอย่างเต็มที่ให้ได้รับความยินยอมหรือการอนมุตัิ
ทัง้หมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสญัญาส าหรับการ
ขายทรัพย์สนิ AWC ที่จะโอน เมื่อได้รับความยินยอมและการอนมุตัิ
ที่เก่ียวข้องทัง้หมดแล้ว กองทุนและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้า
ท าสญัญาและท าการซือ้ขายและโอนทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนให้
เสร็จสิน้ภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมได้รับความยินยอมและการอนมุตัิดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

(3)    หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม
ภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทนุหรือผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้
รับความยินยอมและการอนุมตัิที่จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้องภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) 
คู่สญัญาไม่สามารถด าเนินการให้การซือ้ขายและโอนทรัพย์สิน 
AWC ที่จะโอนเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่
ได้รับความยินยอมและการอนมุตัิที่จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้อง ผู้ขาย
ท รัพ ย์สิ น เพิ่ ม เติ ม มี สิ ท ธิ ขายท รัพ ย์สิ น  AWC ที่ จ ะ โอน ให้
บุคคลภายนอกในข้อก าหนดและเง่ือนไขเดียวกันหรือดีกว่า 
(ส าหรับผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนังสือข้อเสนอ
ภายในระยะเวลาหกเดือนหลงัจากนัน้ หากผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม
ยังไม่สามารถขายทรัพย์สิน  AWC ที่จะโอนให้บุคคลภายนอกได้
ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และต่อมาผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สินที่ AWC จะโอนอีกครัง้ ให้กองทุนมี
สทิธิในการซือ้เป็นรายแรกอีกครัง้ โดยให้ด าเนินการตามขัน้ตอนใน
ลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 

of first offer) ของ AWC ......................  
• หากกองทุนได้ซือ้ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนและภายหลังต้องการขาย

ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนดงักล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องท า
หนังสือข้อเสนอส่งให้ AWC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอขาย 
และ (ข) เง่ือนไขและข้อก าหนดของการขายทรัพย์สิน AWC ที่จะโอน
ดงักลา่วที่กองทนุเสนอ โดยเมื่อ AWC ได้รับหนงัสอืดงักลา่วแล้ว AWCจะ
มีสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเง่ือนไขและ
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ข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

• AWC อาจโอนสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนดงักล่าวให้แก่นิติ
บคุคลอื่นในกลุม่ทรูได้โดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การจ ากดัความรับผิดของ AWC.........  ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
ความรับผิดของ  AWC จะมีอยู่อย่างจ ากัดตามกรณีทั่วไปซึ่งรวมถึงกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

• AWC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเก่ียวกับทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว 
หากกองทนุได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนบัจากวนัโอน
ทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดจาก
เร่ืองส าคัญบางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ซึ่งไมม่ีก าหนดระยะเวลาสิน้สดุใน
การบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ(นอกจากที่กฎหมายก าหนด) เร่ืองดงักล่าว
รวมถึง ค ารับรองของ AWC ในเร่ืองอ านาจหน้าท่ี กรรมสทิธ์ิของ AWC ใน
ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว และการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงกระท าการที่
เก่ียวข้อง 

• ความรับผิดโดยรวมของ AWC เก่ียวกับ (ก) รายได้สุทธิของ  AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ต้องไมเ่กินรายได้สทุธิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 คงค้าง (ข) ทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ที่โอนให้แก่
กองทุนต้องไม่ เกินมูลค่าสุด ท้ายของ AWC (terminal value) ของ
ทรัพย์สินนัน้ และ (ค) การท าผิดสญัญาอื่นใดทัง้หมด ความรับผิดรวม
ของ AWC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซือ้ขายทรัพย์สิน AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ทัง้นี ้AWC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย 
สิทธิเรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน 
และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ท่ีเกิดขึน้หรือเป็นผลจากการเข้าท า การ
ใช้สิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

ประกันภยั ...........................................  AWC ตกลงที่จะ 

• จัดให้มีการประกันภัยที่ เก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูทัง้หมด ตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

• ในวันโอนทรัพย์สิน  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 จัดหากรมธรรม์
ประกันภัยในนามของกองทุนส าหรับทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว โดย
กองทุนจะรับผิดชอบในเบีย้ประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย
ดงักลา่ว 
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• ไมเ่ปลีย่นแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรูเก่ียวกบัเสา
โทรคมนาคมของ AWC โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควร
ไมไ่ด้ และ 

• ด าเนินการให้มีการน าเงินที่ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภยัทัง้หมดไปใช้
ซอ่มแซม ปรับสภาพ หรือเปลีย่นทดแทนทรัพย์สินท่ีได้มีการเรียกร้องให้มี
การชดใช้เงินประกนัดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย ....................  • AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากร
แสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรท่ีเกิดขึน้ 
เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค า
รับรองใดของ AWC ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทนุ บริษัทจดัการ หรือตวัแทน
ของกองทนุหรือบริษัทจดัการ ทัง้นี ้โดยไมจ่ ากดัสทิธิอื่นใดของกองทนุท่ีมี
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ AWC และตวัแทนของ AWC ในความ
เสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้
จริงทัง้หมด และต้นทนุและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายและ
เงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา 
หรือค ารับประกนั หรือการผิดค ารับรองใดของกองทนุภายใต้สญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เว้นแต่เป็น
ความผิดหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย AWC 
และตัวแทนของ AWC ทัง้นี ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ AWC ที่มีตาม
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

การโอนสิทธิ .......................................  

 

• AWC และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลกัประกัน หรือโอนโดยประการ
อื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 โดยมิได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ทัง้นี  ้เว้นแต่มี
ข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ให้กระท าได้  
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กฎหมายที่ใช้บงัคับ ............................  • สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล ...................................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตัดสินคดีความ 
หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อพิพาทที่เกิดขึน้จาก
หรือเก่ียวข้องกบัสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

(2) สญัญาเช่า FOC ระยะยาวทีล่งทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 

คู่สัญญา ..............................................  • AWC ในฐานะผู้ให้เช่า และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ เช่า 

ทรัพย์สินที่เช่า ....................................  • FOC ความยาว 7,981 กิโลเมตร หรือเท่ากับ 303,453 คอร์กิโลเมตร ใน
เขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั (“ทรัพย์สินที่เช่า”) 

มูลค่าการเช่า ......................................  • 12,293,102,380 บาท  

ระยะเวลาของการเช่า  .......................  • 20 ปี นบัจากวนัท่ีของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

การใช้ทรัพย์สนิที่เช่า .........................  • AWC รับทราบและยินยอมวา่ กองทนุจะจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่
เช่าโดยการน าออกให้เช่าช่วง โดยกองทนุไมม่ีหน้าที่ใดๆ ในการด าเนินการ 
บ ารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า โดยผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการ 
บ ารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวจะเป็นผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินที่ เช่าจากกองทุน โดยในเบือ้งต้น TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สนิท่ีเช่าบางสว่นจากกองทนุจะเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า ให้เป็นไปตาม
ระดบัมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC 
ระหว่างกองทุนและ TICC (“สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการ FOC”) โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ในทรัพย์สินที่เช่าอัน
เนื่องมาจากการเช่าช่วง หรือจากข้อบกพร่องในการด าเนินการ บ ารุงรักษา 
และบริหารจดัการทรัพย์สินที่เช่าโดย TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จดัการดัง้เดิมที่เป็นนิติบุคคลในกลุ่มทรู กองทุนไม่จ าต้องรับผิดชดใช้ต่อ 
AWC และ AWC ตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้กองทุนรับผิดในความเสียหาย
ใดๆ อนัเนื่องมาจากกรณีดงักลา่ว 

• นอกเหนือจากกรณีข้างต้น กองทุนตกลงว่าจะใช้ทรัพย์สินที่ เช่าตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 เง่ือนไขดงักล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง จะแจ้งให้ AWC ทราบ
ในทันทีที่ท าได้หลงัจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น า้ท่วม กรณีฉุกเฉิน หรือ



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 257 

อบุตัิเหตใุดๆ ที่กระทบตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่า 

ภาระหน้าที่หลกัของ AWC .................  • นบัจากวนัที่ของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 AWC 
จะด าเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าจากกองทุน ผู้ จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้โดยบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น มีสิทธิเข้าถึงทรัพย์สินที่เช่าตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของสญัญา
เช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

• นบัจากวนัที่ของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 หาก
เกิดกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ามีข้อบกพร่องใดๆ หรือมีเหตุอื่นใดที่ท าให้ผู้ เช่า
ช่วงทรัพย์สินที่เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สินดังกล่าวได้ กองทุนและ AWC 
รับทราบว่า TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดัง้เดิมตามสญัญา
เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC มีหน้าที่ในการบ ารุงรักษา การ
ด าเนินการ และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการ
ด าเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือย้ายทรัพย์สินท่ีเช่าเพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่า
สามารถใช้การได้เป็นปกติด้วยคา่ใช้จา่ยของ TICC เองตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขของสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC ทัง้นี ้AWC 
ตกลงว่า หาก TICC ไม่ด าเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือย้ายทรัพย์สินที่
เช่าตามสัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ  FOC AWC จะ
ด าเนินการดงักล่าวเอง ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของสญัญาเช่า FOC 
ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

สิทธิแห่งทาง.......................................  • กองทุนไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับสิทธิแห่งทางส าหรับ
ทรัพย์สินที่เช่า ทัง้นี ้AWC และกองทุน รับทราบว่า TICC และ/หรือ นิติ
บคุคลอื่นในกลุม่ทรูในฐานะผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดัง้เดิมตามสญัญา
เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เก่ียวกับสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินที่เช่าตลอดระยะเวลาของการเช่า
ตามสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC และเมื่อสิน้สุด
สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC หรือกรณีที่ TICC หรือ
นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูมิได้เป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าจากกองทุนอีก
ตอ่ไป TICC จะด าเนินการให้มีสิทธิแหง่ทางส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่าตราบใด
ที่ TICC หรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูสามารถด าเนินการได้ตามกฎหมาย
และกองทุนไม่มีผู้ เช่าช่วงรายอื่น โดยเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไข
ภายใต้สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC 

สิทธิในการซือ้ทรัพย์สนิของ
กองทุน ...............................................  

• AWC ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทนุในการซือ้ทรัพย์สินที่เช่าใน
ราคา 500 ล้านบาท (“ราคาใช้สิทธิ”) ซึ่งกองทุนจะต้องแจ้ง AWC ว่าจะ
ใช้สิทธิดงักล่าวหรือไม่ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวนัครบก าหนดสญัญา
เช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และจะสามารถใช้สิทธิในการ
ซือ้ได้ในวนัครบก าหนดสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
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(“สิทธิในการซือ้”) 

• เมื่อกองทนุใช้สทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิที่เช่าและช าระราคาใช้สทิธิแล้ว หาก
มีทรัพย์สินที่เช่าส่วนใดที่ไม่สามารถโอนและส่งมอบให้แก่กองทุนได้ใน
วนัที่ก าหนดให้เป็นวนัที่ท าการโอนและส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า (“วันโอน
ทรัพย์สินที่ เช่า”) AWC จะช าระเงินให้กองทุนเท่ากบัมูลค่ายตุิธรรมของ
ทรัพย์สินที่เช่าในส่วนที่ไม่สามารถโอนและส่งมอบให้แก่กองทุนได้ โดย
คูส่ญัญาตกลงจะใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้จากผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เก่ียวข้องจ านวน 2 ราย ซึ่ง
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายแตง่ตัง้ให้เข้าท าการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหรือด้วยวิธี
อื่นใดที่คู่สญัญาได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ในกรณีที่ใช้วิธีการประเมินราคาโดยผู้
ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 ราย หากราคาเฉลี่ยของราคาประเมินที่ได้จากผู้
ประเมินค่าทรัพย์สินแต่ละรายแตกตา่งกนัเกินร้อยละ 50 ของราคาเฉลี่ยที่
ต ่ากว่า คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะร่วมกันเพื่อตกลงมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินที่เช่าในส่วนที่ไม่สามารถโอนและสง่มอบได้ดงักลา่ว เมื่อ AWC 
ช าระเงินดงักลา่วให้แก่กองทนุจนครบถ้วนแล้ว AWC จะหมดภาระผกูพนั
ตอ่กองทนุในการโอนและสง่มอบทรัพย์สนิท่ีเช่าสว่นดงักลา่ว 

ภาระหน้าที่หลกัของ AWC 
ภายหลังการโอนขายทรัพย์สนิที่
เช่า ......................................................  

• นบัจากวนัโอนทรัพย์สินที่เช่า AWC จะด าเนินการต่อไปนีด้้วยค่าใช้จ่าย
ของ AWC เอง  

 AWC จะด าเนินการ (ไม่ว่าด าเนินการด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น) 
ให้กองทนุ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าที่ AWC ได้สง่มอบและโอนสิทธิให้
กองทุนแล้วในวันโอนทรัพย์สินที่ เช่า (“ทรัพย์สินที่ โอนแล้ว ”) 
ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้โดย
บคุคลดงักลา่วข้างต้น มีสิทธิเข้าถึงและใช้สิทธิแหง่ทางที่เก่ียวข้องกบั
ทรัพย์สินนัน้ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของสญัญาเช่า FOC ระยะ
ยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ทัง้นี ้ในกรณีที่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู
หรือบุคคลอื่นใดที่กองทุนเห็นชอบเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
สทิธิแหง่ทางส าหรับทรัพย์สินท่ีโอนและเป็นผู้ เช่าใช้ทรัพย์สนิดงักลา่ว
อยูแ่ล้ว AWC ไมจ่ าต้องมีภาระหน้าที่ดงักลา่ว  

 ในกรณีของสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สินที่โอนแล้วซึ่งไม่สามารถ
โอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญาให้แก่กองทนุได้ AWC จะด าเนินการให้
กองทนุได้รับสทิธิและผลประโยชน์ของ AWC ตามสญัญาอื่นๆ นัน้ 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ AWC ......................  

• หากกองทนุใช้สทิธิในการซือ้และภายหลงัต้องการขายทรัพย์สนิที่โอนแล้ว
ดงักลา่วแก่บุคคลภายนอก กองทนุจะต้องท าหนงัสือข้อเสนอสง่ให้ AWC 
โดยต้องระบ ุ(ก) ราคาที่กองทนุเสนอขาย และ (ข) เง่ือนไขและข้อก าหนด
ของการขายทรัพย์สินที่โอนแล้วดังกล่าวที่กองทุนเสนอ โดยเมื่อ AWC 
ได้รับหนงัสอืดงักลา่วแล้ว AWC จะมีสทิธิในการซือ้ทรัพย์สนิท่ีโอนแล้วเป็น
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รายแรกโดยมีเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาเช่า  FOC 
ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

• AWC อาจโอนสิทธิในการซือ้ทรัพย์สินที่โอนแล้วดงักล่าวให้แก่นิติบุคคล
อื่นในกลุม่ทรูได้โดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากกองทนุ 

การเพิ่มทรัพย์สนิที่เช่า .......................  • AWC (ไม่ ว่าด า เนิ นการด้วยตนเองห รือ โดยบุคคลอื่ น ) สามารถ
เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เช่าโดยการเปลี่ยน FOC เส้นใหม่ที่มีจ านวนคอร์
กิโลเมตรของ FOC เท่าเดิมหรือมากขึน้กว่าเดิมได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง โดยภายหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เช่า AWC 
จะแจ้งการเปลีย่นแปลงทรัพย์สนิท่ีเช่าดงักลา่วให้กองทนุทราบทกุปี  

• ในกรณีที่ AWC (ไมว่า่ด าเนินการด้วยตนเองหรือโดยบคุคลอื่น) มีการสร้าง
หรือจดัหา FOC เพิ่มเติม (ไมว่่าโดยการเพิ่ม FOC เส้นใหม่ในเส้นทางเดิม 
หรือโดยการเปลี่ยน FOC เส้นใหม่ในเส้นทางเดิมที่ท าให้มีจ านวนคอร์
กิโลเมตรของ FOC มากขึน้กว่าเดิม) เพื่อน าออกให้แก่ผู้ อื่นเช่า หรือเพื่อ
รองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึน้ และมิใช่การบ ารุงรักษา FOC ที่เช่าตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ 
FOC AWC ตกลงให้สิทธิแก่กองทุนในการซือ้ หรือ เช่า หรือลงทุนโดย 
ประการอื่นใดใน FOC ที่เพิ่มเติมดงักลา่วในมูลค่ายตุิธรรม โดยคู่สญัญา
ตกลงจะใช้ราคาเฉลีย่ที่ได้จากผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เก่ียวข้องจ านวน 2 ราย ซึง่คู่สญัญา
แต่ละฝ่ายแต่งตัง้ให้เข้าท าการประเมินมลูค่าทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอื่นใดที่
คู่สญัญาได้ตกลงกนั ทัง้นี ้ในกรณีที่ใช้วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมิน
คา่ทรัพย์สิน 2 ราย หากราคาเฉลี่ยของราคาประเมินท่ีได้จากผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินแต่ละรายแตกต่างกันเกินร้อยละ 50 ของราคาเฉลี่ยต ่ากว่า 
คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะร่วมกนัเพื่อตกลงมลูค่ายตุิธรรมส าหรับทรัพย์สินที่
เพิ่มเติมดงักลา่ว 

• ในกรณี ที่  AWC (ไม่ ว่าด า เนินการด้วยตนเองห รือโดยบุคคลอื่ น ) 
เปลีย่นแปลงทรัพย์สนิท่ีเช่าโดยการเปลีย่น FOC เส้นใหมไ่มว่า่จะมีจ านวน
คอร์กิโลเมตรของ FOC เท่าเดิมหรือมากขึน้กว่าเดิมซึ่งไม่ใช่กรณีเพื่อน า
ออกให้แก่ผู้อื่นเช่า หรือเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึน้ คูส่ญัญาตกลง
ให้ถือวา่ FOC ที่มีการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นการบ ารุงรักษา FOC ที่เช่า
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการ FOC และเป็นสว่นหนึ่งของทรัพย์สินที่เช่าซึง่กองทนุสามารถน าไป
หาประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 โดย AWC ตกลงไม่คิดค่าเช่าเพิ่มเติมในกรณี
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
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การจ ากดัความรับผิดของ AWC ........   • ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ความรับผิดของ AWC เก่ียวกับการท าผิด
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ทัง้หมดรวมแล้วจะไม่
เกินมูลค่าการเช่า ทัง้นี ้AWC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกร้อง ภาษีอากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุนค่าใช้จ่าย (เว้นแต่
ภาษีมลูค่าเพิ่ม) ท่ีเกิดขึน้หรือเป็นผลจากการเข้าท า การใช้สิทธิ การบงัคบั
สทิธิที่เก่ียวข้อง ตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  

• หากกองทุนใช้สิทธิในการซือ้ และ AWC ได้โอนขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่
กองทนุแล้ว นบัจากวนัโอนทรัพย์สนิท่ีเช่า 

 AWC จะรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเก่ียวกับทรัพย์สินที่โอนแล้ว หาก
กองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนบัจากวนัโอน
ทรัพย์สินที่เช่า เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากเร่ืองส าคญับางเร่ืองที่
ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1 ซึง่ไม่
มีก าหนดระยะเวลาสิน้สุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ นอกจาก
ตามที่กฎหมายก าหนด เร่ืองดงักล่าวรวมถึง (การผิดค ารับรองของ 
AWC ในเร่ืองอ านาจหน้าท่ี กรรมสิทธ์ิของ AWC ในทรัพย์สินที่โอน
แล้ว และการไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงกระท าการท่ีส าคญั 

 ความรับผิดของ AWC เก่ียวกับ (ก) ทรัพย์สินที่โอนแล้วส่วนใดส่วน
หนึ่งต้องไม่เกินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่โอนแล้วส่วนดังกล่าว 
โดยคู่สญัญาตกลงจะใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้จากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เก่ียวข้องซึ่ง
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายแต่งตัง้ให้เข้าท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือ
ด้วยวิธีอื่นใดที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน (ข) การท าผิดสัญญาอื่นใด
ทัง้หมดภายหลงัจากวนัโอนทรัพย์สนิท่ีเช่า ความรับผิดรวมของ AWC 
จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของผลรวมของมูลค่าการเช่าและราคาใช้
สทิธิของทรัพย์สนิดงักลา่ว คูส่ญัญาตกลงวา่ ทัง้สองฝ่ายจะไมม่ีความ
รับผิดใดๆ หากความเสียหายต่อทรัพย์สินที่โอนแล้วเกิดจากเหตุ
สดุวิสยั 

ประกันภยั ..........................................  • นบัแต่วนัที่ของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 AWC 
ตกลงที่จะ 

 จดัให้มีการประกนัภยัประเภทความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกเก่ียวกบั
ทรัพย์สนิท่ีเช่า ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรูตามข้อก าหนด
ที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

 จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้องส าหรับทรัพย์สินที่เช่าในนาม
ของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบีย้ป ระกันภัยส าหรับ
กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

 ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้องของ
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กลุ่มทรูเก่ียวกับทรัพย์สินที่เช่า โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดย
ไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย ...................  • AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของ
บคุคลดงักลา่ว ในความเสยีหาย สญูเสยี สทิธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ 
ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
รวมถึงคา่ทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรท่ีเกิดขึน้ เนื่องจากการ
ท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของ 
AWC ภายใต้สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เว้นแต่
เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย
กองทนุ บริษัทจดัการ หรือตวัแทนของกองทนุหรือบริษัทจดัการ ทัง้นี  ้โดย
ไม่จ ากดัสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มีตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ  

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ AWC และตัวแทนของ AWC ในความ
เสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้
จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายและ
เงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา 
หรือค ารับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของกองทุนภายใต้สญัญาเช่า 
FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาท
เลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย AWC และตวัแทนของ AWC 
ทัง้นี ้โดยไม่จ ากดัสทิธิอื่นใดของ AWC ที่มีตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาว
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

การโอนสิทธิ .......................................  • AWC และ กองทนุไมอ่าจโอนสทิธิ ก่อหลกัประกนั หรือโอนโดยประการอื่น
ใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 โดยมิได้รับความยินยอมลว่งหน้าจากคู่สญัญาอีก
ฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อักษร ทัง้นี ้เว้นแต่มีข้อก าหนดในสญัญาเช่า FOC 
ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ให้กระท าได้  

กฎหมายที่ใช้บงัคับ ............................  • สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  1 ให้ใช้บังคับตาม
กฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล ...................................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตัดสินคดีความ 
หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึน้จาก
หรือเก่ียวข้องกบัสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
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(ข) สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

(1) สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC ทีล่งทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 

กองทุนได้เข้าท าสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกักับ TICC เพื่อแก้ไขและ
แทนที่ สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ให้รวมถึงการเช่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่เก่ียวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 3.7.3(ข)(3) 
“สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหว่าง TICC และ กองทุน ("
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC")” ส าหรับสรุปสาระส าคญัของสญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC ที่เข้าท าระหวา่ง กองทนุ และ TICC 

3.7.3. สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

กองทนุเข้าท าสญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
และสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที ่2 
ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.7.3 นี ้และเอกสารอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวส าเร็จลุล่วง  ทัง้นี ้
สาระส าคญัของสญัญาที่ท าให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และร่าง
สญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม  ครัง้ที่ 2 มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่  2 

(1) สญัญาโอนขายทรพัย์สินและสิทธิรายไดที้ล่งทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที ่2 ระหว่าง AWC และกองทนุ (“สญัญา
โอนขายทรพัย์สินและสิทธิรายได้ AWC ทีล่งทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที ่2”) 

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

• กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย ........................  • ภายใต้เง่ือนไขความส าเร็จครบถ้วนของเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดที่
ก าหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 AWC จะต้องขายและโอน และกองทุน
จะต้องซือ้และรับโอนรายได้ที่คาดวา่จะได้รับของ AWC จากคา่เช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC จ านวน  149  เสาและอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เก่ียวข้อง (“เสาโทรคมนาคม
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ของ AWC ที่ ลงทุนเพิ่ มเติม ครั้งที่  2”) ตามสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (รวมถึงเงินที่ได้รับจาก
การใช้สิทธิเรียกร้อง และสิทธิอื่นทัง้หมดที่ เกิดจากรายได้ดงักล่าว
ตามที่ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2) นับแต่วันเร่ิมค านวณรายได้ส าหรับการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 จนถึงวันที่ครบก าหนดสัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (“วันครบก าหนดสญัญา 

AWC เพิ่มเติม”) หกัด้วยต้นทนุและค่าใช้จ่ายบางสว่นส าหรับการ
ด าเนินงานและซ่อมบ ารุง เงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าที่ดิน (รวมถึง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) และเบีย้ประกนัภยั (“ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ 
AWC”) โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายของ AWC จะมีการปรับอตัราเพิ่มขึน้
รายปี (annual escalation) (รวมเรียกว่า “รายได้สุทธิของ AWC 

ที่ ลงทุนเพิ่ มเติม ครั้งที่  2”) ในวันที่ท าการซือ้ขายเสร็จสิน้ที่
ก าหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC  
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 (“วันที่ ท าการซือ้ขายรายได้  AWC  

ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้”) 

• ภายหลงัวนัครบก าหนดสญัญา AWC เพิ่มเติมหรือวนัที่สญัญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ถูกยกเลิกก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาหรือก าหนดระยะเวลาที่ได้มีการขยาย แล้วแต่
กรณี AWC จะต้องโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 ให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องรับโอนเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ดังกล่าว (“ทรัพย์สิน AWC  

ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2”) ในวนัที่ก าหนดไว้ให้เป็นวนัที่ท าการ
โอนและสง่มอบทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (“วันโอน
ทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) 

(ทัง้นี ้รายได้สทุธิของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สิน 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่ขายของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) 

เงื่อนไขบังคับก่อน ........................  • เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ต้องส าเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที่ท าการ
ซือ้ขายรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ รวมถึง (แต่
ไม่จ ากัดเพียง) (ก) AWC ได้รับอนุมัติ และได้รับมอบอ านาจให้
ด าเนินการทัง้หมดที่เก่ียวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการเข้าท าและ
ปฏิบตัิตามภาระผูกพันของตนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
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สิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 แล้ว (ข) มีการลงนาม
และท าให้สมบรูณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 (ค) มีการลงนามในสญัญากู้ ยืมเงินเพื่อจัดหาเงินทุนส าหรับ
การได้มาซึ่งเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
(ง) กองทุนได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการเข้าท าสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ตาม
ประกาศ ทน. 1/2554 และ (จ) ไม่มีเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบในทาง
ลบอย่างร้ายแรงเกิดขึน้นบัจากวนัท าสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

• หากมิได้มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการ
ยกเว้นเง่ือนไขบังคับก่อนภายใน 14  วันท าการหลังจากวันท า
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2  AWC หรือกองทุนอาจบอกเลิกสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (ทัง้นีก้ารที่เง่ือนไข
บงัคบัก่อนที่เก่ียวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท า
ผิดภาระผกูพนัของคู่สญัญาฝ่ายนัน้แต่เพียงฝ่ายเดียว)  โดย AWC 
หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายตามสญัญา
ดังกล่าว  เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จากการกระท าผิดภาระ
ผกูพนัในการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีเก่ียวข้องและการท าให้
ธุรกรรมตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซือ้ขาย ..................................  •  545,713,306 บาท (“ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน AWC ที่ ลงทุน

เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”)  

• AWC จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที่เก่ียวข้องทัง้หมด
เต็มจ านวนจากธุรกรรมการโอนขายทรัพย์สินและรายได้ให้แก่
กองทนุ 

เงื่อนไขในการโอนทรัพย์สิน AWC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ...............  

• ในวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  AWC จะต้อง
โอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้กับกองทุน โดย
เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและ
สิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ทัง้นี  ้เง่ือนไขที่ ต้อง
ส าเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันโอนทรัพย์สิน  AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงรายละเอียดและหลกัฐาน
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เก่ียวกับสิทธิในที่ดิน และ/หรือ สิทธิการเช่าโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของสถานที่อันเป็นที่ตัง้ของทรัพย์สิน  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 2  

• ส าหรับทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่ไม่สามารถโอน
และส่งมอบได้ในวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
AWC จะช าระเงินให้กองทุนเป็นมูลค่าสุดท้าย (terminal value) 
ของทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่ไม่ได้มีการโอนและ
สง่มอบดงักลา่วในวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  
เมื่ อ  AWC ช าระมูลค่าสุด ท้าย  (terminal value) ดังกล่าวจน
ครบถ้วนแล้ว AWC จะหมดภาระผูกพนัต่อกองทุนในการโอนและ
ส่งมอบทรัพย์สิน  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2  ที่ เก่ียวข้อง
ดงักลา่ว 

• มูลค่าสุด ท้าย (terminal value) ของท รัพ ย์สิน  AWC ที่ ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  2 คือ จ านวนที่เท่ากับ 14  เท่าของรายได้ค่าเช่า 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 รายเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือน 
ก่อนเดือนที่มีวันโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 
(“มลูคา่สดุท้ายของ AWC”) 

• ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าเช่ารายเดือนส าหรับ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ตามสญัญา
เช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 อนัเนื่องมาจาก 
กสท.โทรคมนาคม ตกลงเก่ียวกับการตีความเร่ืองสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวของ กสท.โทรคมนาคม ในการเช่าใช้เสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2  ภายใต้สัญญาเช่าเคร่ืองและ
อปุกรณ์ HSPA  คู่สญัญาตกลงว่ามูลค่าสดุท้าย (terminal value) 
ของทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะยงัคงเป็นจ านวนที่
เท่ากับ 14 เท่าของรายได้ค่าเช่า AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
รายเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือนก่อนเดือนที่มีวันโอนทรัพย์สิน 
AWC ที่ ลงทุน เพิ่ ม เติ ม  ค รั ง้ที่  2  เสมื อนหนึ่ งว่ า ไม่ ได้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าเช่ารายเดือนส าหรับเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เนื่องจากเหตุดังกล่าวแต่อย่างใด  
ทัง้นี  ้เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
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กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยง .............  • กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยงภยัในความสญูเสยีหรือเสียหายในรายได้
สุทธิของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และ ทรัพย์สิน  AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะตกเป็นของกองทุนในวันที่ธุรกรรมที่
เก่ียวข้องเสร็จสิน้ เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

• สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่  2 เป็นธุรกรรมการซือ้ขายรายได้สุทธิของ  AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  2  ที่สมบูรณ์ และแท้จริง โดยมิ ได้ เป็นการก่อ
หลกัประกันส าหรับภาระผูกพันใดๆ ของ  AWC  กองทุนจะได้รับ
กรรมสิท ธ์ิและผลประโยชน์ในรายได้สุทธิของ AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยครบถ้วนสมบูรณ์นบัจากวนัที่ท าการซือ้ขาย
รายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ และมีสิทธิที่จะ
จ าหนา่ยจ่ายโอนรายได้สทุธิของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 นัน้
ตอ่ไป และมีสทิธิโดยสมบรูณ์ที่จะได้รับและเก็บไว้ซึง่รายได้สทุธิของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เพื่อประโยชน์ของกองทนุเอง 

การช าระรายได้สุทธิของ AWC .....  • AWC จะจัดหาและส่งมอบรายได้สทุธิของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 ที่ต้องช าระจนถึงวนัที่มีการช าระรายได้สทุธิของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่ต้องช าระจนครบถ้วน โดยช าระให้แก่
กองทนุภายในวนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือนปฏิทิน โดยเร่ิมจาก
เดือนที่เกิดวนัท่ีท าการซือ้ขายรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
เสร็จสิน้ 

ทัง้นี ้ตามจ านวนดังต่อไปนี ้(“รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่

ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) 

• รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะค านวณ
จากเสาโทรคมนาคมจ านวน 149 เสา ในอตัราดงัตอ่ไปนี ้

 

ปี พ.ศ. 
รายได้ ค่ าเช่ า  AWC รายเดื อนที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ส าหรับเสา
โทรคมนาคมต่อเสา (บาท/เดือน) 

2560 
(ธนัวาคม) 

21,495 

2561 21,317 
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2562 21,134 

2563 20,944 

2564 20,750 

2565 20,549 

2566 20,342 

2567 20,130 

2568 
(7 เดือน) 

19,910 

 หมายเหตุ รายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ข้างต้น เป็น ไปตามก าหนดระยะเวลาของสัญญ าเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งปัจจบุนัจะครบก าหนด
ในวันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2568  ในกรณีที่มีการขยายก าหนด
ระยะเวลาของสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 ดงักลา่ว รายได้คา่เช่า AWC รายเดือนท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ตอ่เสาในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายจะสอดคล้องกบัคา่เช่าภายใต้
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่คาดว่า
จะได้รับจาก BFKT ในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายดงักลา่ว 

เหตุผิดนัดและผลแห่งการ 
ผิดนัด ............................................  

• ก่อนวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หากเกิดเหตุ
ผิดนัดใดที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 กองทนุอาจเรียกให้ AWC ช าระเงิน
เป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (net present value) ของรายได้สุทธิของ 
AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่เหลอืทัง้หมด รวมกบัมลูคา่สดุท้าย
ของ AWC (terminal value) ของทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 (รวมเรียกวา่ “รายได้สุทธิ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 

2 คงค้าง”) และอาจบังคับใช้สิทธิของกองทุนไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

• ตัวอย่างของเหตุผิดนัด เช่น กรณี  AWC ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า 
AWC รายเดือนที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 เป็นเวลาสามเดือน
ติดต่อกัน  กรณี AWC ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนัหากอตัราสว่น
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หนีส้ินสทุธิที่มีดอกเบีย้ (Net Interest Bearing Debt) ต่อ EBITDA 
ของ AWC เกินกว่า 5 ต่อ 1 กรณี AWC ไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนั
บางประการตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และไม่ด าเนินการแก้ไขกรณี
ดังกล่าวตามระยะเวลาที่ก าหนด  กรณี  AWC ผิดนัดช าระหนี ้
การเงินในยอดเงินต้นรวมมากกว่าหนึ่งพนัล้านบาท  กรณีได้มีการ
ริเร่ิมกระบวนการเก่ียวกับการมีหนีส้ินล้นพ้นตัวหรือกระบวนการ
ของเจ้าหนีก้ับ AWC  และกรณีสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สิน้สดุลงหรือมีเหตผิุดนดัภายใต้สญัญาเช่า
เสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เนื่องจากเหตุการณ์
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

• ในกรณีที่ AWC ไม่ส่งมอบรายได้ค่าเช่า AWC รายเดือนที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เป็นจ านวนสามเดือนติดต่อกัน หรือสองเดือน
ติดต่อกันในกรณีที่ไม่สามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินได้ หาก
กรณีดงักลา่วเกิดจากการที่ BFKT ไม่ช าระรายได้สทุธิของ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ที่เก่ียวข้องใดๆ ภายใต้สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ 
กสท. โทรคมนาคม ปฏิบัติผิดสัญญาไม่ช าระค่าเช่าแก่ BFKT 
ภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA และการผิดสญัญา
ดงักล่าวของ กสท. โทรคมนาคม ไม่ได้เกิดจากการผิดภาระผูกพนั
ของเรียลมฟูตามสญัญาขายสง่บริการ HSPA แล้ว กองทนุไมม่ีสทิธิ
ในการเรียกเหตผิุดนดัและเรียกให้ AWC สง่มอบรายได้สทุธิ AWC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 คงค้างให้แก่กองทนุ  

ภาระหน้าที่หลักอื่นๆ ของ AWC ..  • นับจากวันที่ท าการโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
เสร็จสิน้ (“วันโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2 

เสร็จสิน้”) AWC จะด าเนินการตอ่ไปนีโ้ดยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

• ในกรณีที่ไมส่ามารถโอน และ/หรือ แปลงคูส่ญัญาเก่ียวกบัสทิธิ
การเช่าในที่ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กับกองทุนได้ AWC จะ
ด าเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าทรัพย์สิน  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบคุคลที่ได้รับการ
แตง่ตัง้มีสทิธิเข้าไปและใช้สถานท่ีตัง้ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนินัน้  
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• ในกรณีของสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวกับทรัพย์สิน  AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญา
ให้แก่กองทุนได้ AWC จะด าเนินการให้กองทุนได้รับสิทธิและ
ผลประโยชน์ของ AWC ตามสญัญาอื่นๆ นัน้ 

• AWC จะด าเนินการต่อไปนีเ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจากวนั
โอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 เสร็จสิน้ ด้วย
คา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

(i) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการ
ตามสมควรเก่ียวกับทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่  2  ที่ ได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้ว 
(“ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว”) 

(ii) พยายามตามสมควรเพื่ อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของ AWC) เพื่อให้กองทุนสามารถใช้งาน
ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วได้ในสาระส าคญัในลกัษณะ
เดียวกับที่มีการใช้ก่อนวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ และ 

(iii) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพย์สิน  AWC ที่โอนแล้ว 
และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้ตามสมควร 

• นับจากวันโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ 
หาก (ก) สถานที่ตัง้ที่ เก่ียวกับทรัพย์สิน  AWC ที่ โอนแล้วไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางสว่นซึง่ได้มีการโอนให้แก่ และ/หรือ แปลงคูส่ญัญา
เป็นกองทนุแล้วถกูยดึไป ถกูควบคมุ หรือถกูด าเนินการโดยประการ
อื่นใดท าให้ไมส่ามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอนัเนื่องมาจากการเข้าถึง
หรือการใช้สถานที่ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนนัน้ไม่ชอบด้วย
กฎหมายโดยกองทุนหรือผู้ ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วซึ่ง
ไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรูไม่ได้มีส่วนในการนัน้ หรือ (ข) ก่อนการ
โอนสิทธิการเช่าให้แก่ หรือ แปลงคู่สญัญาให้กองทนุ มีการคดัค้าน
ความสมบูรณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที่
ตามสทิธิการเช่าของทรัพย์สนิ AWC ที่โอนแล้วใดๆ โดยกองทนุหรือ
ผู้ซึ่งเช่าใช้ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลในกลุ่มทรู
ไม่ได้มีส่วนในการนัน้ หรือ (ค) AWC ไม่สามารถด าเนินการให้
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กองทนุ ผู้ เช่า ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม หรือบคุคลท่ีได้รับการ
แต่งตัง้เข้าถึงหรือใช้สถานที่ได้ (“สถานท่ี AWC ที่ได้รับผลกระทบ”) 
ท าให้ผู้ เช่าหรือกองทุนไม่สามารถเข้าถึง ด าเนินงาน และ /หรือใช้
ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วได้ AWC จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้
ด้วยคา่ใช้จ่ายของ AWC เอง 

• จัดหาหรือได้มาซึ่งสถานที่ใหม่ตามที่คู่สัญญาตกลงกันว่า
เทียบเท่ากับสถานที่ AWC ที่ได้รับผลกระทบ (โดยคู่สัญญา
จะต้องด าเนินการโดยสมเหตสุมผล) โดยพิจารณาถึง 

(ก) สถานท่ีตัง้ 

(ข) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที่จะได้จาก
สถานท่ีใหมน่ัน้ และ 

(ค) ความจุขนาดพืน้ที่ส าหรับติดตัง้ทรัพย์สิน AWC ที่โอน
แล้ว  และอุปกรณ์ โทรคมนาคมอื่นๆ ของผู้ เช่า ณ 
สถานท่ีใหมน่ัน้ และ 

• ย้ายทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วที่ตัง้อยู่ในสถานที่ AWC ที่ได้รับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่มีคุณภาพ 
ลกัษณะจ าเพาะ และประสิทธิภาพอย่างน้อยเท่ากบัทรัพย์สิน 
AWC ที่โอนแล้ว ที่จะติดตัง้ในสถานที่ใหม่ และด าเนินการให้
แนใ่จวา่มีความจ ุประสทิธิภาพ และขนาดพืน้ท่ีเพียงพอส าหรับ
ทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว หรืออุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่จะ
ย้ายมาและติดตัง้ในสถานท่ีใหมน่ัน้ ให้เหมือนกบัท่ีเคยตัง้อยูใ่น
สถานที่ AWC ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่สถานที่นัน้จะกลายเป็น
สถานท่ี AWC ที่ได้รับผลกระทบ 

• ในกรณีที่ AWC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้วหรือ
เปลี่ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่สามารถด าเนินการแก้ไข
ตามที่กองทุนต้องการตามสมควรภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 AWC จะต้องด าเนินการดงันี ้

• ซือ้  และ/หรือ จัดให้มีการซื อ้ทรัพย์สิน AWC ที่ โอนแล้วที่
เก่ียวข้องซึง่ตัง้อยูห่รือติดตัง้ในสถานท่ี AWC ที่ได้รับผลกระทบ 
(“ทรัพย์สิน AWC ที่ ได้รับผลกระทบ”) ในราคาที่เท่ากับ 
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มูลค่าสุดท้ายของ AWC (terminal value) (“ราคาซือ้ขาย
ทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบ”) พร้อมทัง้ช าระดอกเบีย้
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันโอนทรัพย์สิน AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้จนกระทัง่และรวมถึงวนัท่ี AWC 
ช าระคืนราคาซือ้ขายทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบแก่
กองทนุ 

• ช าระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเก่ียวกับการขายและโอน
ทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน รวมถึงเงิน
รายได้ค่าเช่ าท รัพย์สิน  AWC ที่ ได้ รับผลกระทบซึ่งผู้ เช่ า
ทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบนัน้ไม่ช าระให้แก่กองทุน 
เนื่องจากผู้ เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบ
นัน้ได้ จนถึงวันที่ AWC ช าระราคาซือ้ขายทรัพย์สิน AWC ที่
ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

• ช าระเงินซึ่งเป็นต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญเสีย 
สิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพันทัง้หมดที่เกิดหรือจะเกิดกับ
กองทนุอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้ทรัพย์สิน AWC ที่
ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้ายสถานที่ของทรัพย์สิน AWC ที่
ได้ รับผลกระทบ และสิทธิเรียกร้องของผู้ เช่าที่เรียกเอากับ
กองทนุเนื่องจากผู้ เช่าดงักลา่วไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน AWC ที่
ได้รับผลกระทบนัน้ได้  

• ภายใต้บังคับของการที่  AWC ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
เก่ียวกับการซือ้คืนทรัพย์สิน AWC ที่ได้รับผลกระทบตามที่อธิบาย
มาข้างต้น กองทุนจะช าระเงินค่าเช่าทัง้หมดที่เก่ียวกับทรัพย์สิน 
AWC ที่ได้รับผลกระทบที่กองทุนได้รับจากผู้ เช่าที่เป็นนิติบุคคลใน
กลุ่มทรูตามสญัญาเช่าที่เก่ียวข้องระหว่างนิติบุคคลดังกล่าวและ
กองทุนให้แก่ AWC พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นบัจากวนัท่ีกองทนุรับเงินคา่เช่าจากผู้ เช่าที่เป็นนิติบคุคลในกลุม่ทรู
แตล่ะครัง้ตามสญัญาเช่าที่เก่ียวข้องระหว่างนิติบคุคลดงักลา่วและ
กองทุน จนกระทั่งและรวมถึงวันที่กองทุนช าระคืนเงินค่าเช่านัน้
ให้แก่ AWC  ทัง้นี ้จ านวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินราคาซือ้ขาย
ทรัพย์สนิ AWC ที่ได้รับผลกระทบที่เก่ียวข้อง 

• ภาระผกูพนัของ AWC เก่ียวกบัการย้ายสถานท่ีและซือ้คืนทรัพย์สิน 
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AWC ที่ได้รับผลกระทบที่ตัง้อยู่ในสถานที่ซึ่งได้มีการโอนสิทธิการ
เช่าสถานที่ให้แก่กองทุนแล้ว หรือ แปลงคู่สญัญาเช่าสถานที่เป็น
กองทนุแล้ว แต่ถกูยึดไป ถกูควบคมุ หรือถกูด าเนินการโดยประการ
อื่นใดท าให้ไมส่ามารถใช้งานได้โดยผู้ เช่าอนัเนื่องมาจากการเข้าถึง
หรือการใช้สถานที่นัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ก าหนดไว้เพียงห้าปี
หลังจากวันโอนสิทธิหรือแปลงคู่สัญญาที่ เก่ียวกับสถานที่ที่
เก่ียวข้องดงักลา่วเป็นกองทนุ 

• หาก กสท. โทรคมนาคมไม่ช าระค่าเช่าแก่ BFKT ตามสญัญาเช่า
เคร่ืองและอุปกรณ์  HSPA หรือสัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ 
HSPA ถูกยกเลิกเนื่องจาก กสท. โทรคมนาคมผิดสัญญาและ 
BFKT ไม่ช าระคา่เช่าภายใต้สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยกรณีดงักลา่วท าให้ AWC ไม่ช าระรายได้สทุธิ
ของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้แก่กองทุน ซึ่งไม่ถือว่าเป็น
เหตผิุดนดัภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2   เมื่อกองทุนได้มีการร้องขอ AWC ต้อง
ด าเนินการหรือจัดการให้ BFKT ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อให้มีการด าเนินการเรียกร้องที่สามารถท าได้และมีผลโดยชอบ
ด้วยกฎหมายต่อ กสท. โทรคมนาคม กองทุนตกลงรับผิดชอบใน
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการด าเนินการเรียกร้องดังกล่าว  
เมื่อ AWC หรือ BFKT ได้รับคา่เสยีหายหรือคา่ชดเชยใดๆ AWC ตก
ลงจะด าเนินการหรือจัดการให้ BFKT ด าเนินการช าระค่าชดเชย
หรือจ านวนเงินที่ได้รับจาก กสท. โทรคมนาคม ให้แก่กองทุนตาม
เง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ทัง้นี  ้AWC หรือ 
BFKT ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการเรียกร้องดังกล่าว มีสิทธิหักต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ น้ ในการด าเนินการเรียกร้องดังกล่าวจาก
ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ที่ช าระโดยกสท. โทรคมนาคม ก่อน
การช าระเงินดงักลา่วให้แก่กองทนุในกรณีที่กองทนุยงัมิได้ช าระค่า
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการเรียกร้องดงักลา่วให้แก่ AWC 
หรือ BFKT แล้วแตก่รณี 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน ..............  

• นบัจากวันที่ท าการซือ้ขายรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
เสร็จสิน้ AWC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับข้อเสนอ
เป็นรายแรกในการซือ้สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ การ
ลงทนุเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีเป็นโครงสร้างพืน้ฐานกิจการโทรคมนาคม
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ของ AWC หรือนิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรู (ยกเว้นทรัพย์สินที่ขายของ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และทรัพย์สินอื่นบางส่วน) ซึ่ง
กองทุนสามารถลงทุนได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของ ก.ล.ต. 
(“ทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติม”) จนถึงวันต่อไปนีแ้ล้วแต่วันใดจะถึง
ก่อน (ก) วันครบห้าปีนับจากวันที่ท าการซือ้ขายรายได้  AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้หรือวนัที่กองทนุจดทะเบียนเพิ่มทนุ
ครัง้ที่ 1 ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วแต่วนัใดจะครบก าหนดทีหลงั 
และ (ข) วนัที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุน
ที่กองทนุออกมากกวา่ที่ทรูถืออยู ่โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(i) หาก AWC และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่ มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน AWC 
เพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอก AWC ต้องด าเนินการและ
จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูนัน้ต้องออกหนังสือ
ข้อเสนอ (“หนังสือข้อเสนอ”) ส่งให้กองทุนโดยมี
รายละเอียดตามที่ ก าหนดไว้ในสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ทัง้นี ้รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง เง่ือนไขและข้อก าหนดอนั
เป็นสาระส าคัญทัง้หมดของการเช่าทรัพย์สิน  AWC 
เพิ่มเติม (หากมี)  

(ii) หากกองทุนต้องการซือ้ทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติมนัน้ 
กองทนุต้องแจ้งผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลกัษณ์
อักษรว่าต้องการซือ้ทรัพย์สิน AWC เพิ่มเติมดังกล่าว 
(“ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอน”) ตามข้อก าหนดที่ระบใุน
หนงัสอืข้อเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วนัท า
การนบัจากวนัที่กองทนุได้รับหนงัสือข้อเสนอหรือระยะ
เวลานานกว่านัน้ตามที่ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตก
ลง  จากนัน้ ภายในสามเดือนนบัจากวนัที่ของหนังสือ
ตอบรับ กองทุนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับ
อนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่จ าเป็นในการซือ้ทรัพย์สิน 
AWC ที่จะโอน  และ AWC ต้องด าเนินการ และ/หรือ 
จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรายที่ เก่ียวข้อง
พยายามอย่างเต็มที่ให้ได้รับความยินยอมหรือการ
อนุมตัิทัง้หมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
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สญัญาส าหรับการขายทรัพย์สิน AWC ที่จะโอน  เมื่อ
ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่เก่ียวข้องทัง้หมด
แล้ว กองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท า
สญัญาและท าการซือ้ขายและโอนทรัพย์สิน AWC ที่จะ
โอนให้เสร็จสิน้ภายในสามเดือนหลงัจากกองทุนและ
ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความยินยอมและการ
อนมุตัิดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

(iii) หาก (ก) กองทนุไม่สง่หนงัสือตอบรับให้ผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
ทรัพย์สนิเพิ่มเติมไม่ได้รับความยินยอมและการอนมุตัิที่
จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาสามเดือน
นับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่
สามารถด าเนินการให้การซือ้ขายและโอนทรัพย์สิน 
AWC ที่จะโอนเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวันที่ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็น
ทัง้หมดที่เก่ียวข้อง ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขาย
ท รัพ ย์ สิ น  AWC ที่ จ ะ โอน ให้ บุ ค คลภาย นอก ใน
ข้อก าหนดและเง่ือนไขเดียวกนัหรือดีกวา่ (ส าหรับผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนงัสือข้อเสนอภายใน
ระยะเวลาหกเดือนหลังจากนัน้  หากผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมยงัไม่สามารถขายทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนให้
บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว 
และตอ่มาผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน
ที่ AWC จะโอนอีกครัง้ ให้กองทุนมีสิทธิในการซือ้เป็น
รายแรกอีกครัง้ โดยให้ด าเนินการตามขัน้ตอนใน
ลกัษณะเดียวกนัจนครบถ้วน 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ AWC ................  

• หากกองทุนได้ซือ้ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนและภายหลงัต้องการ
ขายทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุน
จะต้องท าหนังสือข้อเสนอส่งให้ AWC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่
กองทุนเสนอขาย และ (ข) เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ส าคญัของการ
ขายทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ  เมื่อ AWC 
ได้รับหนงัสือดงักลา่วแล้ว AWC จะมีสทิธิในการซือ้ทรัพย์สิน AWC 
ที่จะโอนเป็นรายแรกโดยมีเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบไุว้ใน
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
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ครัง้ที่ 2 

• AWC อาจโอนสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน AWC ที่จะโอนดังกล่าว
ให้แก่นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้ รับความ
ยินยอมจากกองทนุ 

การจ ากัดความรับผิดของ AWC ...  ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 ความรับผิดของ AWC จะมีอยู่อย่างจ ากัดตามกรณีทั่วไปซึ่ง
รวมถึงกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

• AWC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเก่ียวกับทรัพย์สิน AWC ที่โอน
แล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนับ
จากวนัโอนทรัพย์สนิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ เว้นแต่
สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากเร่ืองส าคญับางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่ง
ไม่มีก าหนดระยะเวลาสิน้สุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ 
(นอกจากที่กฎหมายก าหนด)  เร่ืองดงักล่าวรวมถึง ค ารับรองของ 
AWC ในเร่ืองอ านาจหน้าท่ีและความสามารถ กรรมสิทธ์ิของ AWC 
ในทรัพย์สนิ AWC ที่โอนแล้ว และการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงกระท า
การท่ีเก่ียวข้อง 

• ความรับผิดโดยรวมของ AWC เก่ียวกบั (ก) รายได้สทุธิของ AWC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ต้องไมเ่กินรายได้สทุธิ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 คงค้าง (ข) ทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ท่ีโอน
ให้แก่กองทุนต้องไม่เกินมูลค่าสดุท้ายของ AWC (terminal value) 
ของทรัพย์สินนัน้ และ (ค) การท าผิดสญัญาอื่นใดทัง้หมด ความรับ
ผิดรวมของ  AWC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื อ้ขาย
ทรัพย์สิน AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  ทัง้นี ้AWC ต้องรับผิดต่อ
ความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (ยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
อากรแสตมป์ ภาระผกูพนั และต้นทนุค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ท่ีเกิดขึน้
หรือเป็นผลจากการเข้าท า การใช้สิทธิ การบงัคบัสิทธิตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

ประกันภยั .....................................  AWC ตกลงที่จะ 

• ด าเนินการให้กองทุนมี ช่ือเป็นผู้ เอาประกันภั ย ร่วมและผู้ รับ
ผลประโยชน์ร่วมภายใต้กรมธรรม์ประกันภยัของกลุม่ทรูที่เก่ียวกับ
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เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ภายใน 45 วนั
นับแต่วันที่ท าการซือ้ขายรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 
เสร็จสิน้ 

• จดัให้มีการประกนัภยัที่เก่ียวกบัเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรูทัง้หมด 
ตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

• ในวนัโอนทรัพย์สิน AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จดัหากรมธรรม์
ประกนัภยัในนามของกองทนุส าหรับทรัพย์สิน AWC ที่โอนแล้ว โดย
กองทุนจะรับผิดชอบในเบีย้ประกันภยัส าหรับกรมธรรม์ประกันภยั
ดงักลา่ว 

• ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มทรู
เก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุกอ่น โดยกองทนุจะไมใ่ห้ความยินยอม
โดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้ และ 

• ด าเนินการให้มีการน าเงินท่ีได้รับตามกรมธรรม์ประกนัภยัทัง้หมดไป
ใช้ซ่อมแซม ปรับสภาพ หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินที่ได้มีการ
เรียกร้องให้มีการชดใช้เงินประกนัดงักลา่ว 

การชดเชยความเสียหาย ..............  • AWC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจดัการ และตวัแทน
ของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี 
อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่น
ตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค า
รับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของ AWC ภายใต้สญัญาโอน
ขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่
เป็นความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิด
โดยกองทนุ บริษัทจดัการ หรือตวัแทนของกองทนุหรือบริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มีตามสัญญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือตาม
กฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ AWC และตัวแทนของ AWC ใน
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ความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับ
ผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
รวมถึงค่าทนายและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจาก
การท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกนั หรือการผิดค ารับรอง
ใดของกองทุนภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย  AWC หรือ ตัวแทน
ของ AWC ทัง้นี ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ AWC ที่มีตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้  AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

การโอนสิทธิ .................................  • AWC และกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดย
ประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดย
มิได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทัง้นี ้เว้นแต่มีข้อก าหนดในสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิ
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ.......................  • สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .............................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตัดสินคดี
ความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อพิพาทที่
เกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกับสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

(2) สญัญาซ้ือขายทรัพย์สินระหว่าง TUC และกองทุน (“สญัญาซ้ือขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2”) 

คู่สัญญา ..................................  • TUC ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย ..................  ภายใต้เง่ือนไขความส าเร็จครบถ้วนของเง่ือนไขบังคับก่อนทัง้หมดที่
ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
TUC จะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซือ้และรับ
โอนกรรมสทิธ์ิ  

• ณ วนัที่ก าหนดให้เป็นวนัท าการโอนและสง่มอบทรัพย์สนิที่ขายของ 
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TUC ที่ ลงทุนเพิ่ ม เติม  ค รัง้ที่  2  เส ร็จสิ น้  (“วันที่ ท าการโอน
ทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้”) 
(ก) เสาโทรคมนาคม จ านวน 350 เสา และ (ข) FOC ความยาว 
1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบนั
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด 
(“ทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) และ  

• ณ วนัที่ก าหนดให้เป็นวนัท าการโอนและสง่มอบทรัพย์สนิที่ขายของ 
TUC ที่ ลงทุนเพิ่ ม เติม  ค รัง้ที่  3  เส ร็จสิ น้  (“วันที่ ท าการโอน
ทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้”) 
(ก) เสาโทรคมนาคม จ านวน 2,589 เสา และ (ข) FOC ความยาว
โดยประมาณ 8,017  กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร์
กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบนัใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวดั (“ทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3”) 

(รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2 และครัง้ที่ 3”) 

เงื่อนไขบังคับก่อน ..................  • เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ต้องส าเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที่ท าการ
โอนทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ และ
วนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
เสร็จสิน้ รวมถึง (แต่ไมจ่ ากดัเพียง) (ก) TUC ได้รับอนมุตัิ และได้รับ
มอบอ านาจให้ด าเนินการทัง้หมดที่เก่ียวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการ
เข้าท าและปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 แล้ว (ข) มีการลงนาม
และท าให้สมบรูณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการเข้าท าสญัญา
ซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ตามประกาศ 
ทน. 1/2554 (ง) ในกรณีทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 มีการลงนามในสญัญากู้ ยืมเงินเพื่อจัดหาเงินทุนส าหรับ
การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (จ) 
ในกรณีทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 มีการลง
นามในสญัญากู้ ยืมเงินเพื่อจดัหาเงินทนุบางสว่นส าหรับการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (หากมี) และ
การเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ของกองทุนได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตาม
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ฉ) ไม่มีเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบในทางลบ
อยา่งร้ายแรงเกิดขึน้นบัจากวนัท าสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

• ในกรณีทรัพย์สนิที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หากมิได้
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มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้น
เง่ือนไขบงัคับก่อนภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัท าสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 TUC หรือกองทุน
อาจบอกเลิกสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 (ทัง้นี ้การท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่เก่ียวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วน
จะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผูกพนัของคู่สญัญาฝ่ายนัน้แต่
เพียงฝ่ายเดียว) โดย TUC หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อ
คูส่ญัญาอีกฝ่ายตามสญัญาดงักลา่ว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้
จากการกระท าผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับ
ก่อนที่เก่ียวข้องและการท าให้ธุรกรรมตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน
ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สมบรูณ์และมีผล 

• ในกรณีทรัพย์สนิที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 หากมิได้
มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้น
เง่ือนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีก าหนดให้เป็น
วนัท าการซือ้ขายทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
เสร็จสิน้ ตามสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่  2 TUC หรือกองทุนอาจบอกเลิกการโอนขายในส่วนที่
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 
(ทัง้นี ้การที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่เก่ียวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วนจะต้อง
มิได้เกิดจากการท าผิดภาระผูกพันของคู่สญัญาฝ่ายนัน้แต่เพียง
ฝ่ายเดียว) โดย TUC หรือกองทนุตา่งไมม่ีสิทธิเรียกร้องตอ่คู่สญัญา
อีกฝ่ายในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการโอนขายทรัพย์สินที่ขายของ TUC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ดงักลา่ว เว้นแตส่ทิธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก
การกระท าผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนที่
เก่ียวข้องและการท าให้ธุรกรรมการโอนขายทรัพย์สินที่ขายของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ตามสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของ 
TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซือ้ขาย ............................  • 3,629,906,842 บาท (“ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) และ 

• ราคาซือ้ขายส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 3 (“ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3”) 
เป็นไปตามจ านวนที่ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 โดยกองทุนต้องช าระราคาซือ้ขายเต็ม
จ านวนในวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ หรือวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ แล้วแตก่รณี 
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กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยง .......  • กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายใน
ทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 จะ
ตกเป็นของกองทุนในวนัที่ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการขายและโอน
เสร็จสิน้  เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาซื อ้ขาย
ทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

• ณ แตล่ะวนัท่ีธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการขายและโอนทรัพย์สนิท่ีขาย
ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ TUC ให้
ค ารับรองและรับประกนัแก่ผู้ซือ้วา่ทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC ทีล่งทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ที่เก่ียวข้องซึง่จะถกูขายและโอนให้แก่
ผู้ ซื อ้นัน้ เป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของ TUC และ
ปราศจากภาระติดพนัใดๆทัง้ปวง 

ภาระหน้าที่หลักของ TUC ......  • นบัแตว่นัลงนามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 2 จนถึงวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ผิดไปจาก
รายละเอียดที่ระบุไว้ในสญัญานีเ้ก่ียวกับสถานที่ตัง้หรือประเภท
ของทรัพย์สินที่ขายบางส่วนของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ซึ่ง
หมายถึง เสาโทรคมนาคมและสถานที่ตัง้ของเสาโทรคมนาคม
เหล่านัน้ TUC จะด าเนินการรายงานข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันของ
ทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ซึ่งหมายถึงเสา
โทรคมนาคม สถานที่ตัง้ของเสาโทรคมนาคมและประเภทของเสา
โทรคมนาคม ให้กองทนุทราบทกุๆ 3 เดือนนบัแตว่นัท าการสดุท้าย
ของเดือนซึง่มีการลงนามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 โดยมีเง่ือนไขว่าการเปลี่ยนแปลงนัน้ๆจะต้องไม่
สง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่มลูค่าทางเศรษฐกิจสทุธิ (net economic 
value) ของผู้ ถือหน่วยลงทุนอนัผิดไปจากรายละเอียดและเง่ือนไข
ซึ่งได้รับการอนุมตัิในที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยลงทุนของผู้ซือ้ครัง้ที่ 
1/2560 เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560  ทัง้นีคู้ส่ญัญาตกลงวา่หาก
มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแก่ประเภทของเสาโทรคมนาคมซึง่ไมเ่ป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ข้างต้น คู่สญัญาจะเจรจากันโดยสจุริตเพื่อให้
กองทนุได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมและเท่าเทียม  อนึ่ง คูส่ญัญาจะ
ร่วมกนัตกลงรายการสดุท้ายของทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ซึง่หมายถึงเสาโทรคมนาคมอยา่งน้อย 5 วนัท าการ
ก่อนวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 
3 เสร็จสิน้ 

• หลังจากแต่ละวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ (“วนัที่
ท าการโอนทรัพย์สินที่เก่ียวข้องเสร็จสิน้” TUC จะด าเนินการ
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ตอ่ไปนี ้โดยคา่ใช้จ่ายของ TUC เอง 

• TUC จะด าเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ที่เก่ียวข้องซึ่งหมายถึง 
FOC ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตัง้มีสิท ธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่ เก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินนัน้ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของสัญญาซือ้ขาย
ทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

• ในกรณีที่ไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญาเก่ียวกับ
สิทธิการเช่าในที่ดิน และ/หรือ ทรัพย์สินให้กบักองทนุได้ TUC 
จะด าเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สิน TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ซึ่งหมายถึงเสาโทรคมนาคม ผู้ จัดการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม และบคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้มีสทิธิเข้า
ไปและใช้สถานท่ีตัง้ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนินัน้ 

• ในกรณีของสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีขายของ TUC  ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ซึ่งไม่สามารถโอน และ/
หรือ แปลงคู่สัญญาให้แก่กองทุนได้ TUC จะด าเนินการให้
กองทนุได้รับสทิธิและผลประโยชน์ของ TUC ตามสญัญาอื่นๆ 
นัน้ 

• TUC จะด าเนินการต่อไปนีเ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจาก
วนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ 

• ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการตาม
สมควรเก่ียวกบัทรัพย์สนิที่ขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ที่ได้ส่งมอบและโอนสิทธิให้กองทุนแล้วใน
วันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เก่ียวข้องเสร็จสิน้ (“ทรัพย์สิน 
TUC ที่โอนแล้ว”) และ  

• พยายามตามสมควรเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการ
ตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดยค่าใช้จ่ายของ  TUC) 
เพื่อให้กองทุนสามารถใช้งานทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วได้ใน
สาระส าคญัในลกัษณะเดียวกบัท่ีมีการใช้ก่อนวนัท่ีท าการโอน
ทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ และ 

• เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว และให้
กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้ตามสมควร 

ภาระหน้าที่ เพิ่ มเติมของ TUC ที่
เกี่ ยวข้องกับเสาโทรคมนาคมที่
โอน .........................................  

• นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ หาก (ก) สถาน
ที่ตัง้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นที่เก่ียวกบัทรัพย์สิน  TUC ที่โอนแล้ว 
ซึ่งคือเสาโทรคมนาคมที่ก าลงัด าเนินการอยู่ ที่ได้มีการโอนให้แก่ 
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หรือ แปลงคู่สญัญาเป็นกองทุนแล้วถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูก
ด าเนินการโดยประการอื่นใดท าให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานโดยผู้
เช่าอนัเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที่ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วนนัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกองทุนหรือผู้ ซึ่งเช่าใช้
ทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วซึง่ไมใ่ช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไมไ่ด้มีสว่นใน
การนัน้  หรือ (ข) ก่อนการโอนสิทธิการเช่าให้แก่  หรือ แปลง
คู่สญัญาให้กองทุน มีการคัดค้านความสมบูรณ์ ความชอบด้วย
กฎหมาย หรือสิทธิในการใช้สถานที่ตามสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน 
TUC ที่โอนแล้ว ซึง่คือเสาโทรคมนาคมใดๆ โดยกองทนุหรือผู้ซึง่เช่า
ใช้ทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วซึ่งไม่ใช่นิติบคุคลในกลุม่ทรูไมไ่ด้มีสว่น
ในการนัน้ หรือ (ค) TUC ไม่สามารถด าเนินการให้กองทุน ผู้ เช่า 
ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม และบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้เข้าถึง
หรือใช้สถานที่ได้ (“สถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ”) ท าให้ผู้ เช่า
หรือกองทุนไม่สามารถเข้าถึง ด าเนินงาน และ/หรือใช้ทรัพย์สิน 
TUC ที่โอนแล้วซึง่คือเสาโทรคมนาคมได้  

TUC จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ด้วยคา่ใช้จ่ายของ TUC เอง 

(ก) จัดหาหรือได้มาซึ่งสถานที่ใหม่ตามที่คู่สญัญาตกลงกันว่า
เทียบเท่ากบัสถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ (โดยคู่สญัญา
จะต้องด าเนินการโดยสมเหตสุมผล) โดยพิจารณาถึง 

(i) สถานท่ีตัง้ 

(ii) ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายของผู้ เช่าที่จะได้จาก
สถานท่ีใหมน่ัน้ 

(iii) ความจุและขนาดพืน้ที่ส าหรับติดตัง้ทรัพย์สิน  TUC ที่
โอน แ ล้ วซึ่ งคื อ เส า โท รคมน าคม  และอุป ก รณ์
โทรคมนาคมอื่นๆ ของผู้ เช่า ณ สถานท่ีใหมน่ัน้ และ 

(ข) ย้ายทรัพย์สนิ TUC ที่โอนแล้ว (ซึง่คือเสาโทรคมนาคม) ที่ตัง้
อยู่ในสถานที่ TUC ที่ได้รับผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ์
และทรัพย์สินใหม่ที่มีคณุภาพ ลกัษณะจ าเพาะ และความจุ
อยา่งน้อยเทา่กบัทรัพย์สนิ TUC ที่โอนแล้วนัน้ ท่ีจะติดตัง้ใน
สถานที่ใหม่ และด าเนินการให้แน่ใจว่ามีสมรรถนะ ความจ ุ
และขนาดพืน้ท่ีเพียงพอส าหรับทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้วนัน้ 
หรืออุปกรณ์และทรัพย์สินใหม่ที่จะย้ายมาและติดตัง้ใน
สถานที่ใหม่นัน้ ให้เหมือนกับที่เคยตัง้อยู่ในสถานที่ TUC ที่
ได้รับผลกระทบก่อนที่สถานที่นัน้จะกลายเป็นสถานที่ TUC 
ที่ได้รับผลกระทบ 

• ในกรณีที่ TUC ไม่สามารถย้ายทรัพย์สิน TUC ที่โอนแล้ว (ซึ่งคือ
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เสาโทรคมนาคม) หรือเปลี่ยนทดแทนโดยทรัพย์สินใหม่ และไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขตามที่กองทนุต้องการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ  TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 TUC จะต้องด าเนินการดงันี ้

(ก) ซือ้ และ/หรือ จัดให้มีการซือ้ทรัพย์สิน  TUC ที่โอนแล้วที่
เก่ียวข้องนัน้ ซึ่งตัง้อยู่หรือติดตัง้ในสถานที่  TUC ที่ได้รับ
ผลกระทบ (“ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบ”) ในราคา
ที่เท่ากบัราคาซึ่งกองทุนช าระให้แก่ TUC ส าหรับทรัพย์สิน 
TUC ที่ได้รับผลกระทบนัน้ (“ราคาซือ้ขายทรัพย์สิน TUC 
ที่ได้รับผลกระทบ”) พร้อมทัง้ช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สินที่เก่ียวข้องเสร็จสิน้จนถึง
วันที่  TUC ช าระราคาส าห รับท รัพ ย์สิน  TUC ที่ ได้ รับ
ผลกระทบดงักลา่วแก่กองทนุ 

(ข) ช าระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเก่ียวกบัการขายและโอน
ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทุน รวมถึงเงิน
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน  TUC ที่ ได้ รับผลกระทบซึ่งผู้ เช่า
ทรัพย์สินที่ TUC ได้รับผลกระทบนัน้ไม่ช าระให้แก่กองทุน 
เนื่องจากผู้ เช่าดงักลา่วไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับ
ผลกระทบนัน้ ได้  จนถึ งวันที่  TUC ช าระราคาซื อ้ขาย
ทรัพย์สนิ TUC ที่ได้รับผลกระทบให้แก่กองทนุ และ 

(ค) ช าระเงินซึ่งเป็นต้นทนุ ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสญูเสีย 
สิทธิเรียกร้อง และภาระผูกพนัทัง้หมดที่เกิดหรือจะเกิดกับ
กองทนุอนัเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการใช้ทรัพย์สิน TUC 
ที่ได้รับผลกระทบ การเช่าและย้ายสถานที่ของทรัพย์สิน 
TUC ที่ได้รับผลกระทบ และสิทธิเรียกร้องของผู้ เช่าที่เรียก
เอากบักองทนุเนื่องจากผู้ เช่าไมส่ามารถใช้ทรัพย์สิน TUC ที่
ได้รับผลกระทบนัน้ได้  

• ภายใต้บังคับของการที่  TUC ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
เก่ียวกบัการซือ้คืนทรัพย์สิน TUC ที่ได้รับผลกระทบตามที่อธิบาย
มาข้างต้น กองทุนจะช าระเงินค่าเช่าทัง้หมดที่เก่ียวกับทรัพย์สิน 
TUC ที่ได้รับผลกระทบที่กองทุนได้รับจากผู้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าว
ตามสญัญาเช่าหลกัให้แก่ TUC พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี นับจากวันที่กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าทรัพย์สิน
ดงักล่าวแต่ละครัง้ตามสญัญาเช่าหลกัจนกระทั่งและรวมถึงวนัที่
กองทนุช าระคืนเงินค่าเช่านัน้ให้แก่ TUC ทัง้นี ้จะต้องไม่เกินราคา
ส าหรับทรัพย์สนิ TUC ที่ได้รับผลกระทบที่เก่ียวข้อง 

• ภาระผกูพนัของ TUC เก่ียวกบัการย้ายสถานท่ีและซือ้คืนทรัพย์สิน 
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TUC ที่ได้รับผลกระทบที่ตัง้อยู่ในสถานที่ (หรือตัง้อยู่บางส่วนใน
สถานท่ี)  ซึ่งได้มีการโอนให้แก่ หรือ แปลงคูส่ญัญาเป็นกองทนุแล้ว 
ซึ่งทรัพย์สิน  TUC ที่ โอนแล้วแต่ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูก
ด าเนินการโดยประการอื่นใดท าให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานโดยผู้
เช่าอันเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการใช้สถานที่นัน้ไม่ชอบด้วย
กฎหมายโดยไมไ่ด้เกิดจากการกระท าของกองทนุให้ก าหนดไว้เพียง
ห้าปีหลังจากวันที่มีการโอนสิทธิหรือแปลงคู่สัญญาที่เก่ียวกับ
สถานท่ีที่เก่ียวข้องดงักลา่วเป็นกองทนุ 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน ........  

• นบัจากวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ TUC ให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับ
ข้อเสนอเป็นรายแรกในการซือ้สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ 
การลงทุนเก่ียวกับทรัพย์สินที่ เป็นโครงสร้างพื น้ฐานกิจการ
โทรคมนาคมของ TUC หรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้น
ทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC) ซึง่กองทนุสามารถลงทนุได้ตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของส านกังานก.ล.ต. (“ทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติม”) 
จนถึงวนัดงัต่อไปนีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบห้าปีนบัจาก
วนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
เสร็จสิน้หรือวันที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ตามพ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ แล้วแต่วันใดจะครบก าหนดทีหลัง และ (ข) วันที่ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทุนที่กองทุนออก
มากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) หาก  TUC และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ ผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติม
แก่บุคคลภายนอก TUC ต้องด าเนินการและจัดการให้นิติ
บคุคลอื่นในกลุม่ทรูนัน้ต้องออกหนงัสือข้อเสนอ (“หนังสือ
ข้อเสนอ”) สง่ให้กองทนุโดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2 ทัง้นี ้รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง เง่ือนไขและข้อก าหนดของ
การเช่าทรัพย์สนิ TUC เพิ่มเติม (หากมี)  

(ข) หากกองทุนต้องการซือ้ทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมนัน้ กองทุน
ต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลกัษณ์อักษรว่า
ต้องการซือ้ทรัพย์สิน TUC เพิ่มเติมดังกล่าว (“ทรัพย์สิน 
TUC ที่จะโอน”) ตามข้อก าหนดที่ระบุในหนังสือข้อเสนอ 
(“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วันท าการนับจากวันที่
กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านัน้
ตามที่ผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจตกลง  จากนัน้ ภายใน



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 285 

สามเดือนนับจากวันที่ของหนังสือตอบรับ กองทุนต้อง
พยายามอยา่งเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่จ าเป็นในการซือ้ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน และ TUC ต้อง
ด าเนินการ และ/หรือ จดัการให้นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูรายที่
เก่ียวข้องพยายามอย่างเต็มที่ให้ได้รับความยินยอมหรือการ
อนุมัติทัง้หมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สญัญาส าหรับการขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน  เมื่อได้รับ
ความยินยอมและการอนมุตัิที่เก่ียวข้องทัง้หมดแล้ว กองทนุ
และผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท าสญัญาและท าการซือ้
ขายและโอนทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนให้เสร็จสิน้ภายในสาม
เดือนหลังจากกองทุนและผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับ
ความยินยอมและการอนมุตัิดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

(ค) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่ม เติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่
จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวนัที่ของหนงัสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สญัญาไม่สามารถ
ด าเนินการให้การซือ้ขายและโอนทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน
เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที่ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้อง ผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนให้
บคุคลภายนอกในข้อก าหนดและเง่ือนไขเดียวกนัหรือดีกว่า 
(ส าหรับผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติม) ที่ก าหนดในหนังสือ
ข้อเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลงัจากนัน้  หากผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมยงัไม่สามารถขายทรัพย์สิน TUC ที่จะโอน
ให้บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว 
และต่อมาผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สิน 
TUC ที่จะโอนอีกครัง้ ให้กองทนุมีสทิธิในการซือ้เป็นรายแรก
อีกครัง้ โดยให้ด าเนินการตามขัน้ตอนในลกัษณะเดยีวกนัจน
ครบถ้วน 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ TUC ...........  

• หากกองทนุได้ซือ้ทรัพย์สนิ TUC ที่จะโอนและภายหลงัต้องการขาย
ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก กองทนุจะต้อง
ท าหนงัสอืข้อเสนอสง่ให้ TUC โดยต้องระบ ุ(ก) ราคาที่กองทนุเสนอ
ขาย และ (ข) เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ส าคญัของการขายทรัพย์สิน 
TUC ที่จะโอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ  เมื่อ TUC ได้รับหนังสือ
ดงักลา่วแล้ว TUC จะมีสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนเป็น
รายแรกโดยมีเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาซือ้
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ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

• TUC อาจโอนสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน TUC ที่จะโอนดงักลา่วให้แก่
นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
กองทนุ 

การจ ากดัความรับผิดของ  
TUC .........................................  

นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้  

• TUC ต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเก่ียวกับทรัพย์สิน TUC ที่โอน
แล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกลา่วเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนบั
จากวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ เก่ียวข้องเสร็จสิน้  เว้นแต่สิทธิ
เรียกร้องที่เกิดจากเร่ืองส าคัญบางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งไม่มีก าหนด
ระยะเวลาสิน้สุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่
กฎหมายก าหนด)  เร่ืองดงักลา่วรวมถึงค ารับรองของ TUC ในเร่ือง
อ านาจหน้าท่ีและความสามารถ กรรมสิทธ์ิของ TUC ในทรัพย์สนิที่
ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 และการไม่
ปฏิบตัิตามข้อตกลงกระท าการท่ีส าคญั 

• ความรับผิดของ TUC เก่ียวกับการท าผิดสัญญาใดๆ ภายใต้
สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทัง้หมด
รวมแล้วจะไมเ่กินราคาซือ้ขายทรัพย์สนิ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 ในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีขายของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 และราคาซือ้ขายทรัพย์สิน TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ใน
ส่วนที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  
ทัง้นี ้TUC ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี 
(ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เกิดขึน้หรือเป็นผลจากการเข้าท า  การใช้
สทิธิ การบงัคบัสิทธิตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

ประกันภยั ...............................  

 

TUC ตกลงที่จะ 

• จดัให้มีการประกันภยัที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และครัง้ที่  3 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของ
กลุ่มทรูตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จนกว่ากองทุนจะท าประกันภัยที่
เก่ียวข้อง 

• จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้องส าหรับทรัพย์สินที่ขายของ 
TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ในนามของกองทนุ โดย
กองทุนจะรับผิดชอบในเบีย้ประกันภยัส าหรับกรมธรรม์ประกันภยั



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 287 

ดงักลา่ว และ  

• ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้องของ
กลุม่ทรูเก่ียวกับทรัพย์สินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
และครัง้ที่ 3 โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
กองทนุก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนัควร
ไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย ........  • TUC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตวัแทน
ของบุคคลดังกล่าว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี 
อากรแสตมป์ ความรับผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่น
ตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค า
รับประกนั หรือการผิดค ารับรองใดของ TUC ภายใต้สญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่เป็นความผิด
หรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทุน 
บริษัทจดัการ หรือตวัแทนของกองทนุหรือบริษัทจดัการ ทัง้นี ้โดยไม่
จ ากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มีตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ 
TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ  

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TUC และตัวแทนของ TUC ใน
ความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับ
ผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
รวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่ เกิดขึน้ 
เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกนั หรือการผิด
ค ารับรองใดของกองทนุภายใต้สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย TUC หรือตวัแทนของ TUC 
ทัง้นี  ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ  TUC ที่มีตามสัญญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือตามกฎหมายที่ใช้
บงัคบัใดๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  • TUC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดย
ประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยมิได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อักษร ทัง้นี ้
เว้นแต่มีข้อก าหนดในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้กระท าได้ 

ข้อตกลงเพิ่ ม เติม เกี่ ยวกับ เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ ลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งที่  3 ที่มีการทับซ้อน

ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที ่
2 และครัง้ที่ 3 ซึ่งก าหนดว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับที่ตัง้
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 ................................................  ของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ให้คู่สญัญา
เจรจาและตกลงร่วมกนัให้มีการชดเชยอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมแก่
กองทนุหากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ 
โดยคูส่ญัญาได้มีข้อตกลงเก่ียวกบัการด าเนินการและการชดเชยกองทนุ
หากเกิดกรณีการทับซ้อนของเสาโทรคมนาคมของ  TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ตามเง่ือนไขดงักล่าวของสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ 
TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ดงันี ้

• ภายหลังจากที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของกองทุนได้ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ตัง้ของเสาโทรคมนาคมที่ยังไม่ได้ รับการ
ตรวจสอบทางเทคนิคเบือ้งต้น (desktop analysis) จ านวนไม่เกิน 
586 เสา อนัเป็นส่วนหนึ่งของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (“เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ยงัไม่ได้รับการ
ตรวจสอบทางเทคนิคเบือ้งต้น ”) เพื่อพิจารณาว่าเป็นเสา
โทรคมนาคมที่ “อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก (In Close 
Proximity)” (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) หรือไม่ จากข้อมูลสรุปที่ 
TUC สง่มอบให้แก่กองทนุตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของ TUC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 แล้วเสร็จ (ซึ่งจะไม่เกินกว่า 1 
เดือน นบัแตว่นัท่ีท าการโอนและสง่มอบเสาโทรคมนาคมของ TUC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้) กองทนุจะด าเนินการแจ้งจ านวน
และรายละเอียดของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่เข้าข่ายว่าตัง้อยู ่
“ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก” (“เสาโทรคมนาคมที่อยู่ใน
บริเวณที่ ใกล้เคียงกันอย่างมาก ”) ให้ TUC ทราบ (หากมี) 
ภายในระยะเวลา 1 เดือนดงักลา่ว ทัง้นี ้หากกองทนุไม่ด าเนินการ
แจ้งรายละเอียดเสาโทรคมนาคมที่อยูใ่นบริเวณที่ใกล้เคียงกนัอยา่ง
มากดงักลา่วให้ TUC ทราบภายในระยะเวลา 1 เดือนตามที่ระบไุว้
ข้างต้น ให้ถือวา่ไม่มีเสาโทรคมนาคมที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกนั
อย่างมาก และหากมีการแจ้งจ านวนและรายละเอียดดงักลา่ว ให้
ถือว่าเสาโทรคมนาคมที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก
เป็นไปตามที่กองทุนได้แจ้งต่อ TUC ภายใน 1 เดือนดังกล่าว
เทา่นัน้ 

• ภายใน 1 เดือนหลงัจากได้รับรายการของเสาโทรคมนาคมที่อยู่ใน
บริเวณที่ใกล้เคียงกันอย่างมากจากกองทุน  TUC จะเพิ่มเติม
รายละเอียดในรายการดังกล่าวให้แก่กองทุน  โดยจะระบุเสา
โทรคมนาคมที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกนัอย่างมาก ที่มีการติดตัง้
อปุกรณ์รับสง่สญัญาณซึง่มีการใช้งานจริงแล้ว และที่ยงัไมไ่ด้มีการ
ติดตัง้อุปกรณ์รับส่งสญัญาณซึ่งมีการใช้งานจริง ณ เวลาที่จดัท า
รายการดงักลา่ว (“ระยะเวลาจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์”) 
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• เมื่อได้ รับข้อมูลเก่ียวกับอุปกรณ์จาก  TUC หรือเมื่ อพ้น
ระยะเวลาจัดท าข้อมูลเก่ียวกับอุปกรณ์แล้ว กองทุนจะให้ที่
ปรึกษาด้านเทคนิคของกองทุนด าเนินการตรวจสอบทาง
เทคนิคโดยละเอียด (full audit) ส าหรับเสาโทรคมนาคมที่อยู่
ในบริเวณที่ใกล้เคียงกนัอย่างมากให้แล้วเสร็จ (ซึ่งจะไม่เกิน 9 
เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาจดัท าข้อมลูเก่ียวกบัอปุกรณ์ 
(“ระยะเวลาการตรวจสอบทางเทคนิคโดยละเอียด”)) โดย
ในระหว่างระยะเวลาการตรวจสอบทางเทคนิคโดยละเอียด 
กองทุนมี สิ ท ธิ แ จ้ งจ าน วนและรายละ เอี ยด ของ เส า
โทรคมนาคมที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกนัอย่างมากที่ถกูระบุ
โดยผู้ เชียวชาญทางเทคนิคว่าเข้าขา่ยเป็น “เสาโทรคมนาคมที่
มีการทบัซ้อน” (ตามที่นิยามไว้ด้านลา่ง) (“เสาโทรคมนาคม
ที่อาจมีการทับซ้อน” ให้แก่ TUC เพื่อพิจารณา ทัง้นี ้หาก
กองทุนไม่ด าเนินการแจ้งจ านวนและรายละเอียดเสา
โทรคมนาคมที่อาจมีการทับซ้อนดังกล่าวให้ TUC ทราบ
ภายในระยะเวลาการตรวจสอบทางเทคนิคโดยละเอียด ให้ถือ
วา่ไมม่ีเสาโทรคมนาคมที่อาจมกีารทบัซ้อน และหากมีการแจ้ง
จ านวนและรายละเอียดดงักล่าว ให้ถือว่าเสาโทรคมนาคมที่
อาจมีการทบัซ้อนเป็นไปตามที่กองทนุได้แจ้งตอ่ TUC ภายใน 
ระยะเวลาการตรวจสอบทางเทคนิคโดยละเอียดดังกล่าว
เทา่นัน้ 

• TUC จะมีระยะเวลา 1 เดือนนับจากได้รับแจ้งรายการของเสา
โท รคมนาคมที่ อ าจมี ก ารทับ ซ้อนจากกองทุนแต่ ละค รั ง้ 
(“ระยะเวลาพิจารณาการทับซ้อนโดย TUC”) ในการพิจารณา
และโต้แย้งว่าเสาโทรคมนาคมที่อาจมีการทับซ้อนใดไม่ถือเป็น 
“เสาโทรคมนาคมที่มีการทบัซ้อน” ในกรณีที่คู่สญัญาไม่อาจตกลง
กันได้ว่าเสาโทรคมนาคมที่อาจมีการทับซ้อนใดเป็น  “เสา
โทรคมนาคมที่มีการทบัซ้อน” หรือไม่ภายในระยะเวลา 1 เดือนนบั
จากวนัท่ีได้รับการแจ้งจากกองทนุส าหรับเสาดงักลา่ว ให้ถือวา่เสา
โทรคมนาคมที่อาจมีการทบัซ้อนดงักลา่วนัน้เป็น “เสาโทรคมนาคม
ที่มีการทบัซ้อน” 

• เมื่อได้รับการยืนยนัจาก TUC ว่าเสาโทรคมนาคมที่อาจมีการทับ
ซ้อนใดเป็น “เสาโทรคมนาคมที่มีการทับซ้อน” หรือระยะเวลา
พิจารณาการทับซ้อนโดย TUC ส าหรับเสาโทรคมนาคมดังกล่าว
นัน้สิน้สดุลง (แล้วแตว่นัใดจะเกิดขึน้ก่อน) TUC ตกลงจะ: 

(ก) ด าเนินการเปลี่ยนเสาโทรคมนาคมที่มีการทบัซ้อนดงักลา่ว
กบัเสาโทรคมนาคมอื่นที่มีการใช้งานและตัง้อยู่ในประเทศ
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ไทย และเป็นเสาประเภทเดียวกัน (อาทิเช่น ประเภทติดตัง้
บนพืน้ดิน, ประเภทติดตัง้บนดาดฟ้า หรือ ประเภท IBC) 
และมีจ านวนพืน้ที่รองรับไม่น้อยไปกว่าเดิม (กล่าวคือ มี
จ า น ว น พื ้น ที่  (slots) ไม่ น้ อ ย ไป ก ว่ า เดิ ม )  กั บ เส า
โทรคมนาคมที่มีการทบัซ้อนซึง่จะต้องมีการเปลีย่น หรือ 

(ข) ใช้ประโยชน์ในเสาโทรคมนาคมดังกล่าวโดยด าเนินการ
ติดตัง้อปุกรณ์รับสง่สญัญาณซึง่มีการใช้งานจริง   

 โดย TUC ต้องด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จและแจ้งข้อมูลเสา
โทรคมนาคมที่มีการทบัซ้อนที่ TUC ได้ด าเนินการเพื่อแก้ไขแล้ว (“เสา
โทรคมนาคมที่ ได้มีการแก้ไขแล้ว ”) ให้กองทุนทราบภายใน
ระยะเวลา 9 เดือน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กองทุนอาจตกลงให้
ขยายออกไป) นบัแต่ (1) วนัสิน้สดุของระยะเวลาพิจารณาการทบัซ้อน
โดย TUC หรือ (2) วันที่ TUC ยืนยันกับกองทุนว่าเสาโทรคมนาคมที่
อาจมีการทบัซ้อนท่ีกองทนุได้แจ้งเป็น “เสาโทรคมนาคมที่มีการทบัซ้อน” 
แล้วแตว่นัใดจะเกิดขึน้ก่อน (“ระยะเวลาการด าเนินการแก้ไขการทับ
ซ้อน”) 

 • กองทุนมีสิทธิที่จะให้ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของกองทุนด าเนินการ
ตรวจสอบการทบัซ้อนกนัของเสาโทรคมนาคมที่ได้มีการแก้ไขแล้ว 
(“การตรวจสอบการทับซ้อนเพิ่มเติม”) (โดย TUC ตกลงเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการตรวจสอบการทบัซ้อนเพิ่มเติมใน
สว่นที่เกินกว่าค่าใช้จ่ายส าหรับการตรวจสอบการทบัซ้อนของเสา
โทรคมนาคม 5 เสาแรกซึง่จะรับผิดชอบโดยกองทนุ) ภายหลงัจากที่
ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของกองทุนด าเนินการตรวจสอบการทบัซ้อน
เพิ่มเติมแล้วเสร็จ กองทุนมีสิทธิแจ้งให้  TUC ทราบ หากเสา
โทรคมนาคมที่ได้มีการแก้ไขแล้วเสาใดยงัคงเป็นเสาโทรคมนาคมที่
มีการทับซ้อน (ซึ่งจะไม่เกินกว่า 18 เดือน นับแต่ (1) วันสิน้สุด
ระยะเวลาการด าเนินการแก้ไขการทบัซ้อน และ (2) กองทุนได้รับ
ข้อมลูเก่ียวกบัเสาโทรคมนาคมที่ได้มีการแก้ไขแล้วที่ TUC มีหน้าที่
น าส่งครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้หากกองทุนไม่ด าเนินการแจ้ง TUC ว่า มี
เสาโทรคมนาคมที่ ไ ด้มี การแ ก้ ไขแ ล้วเสาใดยังคงเป็น เสา
โทรคมนาคมที่มีการทบัซ้อน ภายในระยะเวลา 18 เดือนดงักล่าว 
ให้ถือว่าไม่มีเสาโทรคมนาคมที่ได้มีการแก้ไขแล้วเสาใดยงัคงเป็น
เสาโทรคมนาคมที่มีการทับซ้อน และหากมีการแจ้ง จ านวนและ
รายละเอียดของเสาโทรคมนาคมทีไ่ด้มีการแก้ไขแล้วที่ยงัคงเป็นเสา
โทรคมนาคมที่มีการทบัซ้อนให้เป็นไปตามที่กองทนุได้แจ้งต่อ TUC 
ภายในระยะเวลา 18 เดือนดงักลา่วเทา่นัน้ 

• ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากกองทุน
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ดังกล่าว TUC ต้องด าเนินการซือ้คืนเสาโทรคมนาคมที่มีการทับ
ซ้อนที่ เก่ียวข้องในราคาที่กองทุนช าระให้แก่  TUC เพื่อซื อ้เสา
โทรคมนาคมที่มีการทบัซ้อนนัน้ พร้อมทัง้ช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลา 30 วัน
ดงักลา่ว จนกระทัง่และรวมถึงวนัที่ TUC ช าระคืนราคาซือ้ขายเสา
โทรคมนาคมที่มีการทับซ้อนนัน้ให้แก่กองทุน  โดยเมื่อ TUC 
ด าเนินการซือ้คืนเสาดงักลา่วแล้ว หน้าที่ในการเช่าและการช าระค่า
เช่าพืน้ที่ (slots) ที่เก่ียวเนื่องกับเสาโทรคมนาคมที่มีการทับซ้อน
ดังกล่าวของ TUC ภายใต้สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัเสาโทรคมนาคมที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ จะสิน้สดุลง 

• หน้าที่ของ TUC ตามข้อตกลงเก่ียวกบัเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
มีการทบัซ้อนนี ้จะไมก่ระทบถึงหน้าที่ของ TUC ในฐานะผู้ เช่าหลกั
ภายใต้สัญญาเช่า  ด า เนินการ และบ ริหารจัดการหลัก เสา
โทรคมนาคมที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ ทัง้นี ้TUC ในฐานะผู้ เช่า
หลกัจะยงัคงช าระคา่เชา่ที่เก่ียวเนือ่งกบัเสาโทรคมนาคมที่มีการทบั
ซ้อน และเสาโทรคมนาคมที่น ามาเปลี่ยน  (หากต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงเสาโทรคมนาคม) ให้แก่กองทุนต่อไปตามข้อก าหนด
และเง่ือนไขของสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสา
โทรคมนาคมที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ 

ค านิยามของเสาโทรคมนาคมที่มี
การทับซ้อน .............................  

• “เสาโทรคมนาคมที่มีการทับซ้อน” หมายถึง เสาโทรคมนาคม
ของ TUC ที่ยงัไม่ได้รับการตรวจสอบทางเทคนิคเบือ้งต้น ซึ่ง (ก) 
ตัง้ “อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก” (In Close Proximity) 
(ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) กับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 อื่น ซึง่ TUC ได้ด าเนินการสง่มอบให้แก่กองทนุไป
แล้ว หรือ กับเสาโทรคมนาคมอื่นซึ่งถือเป็น ทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม ที่กองทนุได้ลงทนุและรับจากกลุม่ทรู ณ วนัที่
ท าการโอนและสง่มอบเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ และ (ข) มิได้อยู่ระหว่างการใช้งานโดยการติดตัง้
อปุกรณ์เพื่อรับสง่สญัญาณใดๆ ซึง่มีการใช้งานจริง 

• “อยู่ ในบริเวณที่ ใกล้เคียงกันอย่างมาก” (In Close Proximity) 
หมายถึง สถานการณ์ที่ เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ยังไม่ได้รับ
การตรวจสอบทางเทคนิคเบือ้งต้นเสาใด  มีระยะห่างจากเสา
โทรคมนาคมอื่นซึง่เป็นเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 อื่น ซึง่ TUC ได้ด าเนินการสง่มอบให้แก่กองทนุไปแล้ว หรือ 
เสาโทรคมนาคมอื่นซึ่ ง ถือ เป็นท รัพย์สินโครงสร้างพื น้ฐาน
โทรคมนาคม ที่กองทนุได้ลงทนุและรับจากกลุม่ทรู ณ วนัที่ท าการ
โอนและสง่มอบเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
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เสร็จสิน้ ซึง่มีรายละเอียดตามที่คูส่ญัญาจะตกลงกนัตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคของเสาโทรคมนาคม 

กฎหมายที่ใช้บังคับ.................  • สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้ใช้
บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตัดสินคดี
ความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อพิพาทที่
เกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกับสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของ TUC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

(3) สญัญาซ้ือขายทรัพย์สินระหว่างทรูมูฟและกองทุน (“สญัญาซ้ือขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2”) 

คู่สัญญา ..................................  • ทรูมฟู ในฐานะผู้ขาย และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ซือ้ 

ทรัพย์สินที่ซือ้ขาย ..................  • ภายใต้เง่ือนไขความส าเร็จครบถ้วนของเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดที่
ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 ทรูมูฟจะต้องขายและโอนให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องซือ้
และรับโอนกรรมสทิธ์ิ  

• ณ วนัท่ีก าหนดให้เป็นวนัท าการโอนและสง่มอบทรัพย์สนิท่ีขาย
ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ (“วันที่ท าการ
โอนทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 
เสร็จสิน้”) FOC หลกั ความยาว 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
117,147  คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (“ทรัพย์สินที่ ขายของทรูมูฟ ที่ ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) และ 

• ณ วนัท่ีก าหนดให้เป็นวนัท าการโอนและสง่มอบทรัพย์สนิท่ีขาย
ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ (“วันที่ท าการ
โอนทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 
เสร็จสิ น้ ”) (ก) FOC หลัก ความยาวโดยประมาณ 546 
กิโลเมตร (หรือเทียบเทา่กบั 117,871 คอร์กิโลเมตร) ซึง่ปัจจบุนั
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขต
พืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (ข) FOC ความยาว
โดยประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร์
กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้ภายใต้โครงข่าย FTTx ส าหรับธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพืน้ที่
ต่างจังหวดั (“ทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
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ครัง้ที่ 3”)  

(รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2 และครัง้ที่ 3”)  

เงื่อนไขบังคับก่อน ..................  • เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ต้องส าเร็จครบถ้วนในวนัหรือก่อนวนัที่ท าการ
โอนทรัพย์สนิท่ีขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ และ
วนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
เสร็จสิน้ รวมถึง (แตไ่ม่จ ากดัเพียง) (ก) ทรูมฟูได้รับอนมุตัิ และได้รับ
มอบอ านาจให้ด าเนินการทัง้หมดที่เก่ียวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการ
เข้าท าและปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของทรูมฟู ท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 แล้ว (ข) มีการลงนาม
และท าให้สมบรูณ์ซึง่เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 (ค) กองทุนได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการเข้าท าสญัญา
ซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ตามประกาศ 
ทน. 1/2554 (ง) ในกรณีทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 มีการลงนามในสญัญากู้ยืมเงินเพื่อจดัหาเงินทนุส าหรับการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (จ) ใน
กรณีทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 มีการลง
นามในสญัญากู้ยืมเงินเพื่อจดัหาเงินทนุบางสว่นส าหรับการได้มาซึง่
ทรัพย์สนิที่ขายของทรูมฟู ท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (หากมี) และการ
เพิ่มทนุครัง้ที่ 1 ของกองทนุได้รับการจดทะเบียนถกูต้องตามพ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ และ (ฉ) ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ายแรงเกิดขึน้นบัจากวนัท าสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ  ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

• ในกรณีทรัพย์สินท่ีขายของทรูมฟู ท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หากมิได้
มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้น
เง่ือนไขบังคบัก่อนภายใน 14 วันท าการหลงัจากวนัท าสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทรูมฟูหรือกองทนุ
อาจบอกเลกิสญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 (ทัง้นี ้การที่เง่ือนไขบังคับก่อนที่เก่ียวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วน
จะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระผกูพันของคู่สญัญาฝ่ายนัน้แต่
เพียงฝ่ายเดียว) โดยทรูมูฟหรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อ
คู่สญัญาอีกฝ่ายตามสญัญาดงักลา่ว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้
จากการกระท าผิดภาระผกูพนัในการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ี
เก่ียวข้องและการท าให้ธุรกรรมตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของท
รูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สมบรูณ์และมีผล 

• ในกรณีทรัพย์สินท่ีขายของทรูมฟู ท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 หากมิได้
มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้น
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เง่ือนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีก าหนดให้เป็น
วนัท าการซือ้ขายทรัพย์สินท่ีขายของทรูมฟู ท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
เสร็จสิน้ ตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ  ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่  2 ทรูมูฟหรือกองทุนอาจบอกเลิกการโอนขายในส่วนที่
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ  ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 
(ทัง้นี ้การที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่เก่ียวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วนจะต้อง
มิได้เกิดจากการท าผิดภาระผกูพนัของคูส่ญัญาฝ่ายนัน้แตเ่พียงฝ่าย
เดียว) โดยทรูมูฟหรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีก
ฝ่ายในส่วนที่เก่ียวข้องกับการโอนขายทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ  ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ดงักล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จาก
การกระท าผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนที่
เก่ียวข้องและการท าให้ธุรกรรมการโอนขายทรัพย์สินที่ขายของท
รูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของท
รูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สมบรูณ์และมีผล 

ราคาซือ้ขาย ............................  • 5,312,107,901 บาท (“ราคาซือ้ขายทรัพย์สินทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”) และ 

• ราคาซือ้ขายส าหรับทรัพย์สนิท่ีขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
3 (“ราคาซือ้ขายทรัพย์สินทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3”) 
เป็นไปตามจ านวนที่ระบุไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมฟู  ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 โดยกองทุนต้องช าระราคาซือ้ขายเต็ม
จ านวนในวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สินท่ีขายของทรูมฟู ท่ีลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ หรือวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ แล้วแตก่รณี 

กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยง .......  • กรรมสิทธ์ิและความเสี่ยงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายใน
ทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 จะ
ตกเป็นของกองทุนในวนัที่ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการขายและโอน
เสร็จสิน้ เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน
ของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่  2  

• ณ แตล่ะวนัท่ีธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการขายและโอนทรัพย์สินท่ีขาย
ของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ ทรูมฟูให้ค ารับรองและ
รับประกนัแก่ผู้ซือ้ว่าทรัพย์สินที่ขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 ที่เก่ียวข้องซึง่จะถกูขายและโอนให้แก่ผู้ซือ้นัน้เป็นทรัพย์สินโดย
ชอบด้วยกฎหมายของทรูมฟู และปราศจากภาระติดพนัใดๆ ทัง้ปวง 

ภาระหน้าที่หลักของ ทรูมูฟ ...  • นับจากแต่ละวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ (“วันที่ท าการโอนทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิน้”)  ทรูมูฟจะด าเนินการต่อไปนี ้โดยค่าใช้จ่าย
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ของทรูมฟู เอง 

• ทรูมฟูจะด าเนินการให้กองทนุ ผู้ เช่าทรัพย์สนิที่ขายของทรูมฟู 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ที่เก่ียวข้องซึ่งหมายถึง 
FOC ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตัง้มีสิท ธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่ เก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินนัน้ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สนิของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

• ในกรณีของสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ  
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ซึง่ไม่สามารถโอน และ/
หรือ แปลงคู่สญัญาให้แก่กองทุนได้ ทรูมูฟจะด าเนินการให้
กองทุนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของทรูมูฟ  ตามสญัญา
อื่นๆ นัน้ 

• ทรูมูฟจะด าเนินการต่อไปนีเ้ป็นระยะเวลาเก้าเดือนหลงัจาก
วนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้ 

(ก) ให้ข้อมูลและช่วยเหลือกองทุนตามที่กองทุนต้องการ
ตามสมควรเก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ที่ได้สง่มอบและโอนสิทธิ
ให้กองทุนแล้วในวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่เก่ียวข้อง
เสร็จสิน้ (“ทรัพย์สินทรูมูฟ ที่โอนแล้ว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพื่ อให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการตามที่กองทุนต้องการตามสมควร (โดย
ค่าใช้จ่ายของทรูมูฟ) เพื่อให้กองทุนสามารถใช้งาน
ทรัพย์สินทรูมฟู ที่โอนแล้วได้ในสาระส าคญัในลกัษณะ
เดียวกับที่มีการใช้ก่อนวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่
เก่ียวข้องเสร็จสิน้ และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพย์สินทรูมูฟ ที่โอนแล้ว 
และให้กองทนุเข้าตรวจสอบเอกสารนัน้ตามสมควร 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของกองทุน ........  

• นบัจากวนัที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ  ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ ทรูมูฟให้สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิได้ที่จะได้รับ
ข้อเสนอเป็นรายแรกในการซือ้สิทธิ ผลประโยชน์ ดอกผล และ/หรือ 
การลงทุนเก่ียวกับทรัพย์สินที่ เป็นโครงสร้างพื น้ฐานกิจการ
โทรคมนาคมของ ทรูมูฟหรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (ยกเว้น
ทรัพย์สนิท่ีขายของทรูมฟู) ซึง่กองทนุสามารถลงทนุได้ตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต . (“ทรัพย์สิน  ท รูมูฟ 
เพิ่มเติม”) จนถึงวนัดงัต่อไปนีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน (ก) วนัครบ
ห้าปีนับจากวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุน
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เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้หรือวนัที่กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทนุครัง้ที่ 
1 ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วแตว่นัใดจะครบก าหนดทีหลงั และ (ข) 
วนัที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นถือหน่วยลงทนุที่กองทุน
ออกมากกว่าที่ทรูถืออยู่ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้  

(1) หากทรูมูฟ  และ/หรือ นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรู (“ ผู้ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติม”) ต้องการขายทรัพย์สินทรูมูฟ เพิ่มเติม
แก่บุคคลภายนอก ทรูมูฟต้องด าเนินการและจัดการให้นิติ
บุคคลอื่นในกลุ่มทรูนัน้ต้องออกหนงัสือข้อเสนอ (“หนังสือ
ข้อเสนอ”) ส่งให้กองทนุโดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมฟู ท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2 ทัง้นี ้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง เง่ือนไขและข้อก าหนดของ
การเช่าทรัพย์สนิทรูมฟู เพิ่มเติม (หากมี)  

(2) หากกองทุนต้องการซือ้ทรัพย์สินทรูมูฟ เพิ่มเติมนัน้ กองทุน
ต้องแจ้งผู้ ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
ต้องการซือ้ทรัพย์สินทรูมูฟ เพิ่มเติมดงักลา่ว (“ทรัพย์สินท
รูมูฟ ที่จะโอน”) ตามข้อก าหนดที่ระบุในหนังสือข้อเสนอ 
(“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วันท าการนับจากวันที่
กองทุนได้รับหนังสือข้อเสนอหรือระยะเวลานานกว่านัน้
ตามที่ผู้ขายทรัพย์สนิเพิ่มเติมอาจตกลง  จากนัน้ ภายในสาม
เดือนนบัจากวนัที่ของหนงัสือตอบรับ กองทนุต้องพยายาม
อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทุนที่จ าเป็น
ในการซือ้ทรัพย์สนิทรูมฟู ที่จะโอน และทรูมฟูต้องด าเนินการ 
และ/หรือ จัดการให้นิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูรายที่เก่ียวข้อง
พยายามอย่างเต็มที่ให้ได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติ
ทัง้หมดที่จ าเป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญา
ส าหรับการขายทรัพย์สินทรูมูฟ ที่จะโอน  เมื่อได้รับความ
ยินยอมและการอนุมตัิที่เก่ียวข้องทัง้หมดแล้ว กองทุนและ
ผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมจะเข้าท าสญัญาและท าการซือ้ขาย
และโอนทรัพย์สินทรูมูฟ ที่จะโอนให้เสร็จสิน้ภายในสาม
เดือนหลงัจากกองทนุและผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมได้รับความ
ยินยอมและการอนมุตัิดงักลา่วทัง้หมดแล้ว 

(3) หาก (ก) กองทุนไม่ส่งหนังสือตอบรับให้ผู้ ขายทรัพย์สิน
เพิ่ม เติมภายในเวลาที่ก าหนด (ข) กองทุนหรือผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมไม่ได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่
จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจาก
วันที่ของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู่สัญญาไม่สามารถ
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ด าเนินการให้การซือ้ขายและโอนทรัพย์สินทรูมูฟ ที่จะโอน
เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัจากวนัที่ได้รับความ
ยินยอมและการอนุมัติที่จ าเป็นทัง้หมดที่เก่ียวข้อง ผู้ ขาย
ทรัพย์สินเพิ่มเติมมีสิทธิขายทรัพย์สินทรูมูฟ ที่จะโอนให้
บคุคลภายนอกในข้อก าหนดและเง่ือนไขเดียวกนัหรือดีกว่า 
(ส าหรับผู้ขายทรัพย์สนิเพิ่มเติม) ท่ีก าหนดในหนงัสอืข้อเสนอ
ภายในระยะเวลาหกเดือนหลงัจากนัน้  หากผู้ขายทรัพย์สิน
เพิ่มเติมยังไม่สามารถขายทรัพย์สินทรูมูฟ ที่จะโอนให้
บุคคลภายนอกได้ภายในระยะเวลาหกเดือนดงักล่าว และ
ตอ่มาผู้ขายทรัพย์สินเพิ่มเติมต้องการขายทรัพย์สินทรูมฟู ที่
จะโอนอีกครัง้ ให้กองทนุมีสิทธิในการซือ้เป็นรายแรกอีกครัง้ 
โดยให้ด าเนินการตามขัน้ตอนในลักษณะเดียวกันจน
ครบถ้วน 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของทรูมูฟ ..........  

• หากกองทนุได้ซือ้ทรัพย์สนิทรูมฟู ที่จะโอนและภายหลงัต้องการขาย
ทรัพย์สินทรูมฟู ที่จะโอนดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก กองทนุจะต้อง
ท าหนงัสอืข้อเสนอสง่ให้ทรูมฟู โดยต้องระบ ุ(ก) ราคาที่กองทนุเสนอ
ขาย และ (ข) เง่ือนไขและข้อก าหนดที่ส าคญัของการขายทรัพย์สนิท
รูมูฟ ที่จะโอนดังกล่าวที่กองทุนเสนอ  เมื่อทรูมูฟ  ได้รับหนังสือ
ดงักลา่วแล้ว ทรูมฟูจะมีสทิธิในการซือ้ทรัพย์สินทรูมฟู ที่จะโอนเป็น
รายแรกโดยมีเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาซือ้
ขายทรัพย์สนิของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

• ทรูมฟูอาจโอนสทิธิในการซือ้ทรัพย์สินทรูมฟู ที่จะโอนดงักลา่วให้แก่
นิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
กองทนุ 

การจ ากดัความรับผิดของ 
ทรูมูฟ ......................................  

นบัจากวนัท่ีท าการโอนทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องเสร็จสิน้  

• ทรูมูฟต้องรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเก่ียวกับทรัพย์สินทรูมูฟ ที่โอน
แล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายในสองปีนับ
จากวันที่ท าการโอนทรัพย์สินที่ เก่ียวข้องเสร็จสิน้  เว้นแต่สิทธิ
เรียกร้องที่เกิดจากเร่ืองส าคญับางเร่ืองที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของทรูมูฟ  ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ซึ่งไม่มี ก าหนด
ระยะเวลาสิน้สุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ (นอกจากที่
กฎหมายก าหนด)  เร่ืองดงักลา่วรวมถึงค ารับรองของทรูมฟู ในเร่ือง
อ านาจหน้าท่ีและความสามารถ กรรมสิทธ์ิของทรูมฟู ในทรัพย์สนิท่ี
ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 และการไม่
ปฏิบตัิตามข้อตกลงกระท าการท่ีส าคญั 

• ความรับผิดของทรูมฟูเก่ียวกบัการท าผิดสญัญาใดๆ ภายใต้สญัญา



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 298 

ซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทัง้หมดรวม
แล้วจะไม่เกินราคาซือ้ขายทรัพย์สินทรูมฟู ท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
ในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิที่ขายของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
และราคาซือ้ขายทรัพย์สินทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ในสว่นที่
เก่ียวกับทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ทัง้นี ้
ทรูมูฟต้องรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี 
(ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) อากรแสตมป์ ภาระผูกพัน และต้นทุน
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เกิดขึน้หรือเป็นผลจากการเข้าท า การใช้สทิธิ 
การบังคับสิทธิตามสัญญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ  ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

ประกันภยั ...............................  ทรูมฟูตกลงที่จะ 

• จดัให้มีการประกันภยัที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ท
รูตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จนกวา่กองทนุจะท าประกนัภยัที่เก่ียวข้อง 

• จดัหากรมธรรม์ประกันภยัที่เก่ียวข้องส าหรับทรัพย์สินที่ขายของท
รูมูฟ ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ในนามของกองทุน โดย
กองทุนจะรับผิดชอบในเบีย้ประกันภยัส าหรับกรมธรรม์ประกันภยั
ดงักลา่ว และ  

• ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้องของ
กลุม่ทรูเก่ียวกบัทรัพย์สินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
และครัง้ที่ 3 โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจาก
กองทุนก่อน โดยกองทนุจะไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนัควร
ไมไ่ด้ 

การชดเชยความเสียหาย ........  • ทรูมูฟตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตวัแทน
ของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี 
อากรแสตมป์ ความรับผิดที่ เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่น
ตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค า
รับประกนั หรือการผิดค ารับรองใดของทรูมฟู ภายใต้สญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่เป็นความผิด
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทุน 
บริษัทจดัการ หรือตวัแทนของกองทนุหรือบริษัทจดัการ ทัง้นี ้โดยไม่
จ ากัดสิทธิอื่นใดของกองทุนที่มีตามสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของท
รูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อทรูมูฟ และตัวแทนของทรูมูฟใน
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ความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับ
ผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
รวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่ เกิดขึน้ 
เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกนั หรือการผิด
ค ารับรองใดของกองทนุภายใต้สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมฟู ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยทรูมูฟหรือตวัแทนของทรูมูฟ 
ทัง้นี  ้โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของทรูมูฟที่มีตามสัญญาซือ้ขาย
ทรัพย์สนิ ของทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือตามกฎหมายที่ใช้
บงัคบัใดๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  • ทรูมูฟและกองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดย
ประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของสญัญาซื อ้
ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยมิได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อักษร ทัง้นี ้
เว้นแต่มี ข้อก าหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินทรูมูฟ  ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ ................  • สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้ใช้
บงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตัดสินคดี
ความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อพิพาทที่
เกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกับสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรูมูฟ ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

(4) สญัญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวระหว่าง TICC และกองทุน (“สญัญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทุน
เพ่ิมเติม ครัง้ที ่2”) 

คู่สัญญา ..................................  • TICC ในฐานะผู้ให้เช่า และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ เช่า 

ทรัพย์สินที่เช่า ........................  • ภายใต้เง่ือนไขความส าเร็จครบถ้วนของเง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดที่
ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
TICC จะให้กองทุนเช่า และกองทุนจะรับการเช่าระยะยาวจาก 
TICC ดงันี ้ 

• ณ วนัที่ก าหนดให้เป็นวนัส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ (“วันโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 เสร็จสิน้”) FOC ความยาว 
670 กิโลเมตร (หรือ 80,014  คอร์กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบันใช้
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รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (“ทรัพย์สินที่ เช่าจาก TICC ที่ ลงทุนเพิ่ มเติม 
ครัง้ที่ 2”) และ 

• ณ วนัที่ก าหนดให้เป็นวนัส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ (“วันโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 เสร็จสิน้”) FOC ความยาว
ประมาณ  12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986  คอร์
กิโลเมตร) ซึ่งปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (“ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3”) 

(รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่ เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3”) 

เงื่อนไขบังคับก่อน ..................  • เง่ือนไขบังคับก่อนที่ ต้องส าเร็จครบถ้วนในวันหรือก่อนวันโอน
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ และวนั
โอนทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3  เสร็จสิน้ 
รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง (ก) TICC ได้รับอนมุตัิและได้รับมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการทัง้หมดที่เก่ียวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการเข้าท าและ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาว ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 แล้ว (ข) มีการลงนามและท าให้สมบูรณ์ซึ่ง
เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (ค) กองทนุได้รับ
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการเข้าท าสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ง) ส าหรับ
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 มีการลงนามใน
สญัญากู้ยืมเงินเพื่อจดัหาเงินทนุส าหรับการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เช่า
จาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (จ) ในกรณีทรัพย์สินที่เช่าจาก 
TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 มีการลงนามในสญัญากู้ยืมเงินเพื่อ
จดัหาเงินทนุบางสว่นส าหรับการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 (หากมี) และการเพิ่มทุนครัง้ที่  1 ของ
กองทนุได้รับการจดทะเบียนถกูต้องตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ (ฉ) 
ไมม่ีเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรงเกิดขึน้นบัจาก
วนัท าสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

• ในกรณีทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หากมิได้
มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้น
เง่ือนไขบังคบัก่อนภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัท าสญัญาเช่า 
FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 TICC หรือกองทนุอาจบอก



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 301 

เลกิสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (ทัง้นี ้การที่
เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่เก่ียวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจาก
การท าผิดภาระผกูพนัของคู่สญัญาฝ่ายนัน้แต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย 
TICC หรือกองทุนต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายตาม
สญัญาดังกล่าว เว้นแต่สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จากการกระท าผิด
ภาระผกูพนัในการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีเก่ียวข้องและการ
ท าให้ธุรกรรมตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2 สมบรูณ์และมีผล 

• ในกรณีทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 หากมิได้
มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ส าเร็จ หรือมิได้มีการยกเว้น
เง่ือนไขบงัคบัก่อนภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีก าหนดให้เป็น
วนัโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ 
ตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาว ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 TICC หรือ
กองทนุอาจบอกเลกิการเช่าในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ทัง้นี  ้การที่เง่ือนไขบังคับก่อนที่
เก่ียวข้องไม่ส าเร็จครบถ้วนจะต้องมิได้เกิดจากการท าผิดภาระ
ผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายนัน้แต่เพียงฝ่ายเดียว) โดย  TICC หรือ
กองทนุต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายในสว่นที่เก่ียวข้อง
กับการเช่าทรัพย์สินที่ เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 
ดงักลา่ว เว้นแตส่ทิธิเรียกร้องที่เกิดขึน้จากการกระท าผิดภาระผกูพนั
ในการปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับก่อนที่เก่ียวข้องและการท าให้
ธุรกรรมการเช่าทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
ตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สมบูรณ์
และมีผล 

มูลค่าการเช่า ..........................  • 3,410,271,951 บาท (“มูลค่าทรัพย์สินที่ เช่าที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2”) และ 

• มลูค่าการเช่าส าหรับทรัพย์สินที่เช่าจาก FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 3 (“มูลค่าทรัพย์สินที่ เช่าที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3”) เป็นไป
ตามจ านวนที่ระบุไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 โดยกองทนุต้องช าระมูลค่าการเช่าทรัพย์สินเต็มจ านวนใน
วนัโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ 
หรือ วนัโอนทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จ
สิน้ แล้วแตก่รณี  

ระยะเวลาของการเช่า .............  • ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
และ ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 มีก าหนด
ระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ หรือ วนัโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่
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ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ แล้วแตก่รณี 

การใช้ทรัพย์สินที่เช่า ..............  • TICC รับทราบและยินยอมว่า กองทุนจะจัดหาผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สินท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 โดย
การน าออกให้เช่าช่วง กองทุนไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการด าเนินการ 
บ ารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3  ทัง้นี ้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าจาก 
TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 จากกองทนุจะเป็นผู้ที่มี
หน้าที่ด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจดัการทรัพย์สินที่เช่าจาก 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และครัง้ที่  3 ดังกล่าว  โดยใน
เบือ้งต้นกองทนุจะให้เช่าช่วงบางสว่นของทรัพย์สินท่ีเช่าจาก TICC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 แก่ TICC และ TICC ในฐานะ
ผู้ เช่าช่วงจะเป็นผู้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการ 
บ ารุงรักษา และบริหารจดัการทรัพย์สินที่เช่าช่วงนัน้ ให้เป็นไปตาม
ระดบัมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการ FOC ระหว่างกองทุนและ TICC (ตามที่ ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจัดการ FOC”)  กองทนุไม่จ าต้องรับผิดชดใช้ตอ่ TICC 
ส าหรับความเสยีหายใดๆ ที่เกิดแก่ทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ซึง่เป็นผลมาจากการเช่าช่วง หรือจาก
ข้อบกพร่องในการด าเนินการ บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 โดย 
TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วง และ/หรือผู้ เช่าช่วงอื่นซึ่งเป็นนิติบุคคลใน
กลุ่มทรู และ TICC ตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้กองทุนรับผิดในความ
เสยีหายใดๆ อนัเนื่องมาจากกรณีดงักลา่ว 

• นอกเหนือจากกรณีข้างต้น กองทนุตกลงว่าจะใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าจาก 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  
เง่ือนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การแจ้งให้ TICC ทราบ
ในทนัทีที่ท าได้หลงัจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น า้ท่วม กรณีฉุกเฉิน 
หรืออุบัติเหตุใดๆ ที่กระทบต่อทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 

ภาระหน้าที่หลักของ TICC .....  • นบัจากแตล่ะวนัที่ท าการโอนและสง่มอบการเช่าทรัพย์สนิที่เช่าจาก 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ที่เก่ียวข้อง  เสร็จสิน้ 
(“วันโอนทรัพย์สินที่ เช่าที่ เกี่ ยวข้องเสร็จสิ ้น ”) TICC จะ
ด าเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม และ
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บุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น มีสิทธิเข้าถึง
ทรัพย์สนิที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ตาม
เง่ือนไขและข้อก าหนดของสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

• นับจากวันโอนทรัพย์สินที่เช่าที่เก่ียวข้องเสร็จสิน้ หากเกิดกรณีที่
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 มี
ข้อบกพร่องใดๆ หรือมีเหตุอื่นใดที่ท าให้ผู้ เช่าช่วงไม่สามารถใช้
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และครัง้ที่  3 
ดงักล่าวได้ กองทนุและ TICC รับทราบว่า TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วง
ดัง้เดิมตามสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจัดการ FOC มีหน้าที่ในการด าเนินการ และการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ซึ่ง
รวมถึงหน้าที่ในการด าเนินการแก้ไข ปรับเปลีย่น หรือย้ายทรัพย์สิน
ที่ เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และครัง้ที่  3 เพื่อให้
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และครัง้ที่  3 
สามารถใช้การได้เป็นปกติด้วยค่าใช้จ่ายของ TICC เอง ภายใต้
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC 

สิทธิแห่งทาง ...........................  • กองทนุไมม่ีหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆ เก่ียวกบัสทิธิแหง่ทางส าหรับ
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และครัง้ที่  3  
ทัง้นี ้TICC และกองทนุ รับทราบว่า TICC และ/หรือ นิติบคุคลอื่นใน
กลุม่ทรูในฐานะผู้ เช่าช่วงดัง้เดิมตามสญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญา
เช่ าช่ วง ด า เนินการและบริหารจัดการ FOC มีห น้าที่ ความ
รับผิดชอบเก่ียวกบัสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ตลอดระยะเวลาของการเช่า
ตามสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการ FOC  และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการ FOC หรือกรณีที่ TICC หรือนิติบคุคลอื่นในกลุม่ทรูมิได้เป็น
ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้
ที่ 3 จากกองทุนอีกต่อไป TICC จะด าเนินการให้มีสิทธิแห่งทาง
ส าหรับทรัพย์สนิที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 
3 ตราบใดที่ TICC หรือนิติบุคคลอื่นในกลุ่มทรูสามารถด าเนินการ
ได้ตามกฎหมายและผู้ เช่าช่วงรายอื่นของกองทุนไม่ได้รับสิทธิแห่ง
ทางที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
และครัง้ที่ 3 ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC 

สิทธิในการซือ้ทรัพย์สนิของ • TICC ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทนุในการซือ้ทรัพย์สินที่
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กองทุน ....................................  เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ในราคา 200 ล้านบาท และ
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ในราคา 1,300 
ล้านบาท (“ราคาใช้สิทธิ”) ซึ่งกองทุนจะต้องแจ้ง AWC ว่าจะใช้
สิทธิดังกล่าวหรือไม่ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันครบก าหนด
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และจะสามารถ
ใช้สิทธิในการซือ้ได้ในวนัครบก าหนดสญัญาเช่า  FOC ระยะยาวที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 (“สิทธิในการซือ้”) 

• เมื่อกองทุนใช้สิทธิในการซือ้ทรัพย์สินที่ เช่าจาก TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และครัง้ที่ 3 และช าระราคาใช้สิทธิแล้ว หากมี
ทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 สว่น
ใดที่ไม่สามารถโอนและส่งมอบให้แก่กองทุนได้ในวนัที่ก าหนดให้
เป็นวันที่ท าการโอนและส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 (“วันโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC 
เสร็จสิน้”) TICC จะช าระเงินให้กองทุนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ใน
สว่นที่ไม่สามารถโอนและส่งมอบให้แก่กองทนุได้ โดยคู่สญัญาตก
ลงจะใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้จากผู้ ประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เก่ียวข้องจ านวน 2 
ราย ซึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่ายแต่งตัง้ให้เข้าท าการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอื่นใดที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั ทัง้นี ้ในกรณีที่ใช้
วิธีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 ราย  หากราคา
เฉลี่ยของราคาประเมินที่ได้จากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแต่ละราย
แตกตา่งกนัเกินร้อยละ 50 ของราคาเฉลี่ยที่ต ่ากวา่ คู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายจะร่วมกนัเพื่อตกลงมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ในส่วนที่ไม่สามารถโอนและ
ส่งมอบได้ดังกล่าว  เมื่อ TICC ช าระเงินดังกล่าวให้แก่กองทุนจน
ครบถ้วนแล้ว TICC จะหมดภาระผูกพันต่อกองทุนในการโอนและ
สง่มอบทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 
3 สว่นดงักลา่ว 

ภาระหน้าที่หลกัของ TICC 
ภายหลังการโอนขายทรัพย์สนิที่
เช่า ..........................................  

• นับจากวัน โอนทรัพ ย์สินที่ เช่ าจาก  TICC เส ร็จสิ น้  TICC จะ
ด าเนินการตอ่ไปนีด้้วยคา่ใช้จ่ายของ TICC เอง 

• TICC จะด าเนินการให้กองทุน ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าจาก 
TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ที่ TICC ได้สง่มอบ
และโอนสิทธิให้กองทนุแล้วในวนัโอนทรัพย์สนิที่เช่าจาก TICC 
เสร็จสิน้ (“ทรัพย์สิน TICC ที่ โอนแล้ว”) ผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม และบคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้โดยบคุคลดงักลา่ว
ข้างต้น มีสิท ธิเข้าถึงและใช้สิทธิแห่งทางที่ เก่ียวข้องกับ



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 305 

ทรัพย์สนินัน้ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดที่ส าคญัของสญัญาเชา่ 
FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2   ทัง้นี ้ในกรณีที่นิติ
บคุคลอื่นในกลุม่ทรูหรือบุคคลอื่นใดที่กองทุนเห็นชอบเป็นผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สิน TICC 
ที่โอนแล้วและเป็นผู้ เช่าใช้ทรัพย์สินดงักล่าวอยู่แล้ว TICC ไม่
จ าต้องมีภาระหน้าที่ดงักลา่ว 

• ในกรณีของสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวกับทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้ว
ซึ่งไม่สามารถโอน และ/หรือ แปลงคู่สญัญาให้แก่กองทุนได้ 
TICC จะด าเนินการให้กองทนุได้รับสิทธิและผลประโยชน์ของ 
TICC ตามสญัญาอื่นๆ นัน้ 

สิทธิในการซือ้เป็นรายแรก (Right 
of first offer) ของ TICC ..........  

• หากกองทุนใช้สิทธิในการซือ้และภายหลงัต้องการขายทรัพย์สิน 
TICC ที่โอนแล้วดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก กองทุนจะต้องท า
หนงัสือข้อเสนอส่งให้ TICC โดยต้องระบุ (ก) ราคาที่กองทุนเสนอ
ขาย และ (ข) เง่ือนไขและข้อก าหนดของการขายทรัพย์สิน TICC ที่
โอนแล้วดังกล่าวที่กองทุนเสนอ โดยเมื่อ  TICC ได้ รับหนังสือ
ดังกล่าวแล้ว TICC จะมีสิทธิในการซือ้ทรัพย์สิน  TICC ที่โอนแล้ว
เป็นรายแรกโดยมีเง่ือนไขและข้อก าหนดตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญา
เช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

• TICC อาจโอนสิทธิในการซือ้ทรัพย์สินที่โอนแล้วดงักล่าวให้แก่นิติ
บุคคลอื่นในกลุ่มทรูได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
กองทนุ 

การเพิ่มทรัพย์สินที่เช่า  ..........  • TICC (ไม่ว่าด าเนินการด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น) สามารถ
เปลีย่นแปลงทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ
ครัง้ที่ 3 โดยการเปลี่ยน FOC เส้นใหม่ที่มีจ านวนคอร์กิโลเมตรของ 
FOC เท่าเดิมหรือมากขึน้กว่าเดิมได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดย
ภายหลงัจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เช่า TICC จะแจ้ง
การเปลีย่นแปลงทรัพย์สนิท่ีเช่าดงักลา่วให้กองทนุทราบเป็นรายปี 

• ในกรณีที่ TICC (ไม่ว่าด าเนินการด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น) มี
การสร้างหรือจดัหา FOC เพิ่มเติม (ไมว่า่โดยการเพิ่ม FOC เส้นใหม่
ในเส้นทางเดิม หรือโดยการเปลี่ยน FOC เส้นใหม่ในเส้นทางเดิมที่
ท าให้มีจ านวนคอร์กิโลเมตรของ FOC มากขึน้กวา่เดิม) เพื่อน าออก
ให้แก่ผู้อื่นเช่า หรือเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึน้ และมิใช่การ
บ ารุงรักษา FOC ที่เช่าตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาแก้ไข
และแทนท่ีสญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC TICC 
ตกลงให้สิทธิแก่กองทนุในการซือ้ เช่า หรือลงทนุโดยประการอื่นใด
ใน FOC ที่เพิ่มเติมดงักลา่วในมลูคา่ยตุิธรรม โดยคู่สญัญาตกลงจะ



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 306 

ใช้ราคาเฉลี่ยที่ได้จากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่เก่ียวข้องจ านวน 2 ราย ซึ่ง
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายแต่งตัง้ให้เข้าท าการประเมินมลูค่าทรัพย์สนิหรือ
ด้วยวิธีอื่นใดที่คูส่ญัญาได้ตกลงกนั ทัง้นี ้ในกรณีที่ใช้วิธีการประเมิน
ราคาโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 2 ราย หากราคาเฉลี่ยของราคา
ประเมินที่ได้จากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแต่ละรายแตกต่างกันเกิน
ร้อยละ 50 ของราคาเฉลี่ยต ่ากวา่ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะร่วมกนัตก
ลงมลูคา่ยตุิธรรมส าหรับ FOC ที่เพิ่มเติมดงักลา่ว  

• ในกรณีที่ TICC (ไม่ว่าด าเนินการด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น) 
เปลีย่นแปลงทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ
ครัง้ที่  3 โดยการเปลี่ยน FOC เส้นใหม่ ไม่ว่าจะมีจ านวนคอร์
กิโลเมตรของ FOC เทา่เดิมหรือมากขึน้กว่าเดิมซึ่งไมใ่ช่กรณีเพื่อน า
ออกให้แก่ผู้อื่นเช่า หรือเพื่อรองรับการใช้งานท่ีเพิ่มมากขึน้ คูส่ญัญา
ตกลงให้ ถือว่า  FOC ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวเป็นการ
บ ารุงรักษา FOC ที่เช่าตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาแก้ไข
และแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC และ
เป็นสว่นหนึง่ของทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
หรือ ทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 แล้วแตก่รณี 
ซึง่กองทนุสามารถน าไปหาประโยชน์ได้ตลอดระยะเวลาการเชา่ตาม
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดย TICC ตก
ลงไมค่ิดคา่เช่าเพิ่มเติมในกรณีดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

การจ ากดัความรับผิดของ TICC
 ................................................  

• ในระหวา่งระยะเวลาการเช่า ความรับผิดของ TICC เก่ียวกบัการท า
ผิดสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทัง้หมดรวม
แล้วจะไม่เกินมูลค่าการเช่าทรัพย์สินจาก TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่  2 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และมูลค่าการเช่าทรัพย์สินจาก TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ในสว่นที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้TICC ต้องรับผิดต่อความ
เสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี (เว้นแต่ภาษีมลูค่าเพิ่ม) อากร
แสตมป์ ภาระผกูพนั และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้หรือเป็นผลจาก
การเข้าท า การใช้สิทธิ การบังคับสิทธิที่เก่ียวข้อง ตามสญัญาเช่า 
FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

• หากกองทุนใช้สิทธิในการซือ้ และ TICC ได้โอนขายทรัพย์สินที่เช่า
จาก TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ให้แก่กองทนุแล้ว 
นบัจากวนัโอนทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก TICC เสร็จสิน้ 

• TICC จะรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องใดเก่ียวกับทรัพย์สิน TICC ที่
โอนแล้ว หากกองทุนได้มีการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิภายใน
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สองปีนบัจากวนัโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC เสร็จสิน้ เว้นแต่
สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากเร่ืองส าคัญบางเร่ืองที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งไม่มี
ก าหนดระยะเวลาสิน้สุดในการบอกกล่าวเรียกร้องสิทธิ เร่ือง
ดงักล่าวรวมถึง (นอกจากตามที่กฎหมายก าหนด) การผิดค า
รับรองของ TICC ในเร่ืองอ านาจหน้าท่ี กรรมสิทธ์ิของ TICC 
ในทรัพย์สินTICC ที่โอนแล้ว และการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
กระท าการท่ีส าคญั 

• ความรับผิดของ TICC เก่ียวกบั (ก) ทรัพย์สิน TICC ที่โอนแล้ว
สว่นใดส่วนหนึ่งต้องไม่เกินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่โอน
แล้วสว่นดงักลา่ว โดยคูส่ญัญาตกลงจะใช้ราคาเฉลีย่ที่ได้จากผู้
ประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้ รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ตามประกาศที่เก่ียวข้องซึ่งคู่สญัญาแต่ละฝ่ายแต่งตัง้
ให้เข้าท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือด้วยวิธีอื่นใดที่
คู่สัญญาได้ตกลงกัน (ข) การท าผิดสัญญาอื่นใดทัง้หมด
ภายหลงัจากวนัโอนทรัพย์สินที่เช่าจาก TICC เสร็จสิน้ ความ
รับผิดรวมของ TICC จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของผลรวมของ
มูลค่าการเช่าทรัพย์สินจาก  TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
และมูลค่าการเช่าทรัพย์สินจาก  TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
3 แล้วแตก่รณี และราคาใช้สทิธิของทรัพย์สินดงักลา่ว  

• คู่สัญญาตกลงว่า ทัง้สองฝ่ายจะไม่มีความรับผิดใดๆ หาก
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน TICC ที่ โอนแล้วเกิดจากเหตุ
สดุวิสยั 

ประกันภยั ...............................  • นบัแต่วนัที่ของสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
TICC ตกลงที่จะ 

• จดัให้มีการประกันภยัประเภทความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เก่ียวกบัทรัพย์สนิที่เช่า ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัของกลุม่ทรู
ตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

• จดัหากรมธรรม์ประกนัภยัที่เก่ียวข้องส าหรับทรัพย์สินที่เช่าใน
นามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบีย้ประกันภัย
ส าหรับกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

• ไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่เก่ียวข้อง
ของกลุ่มทรูเก่ียวกับทรัพย์สินที่เช่า โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนก่อน โดยกองทุนจะไม่ให้
ความยินยอมโดยไมม่ีเหตอุนัควรไมไ่ด้  
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การชดเชยความเสียหาย ........  • TICC ตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อกองทุน บริษัทจัดการ และตวัแทน
ของบุคคลดงักล่าว ในความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี 
อากรแสตมป์ ความรับผิดที่ เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่น
ตามสมควรที่เกิดขึน้ เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค า
รับประกัน หรือการผิดค ารับรองใดของ TICC ภายใต้สญัญาเช่า 
FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่เป็นความผิดหรือ
ประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดยกองทนุ บริษัท
จดัการ หรือตวัแทนของกองทนุหรือบริษัทจดัการ ทัง้นี ้โดยไม่จ ากดั
สิทธิอื่นใดของกองทุนที่มีตามสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

• กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใช้ต่อ TICC และตวัแทนของ TICC ใน
ความเสียหาย สญูเสีย สิทธิเรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับ
ผิดที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
รวมถึงค่าทนายความและเงินทดรองอื่นตามสมควรที่ เกิดขึน้ 
เนื่องจากการท าผิดข้อตกลง สญัญา หรือค ารับประกนั หรือการผิด
ค ารับรองใดของกองทนุภายใต้สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เว้นแต่เป็นความผิดหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือจงใจกระท าผิดโดย TICC หรือตวัแทนของ TICC ทัง้นี ้
โดยไม่จ ากัดสิทธิอื่นใดของ TICC ที่มีตามสญัญาเช่า FOC ระยะ
ยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัใดๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  • TICC และ กองทุนไม่อาจโอนสิทธิ ก่อหลักประกัน หรือโอนโดย
ประการอื่นใดซึ่งผลประโยชน์ทัง้หมดหรือบางส่วนของสญัญาเช่า 
FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 โดยมิได้รับความยินยอม
ลว่งหน้าจากคู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้เว้นแต่มี
ข้อก าหนดในสญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้
กระท าได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ.................  • สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ให้ใช้บงัคบัตาม
กฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ให้ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตัดสินคดี
ความ หรือการด าเนินกระบวนการพิจารณา และการยตุิข้อพิพาทที่
เกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกับสัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  
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(ข) สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

(1) สญัญาแก้ไขและแทนทีส่ญัญาเช่า ด าเนินการ บ ารุงรกัษา และบริหารจดัการหลกั ระหว่าง TUC และ 
กองทนุ "สญัญาแก้ไขและแทนทีส่ญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม" 

คู่สัญญา ..................................  • TUC (เดิมเรียกว่า Real Future) ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการ 
และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่า 

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาที่
แก้ไขและแทนที่ ......................  

• ข้อสัญญาของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ 
บ ารุงรักษา และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคมจะมีผลบงัคบัใช้
เมื่อการซือ้ขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
เสร็จสมบรูณ์ ซึ่งคือวนัที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ("วันมีผลใช้
บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่  2") ทัง้นี ้ข้อสัญญาบาง
ประการท่ีเก่ียวข้องกบัเสาโทรคมนาคมที่ TUC จะขายให้แก่กองทนุ 
ภายใต้การลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ("เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่ มเติม ครั้งที่  3") จะมีผลบังคับใช้เมื่อการซือ้ขายเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสมบรูณ์ ("วัน
มีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3") 

• เพื่อวัตถุประสงค์ของการสรุปสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม การขายและเชา่
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมใดๆ โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่
กองทุนครัง้ถัดไปหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะเรียกว่า 
"การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3" 

ทรัพย์สินที่เช่า ........................  • ทรัพย์สินที่ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สญัญา
แก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสา
โทรคมนาคม ได้แก่ 

(ก) พืน้ท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ   

(ข) ทรัพ ย์สินสิ่ งอ านวยความสะดวกประเภท Passive ที่
เก่ียวข้องกบัเสาโทรคมนาคมบางเสา 

(รวมเรียกวา่ "ทรัพย์สินที่เช่า") 

• ทรัพย์สินที่เช่า ประกอบไปด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย  
("ทรัพย์สินขัน้ต ่าที่เช่า") 

(ก) ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น  
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(i) พื ้น ที่  (slots) จ าน วน  6,619 พื ้น ที่  (slots) บน เส า
โทรคมนาคม 3,000 เสา เร่ิมตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 
พ.ศ. 2558  

(ii) พื น้ที่  (slots) จ านวน 13,993 พื น้ที่  (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 6,000 เสา เร่ิมตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 และ  

(iii) พื น้ที่  (slots) จ านวน 15,249 พื น้ที่  (slots) บนเสา
โทรคมนาคม 6,000 เสา เร่ิมตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 
พ.ศ. 2560  

(ข) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 

หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 เสร็จสมบรูณ์ พืน้ท่ี (slots) จ านวน 700 พืน้ท่ี (slots) 
บนเสาโทรคมนาคม 350 เสา เร่ิมตัง้แตว่นัมีผลใช้บงัคบัของ
การลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

(ค) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 

หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 โดย TUC ให้แก่กองทุน เสร็จสมบูรณ์ พืน้ที่ (slots) 
จ านวน 5,178 พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม 2,589 เสา 
เร่ิมตัง้แตว่นัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

อัตราค่าเช่า .............................  • ตัง้แต่วนัที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จนถึง วนัมีผลใช้บงัคบัของการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 อตัราค่าเช่า ส าหรับทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้และอาจมีส่วนลด 
และ/หรือ การปรับเปลีย่นที่เหมาะสม ดงัที่ระบไุว้ด้านลา่งนี ้

(ก) ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนพืน้ดิน: 25,400 บาท 
ตอ่เดือน ตอ่พืน้ท่ี (slot) 

(ข) ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟ้า: 23,200 บาท 
ตอ่เดือน ตอ่พืน้ที่ (slot) และ 

(ค) ประเภทท่ี 3: โครงขา่ย IBC/DAS: 39,400 บาท ต่อเดือน ต่อ
พืน้ท่ี (slot)  

ส่วนลด และ/หรือ การปรับเปลี่ยนอัตราค่าเช่า อยู่ภายใต้เง่ือนไข
ด้านลา่งนี ้

(ก) สว่นลดจากการเป็นผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิม: ร้อยละ 
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(ข) สว่นลดจากจ านวน (โดยไม่ค านึงถึงประเภทของทรัพย์สินที่
เช่า) 

(i) พื น้ที่  (slots) จ านวน  1 - 3,000 พื น้ที่  (slots): ไม่ มี
สว่นลด 

(ii) พื น้ ที่  (slots) จ าน วน  3,001 - 5,000 พื น้ ที่  (slots): 
สว่นลดในอตัราร้อยละ 30 

(iii) พื น้ที่  (slots) จ านวน 5,001 - 10,000 พื น้ที่  (slots): 
สว่นลดในอตัราร้อยละ 35 และ 

(iv) พืน้ที่ (slots) จ านวน 10,001 พืน้ที่ (slots) เป็นต้นไป: 
สว่นลดในอตัราร้อยละ 40 

• นับตัง้แต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อัตราค่าเช่า ส าหรับ
ทรัพย์สินที่เช่า จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนพืน้ดิน: 14,626 บาท 
ตอ่เดือน ตอ่พืน้ท่ี (slot) 

(ข) ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟ้า: 13,359 บาท 
ตอ่เดือน ตอ่พืน้ท่ี (slot) และ 

(ค) ประเภทท่ี 3: โครงขา่ย IBC/DAS: 22,687 บาท ต่อเดือน ต่อ
พืน้ท่ี (slot)  

โดยมีเง่ือนไขว่า TUC จะมีสิทธิได้รับอตัราค่าเช่าจากการเป็นผู้ เช่า
และบริหารจดัการดัง้เดิมตามที่ระบไุว้ด้านลา่งนี ้ตราบเทา่ที่ ไมน้่อย
กว่าร้อยละ 50 ของเงินสดสุทธิของกองทุนที่กองทุนได้มาจาก
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมใดๆ หรือรายได้ที่กองทุนได้รับโอนภายใต้การ
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 นัน้มาจากกลุม่ทรู 

(ก) ประเภทที่ 1: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนพืน้ดิน: 10,969.50 
บาท ตอ่เดือน ตอ่พืน้ท่ี (slot) 

(ข) ประเภทที่ 2: เสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟ้า: 10,019.25 
บาท ตอ่เดือน ตอ่พืน้ท่ี (slot) และ 

(ค) ประเภทท่ี 3: โครงข่าย IBC/DAS: 17,015.25 บาท ต่อเดือน 
ตอ่พืน้ท่ี (slot)  

• หาก TUC หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมรายใดต้องการเช่า 
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ด าเนินการและบริหารจดัการพืน้ท่ี (slots) เพิ่มเติมไมว่่าในเวลาใดๆ 
TUC หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมนัน้จะได้รับอตัราคา่เช่าจาก
การเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมส าหรับอตัราค่าเช่าดงักลา่ว 
เว้นแต่เป็นกรณีเช่าช่วงที่ระบุในข้อ (3) ของสิทธิการเช่าช่วงภายใต้
หวัข้อ "การโอนสทิธิเรียกร้อง" ด้านลา่ง  

• การปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) ในอตัราคงที่ท่ีร้อย
ละ 2.7 ต่อปี ให้ใช้กับอตัราค่าเช่าดงัที่ระบุไว้ด้านบนนีต้ัง้แต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2562  

การช าระค่าเช่า .......................  • ส าหรับทรัพย์สนิจากทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรู 

(ก) TUC จะช าระค่าเช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการ และบริหาร
ทรัพย์สินที่เช่าเป็นการล่วงหน้า โดยจะช าระภายในวนัที่ 7 
ของทุกเดือนหรือวนัท าการถัดไป เร่ิมตัง้แต่เดือน มกราคม 
พ.ศ. 2557 โปรดพิจารณาจ านวนค่าเช่าสทุธิล่วงหน้ารายปี
ในตารางแนบท้ายสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไขหลักของ
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัเสาโทรคมนาคม 

(ข) TUC จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนล่วงหน้าเป็นรายเดือน
ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สนิขัน้ต ่า
ที่เช่า (Minimum Leased Properties) ส าหรับทรัพย์สินจาก
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ซึง่จะเป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ลว่งหน้าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการพืน้ที่ 
(slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรกจ านวน 3,000 เสาที่ส่ง
มอบในปี พ.ศ. 2557 และเป็นระยะเวลาสองปีล่วงหน้า
ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการพืน้ท่ี (slot) บน
เสาโทรคมนาคมกลุม่ที่สองจ านวน 3,000 เสาที่สง่มอบในปี 
พ.ศ. 2558  

(ค) ภายหลงัจากครบก าหนดอายุสญัญาเร่ิมต้น ( initial term) 
การช าระค่าเช่าที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าจากทรัพย์สิน
เสาโทรคมนาคมของทรู จะเป็นการช าระล่วงหน้าเป็นราย
เดือนในวันที่  7 (หรือวันท าการถัดไป) ของทุกเดือนตาม
จ านวนที่แท้จริงของพืน้ท่ี (slots) ที่เช่า (โดยไม่ต้องช าระหนึ่ง
หรือสองปีลว่งหน้า) 

• ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
และ ทรัพย์สนิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
3  

(ก) นับตัง้แต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
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หรือวนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 แล้วแต่
กรณี TUC จะช าระค่าเช่า  ส าหรับการเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือน โดยจะ
ช าระภายในวนัท่ี 7 ของทกุเดือนหรือวนัท าการถดัไป  

ระยะเวลาของการเช่าด าเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

• ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที่เช่า 
มีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู: จนถึง 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2570 และนับแต่วันมีผลใช้บังคับของการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 เกิดขึน้  ระยะเวลาของการเช่า
ด าเนินการและบริหารจัดการจะขยายให้สิน้สุดลงใน วันที่ 
15 กนัยายน พ.ศ. 2576  

(ข) ทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (ในกรณีที่มีการซือ้ภายใต้สญัญาซือ้ขาย
ทรัพย์สนิของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ที่เก่ียวข้องเสร็จ
สมบรูณ์): จนถึง 15 กนัยายน พ.ศ. 2576  

• ส าหรับทรัพย์สินที่ได้มาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู อย่าง
น้อยสองปี ก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการในขณะนัน้ (ซึ่งคือวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 หรือตัง้แต่
วนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 วนัที่ 15 กันยายน 
พ.ศ. 2576) TUCและ/หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ 
จะแจ้งกองทนุในกรณีที่TUCและ/หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิม
อื่นๆ ต้องการจองสิทธิการต่ออายุระยะเวลาเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการส าหรับการเช่าอย่างน้อย หนึ่งพืน้ที่  (slot) บนเสา
โทรคมนาคมแต่ละเสาจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูภาย
หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการ
ในวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 หรือวนัที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 
แล้วแต่กรณี และTUCและ/หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ 
จะช าระค่าธรรมเนียมการจองดงักล่าวให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน 
โดยกองทุนจะต้องกันพืน้ที่  (slot) บนเสาโทรคมนาคมหนึ่งพืน้ที่ 
(slot) ดงักลา่วไว้ส าหรับการต่ออายกุารเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการโดยTUCและ/หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ โดย
อตัราคา่ธรรมเนียมการจองดงักลา่วจะมีจ านวนดงัตอ่ไปนี ้

(ค) ส าหรับปี พ.ศ. 2569 หรือ พ.ศ.2575 (แล้วแต่กรณี ) ใน
จ านวนท่ีเทา่กบัคา่เช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการหนึ่งพืน้ที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมจ านวน 3,000 
เสาในอัตราค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ. 2569 หรือ พ.ศ.2575 
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แล้วแต่กรณี (โดยค านวณจากค่าเช่าจากการเป็นผู้ เช่าและ
บริหารจัดการดัง้เดิม (หากมีสิทธิได้รับ) และการปรับอตัรา
เพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี) และ 

(ง) ส าหรับปี พ.ศ. 2570 หรือ 2576 แล้วแต่กรณี ในจ านวนที่
เท่ากับค่าเช่าส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ
หนึ่งพืน้ที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสาใน
อัตราค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ. 2570 หรือ 2576 แล้วแต่กรณี 
(โดยค านวณจากค่าเช่าจากการเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการ
ดัง้เดิม (หากมีสิทธิได้รับ) และการปรับอัตราเพิ่มขึน้รายปี 
(annual escalation) ที่ร้อยละ 2.7 ตอ่ปี)  

• ส าหรับทรัพย์สินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
อย่างน้อยสองปีก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการในขณะนัน้ TUC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการ
ดัง้เดิมอื่นๆ จะแจ้งกองทุนหาก TUC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหาร
จดัการดัง้เดิมอื่นๆ ต้องการจองสิทธิการต่ออายุระยะเวลาของการ
เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ ส าหรับการเช่าอย่างน้อย หนึ่ง
พืน้ที่ (slot) บนเสาโทรคมนาคมแต่ละเสาจากเสาโทรคมนาคมของ 
TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 หรือเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ในอตัราตลาดที่ตกลงร่วมกนัภายใต้สว่นลด
คา่เช่าจากการเป็นผู้ เช่าดัง้เดิม (หากมีสทิธิได้รับ)  

• กองทุนจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเช่าที่ดินส าหรับการเช่าที่ดินที่
ทรัพย์สนิท่ีเช่าตัง้อยู ่โดย  

(ก) ในระหว่างระยะเวลาการเช่า TUC จะเป็นผู้ช าระคา่เช่าที่ดิน
และภาษีทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องส าหรับการเช่าที่ดินที่ทรัพย์สิน
ที่เช่าตัง้อยู่ซึ่ง (๑) ส าหรับทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 
ความตกลงดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในจ านวนค่าเช่าสุทธิ
ลว่งหน้ารายปีในตารางแนบท้ายสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไข
หลกัของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และ (๒) ส าหรับเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ความตกลง
ดงักล่าวได้สะท้อนอยู่ในจ านวนค่าเช่ารายเดือนสทุธิ โดยมี
เง่ือนไขในแต่ละกรณีว่า หากกฎหมายภาษีทรัพย์สินใหม่มี
ผลใช้บงัคบั คู่สญัญาจะร่วมกนัหารือโดยสจุริตซึ่งหน้าที่และ
การจัดสรรภาระภาษีเก่ียวกับภาษีทรัพย์สินหรือภาษีอื่นที่
คล้ายคลงึกนัภายใต้กฎหมายใหม่ดงักลา่วอนัเก่ียวเนื่องกับ
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ทรัพย์สนิท่ีเช่า และ 

(ข) ส าหรับช่วงการต่ออายกุารเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการ 
(หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 หรือในวันมีผลใช้
บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 หลงัจาก 15 กนัยายน 
พ.ศ. 2576) กองทุนจะเป็นผู้ ช าระค่าเช่าที่ดินและภาษี
ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องส าหรับการเช่าที่ดินที่ทรัพย์สินที่เช่า
ตัง้อยู ่ 

ผู้เช่าและบริหารจัดการ 
เพิ่มเติม ...................................  

• ภายใต้ข้อก าหนดของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม กองทุนมีสิทธิให้เช่าแก่
บคุคลใดๆ และให้บคุคลใดๆ ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สิน
ใดๆ นอกเหนือไปจากทรัพย์สินท่ีเช่า หรือ พืน้ที่ (slot) และทรัพย์สิน
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดสรรให้ TUC และผู้ เช่าและบริหาร
จัดการดัง้เดิมอื่นๆ ไปแล้ว ทัง้นี ้เป็นไปตามสิทธิของ TUC ตามที่
ระบดุ้านลา่งนี ้

• หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการที่เป็น
บคุคลภายนอก และให้ผู้ เช่าและบริหารจดัการท่ีเป็นบคุคลภายนอก 
ด าเนินการและบริหารจดัการ หรือ ด าเนินการเจรจาตกลงเร่ืองการ
ให้เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการพืน้ท่ี (slot) ที่ยงัว่างอยู ่กองทนุ
ต้องยื่นค าเสนอในการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการดังกล่าว
ให้แก่  TUC ก่อน และ TUC มีสิทธิตอบรับค าเสนอในการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการเช่นว่า โดยเง่ือนไขในการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการที่ให้แก่ TUC นัน้ต้องไม่เป็นเง่ือนไขที่
ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่บคุคลภายนอก (รวมทัง้ หากผู้ เช่าและบริหาร
จดัการที่เป็นบคุคลภายนอกมีสิทธิได้รับสว่นลดใดๆ TUC จะได้รับ
สว่นลดดงักลา่วด้วยเช่นกนั) และกองทนุห้ามให้เช่าพืน้ที่ (slot) บน
เสาโทรคมนาคมแก่บุคคลภายนอกในราคาที่ต ่ากว่า ร้อยละ 12.5 
ของอตัราค่าเช่าในขณะนัน้ (โดยค านึงถึงการปรับอตัราเพิ่มขึน้ใน
อตัราคงที่ท่ีร้อยละ 2.7 ตอ่ปี) 

• หากเมื่อใดก็ตามกองทนุได้เข้าท าสญัญากบัผู้ เช่าและบริหารจดัการ
ที่ เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิประเภทเดียวกนักบัทรัพย์สนิที่เช่าภายใต้สญัญาแก้ไขและ
แทนที่ สัญญ าเช่ า  ด า เนิ นการ และบ ริหารจัดการหลัก เสา
โทรคมนาคม และมีเง่ือนไขที่เป็นคณุมากกว่าที่ให้แก่ TUC TUC มี
สิทธิให้กองทุนด าเนินการแก้ไขสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม เพื่อให้TUC
ได้รับเง่ือนไขที่เป็นคณุดงักลา่วนัน้ 
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การบ ารุงรักษา การด าเนินการและ
บริหารจัดการ .........................  

• กองทนุไมม่ีหน้าที่ใดๆ ในการด าเนินการบริหารจดัการโครงขา่ยหรือ
บริหารจัดการทรัพย์สิน ทัง้นี ้TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบ (ไม่ว่า
จะด าเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคลอื่นใดที่ TUC แต่งตัง้) ใน
การบ ารุงรักษา การด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า 
และเสาโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพืน้ที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่า
ตัง้อยู่ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสญัญา
แก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสา
โทรคมนาคม และตามหลกัเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

สิทธิในการติดตัง้อุปกรณ์ .......  • TUC มีสิทธิในการติดตัง้ คงไว้ และประกอบการที่เก่ียวข้องกับ
อปุกรณ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

(ข) ทรัพย์สินสิง่อ านวยความสะดวกประเภท Passive ไม่ว่ามีไว้
ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของผู้ เช่า
ช่วง และ 

(ค) อปุกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็นหรือต้องมีเพื่อการบ ารุงรักษาภายใต้
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัเสาโทรคมนาคม 

ที่ตัง้อยู่บนทรัพย์สินที่เช่า หรือบนพืน้ที่ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตัง้อยู่ และ
อยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม 

การใช้ทรัพย์สนิที่เช่าและ 
พืน้ที่ ........................................  

• TUC ตกลงวา่จะใช้ ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สนิท่ีเชา่และ
พืน้ที่ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 
เง่ือนไขดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การตกลงว่าจะไม่
ด าเนินการหรืออนุญาตให้มีการด าเนินการใดๆ ซึ่งจะเป็นการ
รบกวนหรือสร้างความร าคาญต่อกองทุนหรือผู้ เช่าและบริหาร
จดัการเพิ่มเติม จะรักษาพืน้ที่ที่ทรัพย์สินที่เช่าตัง้อยู่ให้สะอาดหรือ
อยู่ในสภาพเหมาะสมส าหรับการท างาน จะใช้มาตรการป้องกันที่
เหมาะสมทัง้ปวงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายแก่พืน้ที่ที่
ทรัพย์สนิที่เช่า อาคารหรือสิ่งปลกูสร้างตัง้อยู ่จะด าเนินการให้แนใ่จ
ว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินสิ่งอ านวยความสะดวกที่ติดตัง้ และ/หรือ 
คงไว้ในทรัพย์สินที่เช่าหรือพืน้ที่ที่ทรัพย์สินที่เช่าตัง้อยู่เป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง จะไม่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวตัถุประสงค์อื่นใด
นอก เหนื อ ไปจาก กิจการโทรคมนาคม   และ /ห รือ  กิ จการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (หากได้รับการอนุญาตตาม
กฎหมายให้ด าเนินการได้) จะแจ้งให้กองทุนทราบในทันทีที่ท าได้
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หลงัจากรู้ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ น า้ท่วม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ
ใดๆ ที่กระทบตอ่พืน้ท่ีที่ทรัพย์สนิท่ีเช่าตัง้อยู่ 

การย้ายเสาโทรคมนาคม 
ในกรณีที่ไม่มีการต่ออายุ 
การเช่าที่ดนิที่ทรัพย์สนิที่เช่าตัง้อยู่
 ................................................  

• TUC จะเป็นผู้ รับผิดชอบการย้ายเสาโทรคมนาคมซึ่งเก่ียวเนื่องกับ
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จากที่ดินที่ทรัพย์สนิที่เช่าตัง้อยู่ไปยงัที่ดินใหมห่าก
ไมส่ามารถตอ่อายหุรือขยายระยะเวลาการเช่าของที่ดินที่ทรัพย์สนิท่ี
เช่าตัง้อยูไ่ด้ ด้วยคา่ใช้จ่ายของ TUC เอง 

• กองทนุจะช าระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเป็นจ านวน 6.6 ล้านบาท
ให้แก่ TUC ("ค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สิน ") ส าหรับ
หน้าที่ของ TUC อันเก่ียวเนื่องกับการย้ายเสาโทรคมนาคมของ
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 การปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) 
ในอัตราคงที่ที่ ร้อยละ 2.7 ต่อปี จะใช้กับค่าตอบแทนประเภทนี ้
ตัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

ประกันภยั ...............................  • ผู้ ให้ เช่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่ ง
ประกนัภยัส าหรับทรัพย์สินที่เช่า (รวมถึง ประกันภยัประเภทความ
รับผิดตอ่บคุคลภายนอก และความคุ้มครองทางประกนัภยัอื่นใด) ที่
เพียงพอและเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิในอตุสาหกรรมส าหรับทรัพย์สิน
ที่เช่า รวมทัง้มีหน้าที่ต้องช าระเบีย้ประกนัภยั  

• TUC มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจดัให้มีและคงไว้ซึ่งประกนัภยั
ส าหรับอปุกรณ์โทรคมนาคมที่TUC ติดตัง้ หรือ น าไปไว้บนทรัพย์สิน
ที่เช่าใดๆ (รวมถึง ประกนัภยัประเภทความรับผิดตอ่บุคคลภายนอก 
และความคุ้มครองทางประกนัภยัอื่นใด) ที่เพียงพอและเป็นไปตาม
หลกัปฏิบัติในอุตสาหกรรมส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท
เดียวกนั  

ความรับผิดชดใช้ ....................  • กองทนุ และ TUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าเสียหายทัง้ปวงให้แก่อีกฝ่าย อนัเป็นผลมาจากการผิดค ารับรอง 
ค ารับประกัน และข้อปฏิบตัิของตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม โดย
มีข้อยกเว้นตา่งๆ ตามหลกัปฏิบตัิในอตุสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกร้อง .............  • กองทุน และ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตน
ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกัเสาโทรคมนาคมนี ้ให้แก่บคุคลภายนอก เมื่อได้รับความ
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ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายก่อน  

• TUC สามารถให้เช่าช่วงพืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่ตนเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม โดยไม่
จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุน
ก่อน ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทรัพย์สนิขัน้ต ่าที่เช่าให้แก่ บคุคลใดๆ  

(ข) พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สิน
ขัน้ต ่าที่ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการ) ให้แก่ (ก) ผู้
เช่าและบริหารจดัการดัง้เดมิอื่นใด (ข) ทรู หรือ บริษัทยอ่ยใน
ปัจจุบันและในอนาคตของทรู และ/หรือ นิติบุคคลที่ไม่ใช่
กลุม่ทรู ผู้ ได้รับสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใช้
ค ลื่ น ค ว าม ถ่ี ใน ย่ า น ค ว าม ถ่ี  1800 MHz (ค ) ก ส ท . 
โทรคมนาคม (ง) ทีโอที และ (จ) ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่มี
การแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์บนพื น้ที่  (slots) ของ
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นัน้  

(ค) พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพย์สิน
ขัน้ต ่าที่  TUC เช่าและด าเนินการบริหารจัดการ) ให้แก่ 
บคุคลใดๆ นอกเหนือจากบคุคลตามที่ระบุใน (2) โดยอตัรา
คา่เช่าที่ TUC จะต้องช าระให้แก่กองทนุส าหรับพืน้ที่ (slots) 
บนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวนัน้จะเป็นอัตราค่าเช่าที่คิด
สว่นลดตามที่ผู้ เช่าช่วงจาก TUC รายนัน้ๆ ควรจะได้รับจาก
กองทนุหากผู้ เช่าช่วงรายดงักลา่วเช่า ด าเนินการและบริหาร
จดัการทรัพย์สนิดงักลา่วจากกองทนุโดยตรงโดยไมม่ีสว่นลด
จากการเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิม โดยกองทุนอาจ
ตกลงให้ส่วนลดเพิ่มเติมแก่ TUC ในการที่ TUC ให้เช่าช่วง
พืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคม แก่บคุคลอื่นตามที่ระบใุน
ข้อ (3) นี ้

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้ ใด
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจาก TUC 
ก่อน (ทัง้นี ้การพิจารณาให้ความยินยอมดงักล่าว จะเป็นไปอย่าง
สมเหตสุมผลและไม่ชกัช้า) และกองทนุจะต้องจดัการให้ผู้ที่ซือ้หรือ
รับโอนทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร (โดยเป็นเง่ือนไข
ก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่ายโอนดงักลา่ว) ที่จะปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่ สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม และรับไปซึ่ง
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สทิธิ ความรับผิดและหน้าที่ตา่งๆ ภายใต้สญัญาดงักลา่ว    

การเสริมความสามารถ 
(Reinforcement) ......................  

• ในกรณีจ าเป็น หรือ สมควร (ไม่ว่าเป็นผลมาจากการร้องขอของ 
TUC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก) ที่
จะต้องมีการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคมใดๆ ที่
กองทนุได้รับจาก TUC หรือ ทรู และ/หรือ บริษัทยอ่ยของทรู และอยู่
ภายใต้การเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการภายใต้สญัญาแก้ไข
และแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม TUC จะด าเนินการเพื่อให้มีการเสริมความสามารถ
หรือปรับปรุงดงักลา่วในทกุกรณี ด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทนุและบวก
ด้วยส่วนเพิ่มที่สมเหตุสมผล หากกองทุนขาดเงินทุนในการเสริม
ความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคม TUC จะส ารองจ่ายเงิน
ไปก่อน โดยกองทุนจะช าระค่าใช้จ่ายและส่วนเพิ่มคืนให้แก่ TUC 
ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ี TUC ออกใบเรียกเก็บเงิน หากกองทนุไม่
สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวได้ กองทุนตกลงจะช าระ
ดอกเบีย้ที่คิดบนจ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระแตย่งัไม่ได้รับช าระ ใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่ถึงก าหนดช าระจนกว่าได้มีการ
ช าระเงินดังกล่าวทัง้หมดจนครบถ้วนเต็มจ านวนแล้วให้แก่ TUC 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชดใช้เงินคืนให้แก่ TUC ภายใน
เวลาที่ก าหนด TUC มีสิทธิหักกลบลบหนีค้่าใช้จ่ายดังกล่าว และ
ส่วนเพิ่มและดอกเบีย้ที่เก่ียวข้อง กับค่าเช่ารายเดือนที่ถึงก าหนด
ช าระซึง่ TUC ต้องช าระให้แก่กองทนุได้ 

การสิน้สุดของสัญญา .............  • คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่คู่สญัญาอีกฝ่ายไม่สามารถ
ปฏิบัติตามหน้าที่ส าคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม ซึ่ง
รวมถึง (ในกรณีของTUC) การไม่สามารถช าระค่าเช่าในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบัติตามหน้าที่
ส าคญัภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคมของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ
มีผลเป็นการกระท าที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

• TUC มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลกัเสาโทรคมนาคม หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรู
ต้องการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่ เช่าเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นผลมาจากการสิน้สดุหรือสิน้
อายุของใบอนุญาตคลื่นความถ่ีเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมอนัเก่ียวเนื่องกบัเสาโทรคมนาคม เป็นต้น   
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ภาษี........................................ • TUC จะเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตลอดซึ่ง (ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
ภาษีขายและ/หรือภาษีบริการ (ข) นบัแต่วนัมีผลใช้บังคบัของการ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ภาระคา่ใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวเนื่องกบัภาษีที่ระบุ
ไว้ใน (ก) (ถ้ามี) ซึ่งเกิดขึน้หลงัจากวนัมีผลใช้บงัคับของการลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 เป็นต้นไป ทัง้นี ้ภาษีและค่าใช้จ่ายซึ่ง TUC เป็น
ผู้ รับผิดชอบตาม (ก) และ (ข) จะต้องเป็นภาษีและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวกบัจ านวนเงินท่ี TUC ต้องช าระภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม  

กฎหมายที่ใช้บังคับ.................  • สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลกัเสาโทรคมนาคมอยูภ่ายใต้การบงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดี
ความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจ
เกิดขึน้จากหรือเก่ียวเนื่องกับสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม 

ค่าเช่าล่วงหน้ารายปีส าหรับทรัพย์สินจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเบือ้งต้นภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ค่ า เช่ าล่ วงห น้ ารายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มแรกจ านวน 3,000 เสา 
(ล้านบาท) 

1,0061 8051 9063 9303 9643 9903 1,0163 1,0443 1,0723 1,1013 1,1313 1,1613 1,1933 1,2253 

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จ านวน 3,000 เสา (ล้ าน
บาท) 

(306) (319) (332) (338) (354) (362) (369) (378) (386) (395) (403) (412) (421) (430) 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มแรกจ านวน 3,000 เสา 
(ล้านบาท) 

7001 4861 5743 5923 6103 6283 6473 6663 6863 7063 7273 7493 7713 7943 

ค่ า เช่ าล่ วงห น้ ารายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มท่ีสองจ านวน 3,000 
เสา (ล้านบาท) 

9342 9974 1,0244 1,0524 1,0724 1,1004 1,1304 1,161 4                   1,1924 1,2244 1,2584 1,2924 1,3264 1,3624 

ค่าเช่าท่ีดินรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มท่ีสอง
จ านวน 3,000 เสา (ล้ าน
บาท) 

(366) (381) (388) (396) (397) (405) (414) (423) (432) (442) (452) (462) (472) (482) 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มท่ีสองจ านวน 3,000 
เสา (ล้านบาท) 

5682 6164 6364 6564 6754 6954 7164 7384 7604 7824 8064 8304 8544 8804 
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ปี 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ค่ าเช่ าล่ วงห น้ ารายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มแรกจ านวน 3,000 เสา 
(ล้านบาท) 

1,2583 1,2923 1,3273 1,3623 1,3993 - 

ค่าเช่าท่ี ดินรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จ านวน 3,000 เสา (ล้ าน
บาท) 

(440) (450) (460) (470) (480) - 

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มแรกจ านวน 3,000 เสา 
(ล้านบาท) 

8183 8423 8673 8933 9193 - 

ค่ าเช่ าล่ วงห น้ ารายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มท่ีสองจ านวน 3,000 
เสา (ล้านบาท) 

1,3994 1,4374 1,4764 1,5154 - - 

ค่าเช่าท่ี ดินรายปีส าหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุ่มท่ีสอง
จ านวน 3,000 เสา (ล้ าน
บาท) 

(493) (504) (515) (526) 
  

ค่าเช่าล่วงหน้าสุทธิรายปี
ส าหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ่มท่ีสองจ านวน 3,000 
เสา (ล้านบาท) 

9064 9334 9614 9894 - - 

 

หมายเหตุ 

1. ค านวณจากพืน้ท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพืน้ดินจ านวน 3,820 พืน้ที่ และพืน้ท่ี (Antenna Slots) 
บนเสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟ้าจ านวน 2,799 พืน้ท่ี 

2. ค านวณจากพืน้ท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพืน้ดินจ านวน 5,568 พืน้ที่ และพืน้ท่ี (Antenna Slots) 
บนเสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟา้จ านวน 1,806 พืน้ท่ี 

3. ค านวณจากพืน้ท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพืน้ดินจ านวน 4,579 พืน้ที่ และพืน้ท่ี (Antenna Slots) 
บนเสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟา้จ านวน 2,809 พืน้ท่ี 

4. ค านวณจากพืน้ท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพืน้ดินจ านวน 6,045 พืน้ที่ และพืน้ท่ี (Antenna Slots) 
บนเสาโทรคมนาคมที่ตัง้บนดาดฟา้จ านวน 1,816 พืน้ท่ี 
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(2) สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักระหว่าง TICC TUC และ
กองทนุ (“สญัญาแก้ไขและแทนทีส่ญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC”) 

คู่สัญญา ..................................  

 

• TICC และ TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจดัการ และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่า  

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาที่
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ ........  

• ข้อสญัญาของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกั FOC มีผลบงัคบัใช้เมื่อการซือ้ขาย FOC ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ ซึ่งคือวนัที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ("
วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่ มเติม ครั้งที่  2") ทัง้นี  ้ข้อ
สญัญาบางประการที่เก่ียวข้องกบั FOC ที่ TUC และ ทรูมฟูจะขาย
ให้แก่กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 ("FOC ที่ลงทุน
เพิ่ มเติม ครั้งที่  3") จะมีผลบังคับใช้เมื่อการซือ้ขาย FOC เพื่อ
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3") 

• เพื่อวัตถุประสงค์ของการสรุปสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC การขายและเช่าทรัพย์สนิท่ี
กองทุนลงทุนเพิ่มเติมใดๆ โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครัง้
ถัดไปหลงัจากการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะเรียกว่า "การลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3" 

ทรัพย์สินที่เช่า ........................  • ทรัพย์สินที่ TICC และ TUC เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอยู่
ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกั FOC ประกอบด้วย  

(ก) ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเบือ้งต้น 

TICC 

(i) ระบบ FOC หลกัในเขตต่างจงัหวดัความยาว 5,112 
กิโลเมตร โดยที่ในแต่ละปี TICC เช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการระบบ FOC หลกั ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด
ในตารางแนบท้ายสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไขหลัก
ของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจดัการหลกั FOC 

(ii) อปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณที่เก่ียวข้องกบัระบบ FOC 
หลกั   

(iii) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive (ส าหรับการ



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 323 

ใช้แตเ่พียงผู้ เดียวของ TICC เว้นแต ่TICC ตกลงเป็น
อยา่งอื่นหลงัปี พ.ศ. 2561) และ 

(iv) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active (ส าหรับการใช้
แตเ่พียงผู้ เดียวของ TICC) 

(ข) ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
หากการโอนขาย FOC เพื่ อลงทุน เพิ่ ม เติม  ค รัง้ที่  2 ที่
เก่ียวข้องเสร็จสมบรูณ์ 

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่  2 ซึ่ ง เป็น  FOC ส าห รับใช้ ในธุ ร กิจ ให้บ ริการ
โทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ ใน เขตพื น้ที่ต่างจังหวัด  ซึ่ งมี
ระยะทาง  1,113 กิ โล เมต ร (ห รือ  62,594 ค อ ร์
กิโลเมตร) 

(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลักของ ท รูมูฟ  ที่ ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ซึ่งคือ FOC หลกัส าหรับใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมี ระยะทาง
ประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 
คอร์กิโลเมตร) 

(ค) ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 - 
หากการโอนขาย FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ที่เก่ียวข้อง 
เสร็จสมบรูณ์ 

TICC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ที่ทรูมูฟ
จะขายให้แก่กองทนุภายใต้การลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
3 ซึ่งคือ FOC ที่รองรับระบบ FTTx ส าหรับใช้ใน
ธุ ร กิจ ให้บ ริการอิ น เทอ ร์เน็ ตและบรอดแบน ด์
อินเทอร์เน็ต ในเขตต่างจังหวัด  ซึ่ งมี ระยะทาง
ประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 
คอร์กิโลเมตร) (“FOC รองรับระบบ FTTx ของท
รูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3”) 

TUC 

(i) ร้อยละ 80 ของ FOC ที่ TUC จะขาย ให้แก่กองทุน
ภายใต้การลงทุนเพิ่ ม เติม  ค รัง้ที่  3 ซึ่ งคือ  FOC 
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ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขต
พืน้ที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 8,017 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006  คอร์กิโลเมตร) 
(“FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3”) 

(ii) ร้อยละ 80 ของ FOC หลักที่ท รูมูฟจะขายให้แก่
กองทุนภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 ซึ่งคือ 
FOC หลักที่รองรับระบบ FTTx ส าหรับใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมี ระยะทาง
ประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 
คอร์กิโลเมตร) (“FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3”) 

(รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินที่เช่า”) 

• ทรัพย์สิน FOC ที่โอนมายังกองทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ซึ่งกองทุนสามารถให้ TUC 
TICC หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่นๆ เช่าได้ ภายใต้สญัญา
แก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC 
รวมเรียกวา่ “ทรัพย์สินของกองทุน” 

อัตราค่าเช่า .............................  • ตัง้แต่วนัที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวนัมีผลใช้บงัคบัของการ
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 อตัราคา่เช่า ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเช่า คือ  

(ก) ระบบ FOC หลกั: 

(i) จนถึงร้อยละ 76 ของระบบ FOC หลกั (93,370 คอร์
กิโลเมตร): 350 บาทตอ่เดือนตอ่คอร์กิโลเมตร และ 

(ii) ในสว่นที่เกินร้อยละ 76 จนถึงร้อยละ 100 ของระบบ 
FOC หลกั: 500 บาทตอ่เดือนตอ่คอร์กิโลเมตร 

โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับระบบ 
FOC หลกัจะค านวณจากอตัราที่ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด
ที่อตัรา 186 ล้านบาทตอ่ปี 

(ข) อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่เก่ียวข้องกับระบบ FOC หลกั: 
38 ล้านบาทตอ่ปี 

(ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive: 791 ล้านบาทตอ่ปี (ทัง้นี ้อยู่
ภายใต้การปรับเปลี่ยนอตัราในอนาคตซึ่งจะมีการตกลงกัน 
ในกรณีที่ TICC ตกลงสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้ เดียวของ
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ตน หลงัจากปี พ.ศ. 2561) 

(ง) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active: 317 ล้านบาทตอ่ปี 

• ตัง้แต่วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เป็นต้นไป 
อตัราคา่เช่า ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเช่า คือ 

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น 

(ก) ระบบ FOC หลกั: 350 บาท ต่อเดือน ต่อคอร์กิโลเมตรโดย
อัตราค่าเช่าสุทธิที่กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะ
ค านวณจากอตัราที่ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ท่ีอตัรา 186 
ล้านบาทตอ่ปี  

(ข) อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณที่เก่ียวข้องกับระบบ FOC หลกั: 
38 ล้านบาทต่อปี: ค่าเช่าส าหรับปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 
2564 (เมื่อวนัที่มีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
เกิดขึน้) 35.34 ล้านบาทต่อปี (ซึ่งค านวณโดยหักส่วนลด
จ านวนร้อยละ 7 แล้ว)  

(ค) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive:  

(i) ส าหรับปี พ.ศ. 2560: 832.13 ล้านบาทตอ่ปี 

(ii) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป: ค่าเช่ารายปีของปี
ก่อนหน้า บวกด้วยการปรับอัตราเพิ่มขึน้รายปี 
(annual escalation) (อ้างอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค 
หรือ CPI) 

(ทัง้นี ้อยู่ภายใต้การปรับเปลี่ยนอตัราในอนาคตซึ่งจะมีการ
ตกลงกนั ในกรณีที่ TICC ตกลงสละสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้
เดียวของตน หลงัจากปี พ.ศ. 2561)  

(ง) ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active:  

(i) ส าหรับปี พ.ศ. 2560: 333.48 ล้านบาท ตอ่ปี 

(ii) ส าหรับปี พ.ศ. 2561: 333.48 ล้านบาทต่อปี บวก
ด้ ว ย ก า รป รั บ อั ต ร า เพิ่ ม ขึ ้น ร า ย ปี  (annual 
escalation) (อ้างอิงกบัดชันีราคาผู้บริโภค หรือ CPI)   

(iii) ส าหรับปี พ.ศ. 2562 (ตัง้แต่วนัมีผลใช้บงัคบัของการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3): ค่าเช่ารายปีของปี พ.ศ. 
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2561 (หักออกร้อยละ 7 เนื่องจากการหมดอายุการ
เช่าของอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM) บวกด้วยการ
ปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) (อ้างอิง
กบัดชันีราคาผู้บริโภค หรือ CPI) และ  

(iv) ส าหรับปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564: ค่าเช่ารายปี
ของปีก่อนหน้า บวกด้วยการปรับอตัราเพิ่มขึน้รายปี 
(annual escalation) (อ้างอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค 
หรือ CPI)  

• ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหน่ึงของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 

(ก) FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2: 350 บาทต่อเดือน
ตอ่คอร์กิโลเมตร โดยอตัราค่าเช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับต่อปี
ส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วย
สว่นลด ที่อตัรา 12 ล้านบาทตอ่ปี 

(ข) FOC หลกัของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2: 350 บาทต่อ
เดือนตอ่คอร์กิโลเมตร โดยอตัราคา่เช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับ
ตอ่ปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอตัราที่ระบดุ้านบนหกัด้วย
สว่นลด ที่อตัรา 6 ล้านบาทตอ่ปี 

• ทรัพย์สนิจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

(ก) FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
3: 350 บาทต่อเดือนตอ่คอร์กิโลเมตร โดยอตัราค่าเช่าสทุธิที่
กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่
ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที่อตัรา 65 ล้านบาทตอ่ปี 

(ข) FOC ของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3: 350 บาทต่อเดือน
ตอ่คอร์กิโลเมตร โดยอตัราค่าเช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับต่อปี
ส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่ระบุด้านบนหักด้วย
สว่นลด ที่อตัรา 88 ล้านบาทตอ่ปี 

(ค) FOC หลกัของ ทรูมฟู ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3: 350 บาทต่อ
เดือนตอ่คอร์กิโลเมตร โดยอตัราคา่เช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับ
ตอ่ปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอตัราที่ระบดุ้านบนหกัด้วย
สว่นลด ที่อตัรา 6 ล้านบาทตอ่ปี 

• การปรับเปลีย่นของอตัราคา่เช่า อยูภ่ายใต้เง่ือนไขด้านลา่งนี ้

(ก) การปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึน้รายปี (annual escalation) 
ส าหรับอตัราคา่เช่าระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีต่างจงัหวดั 
(ส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active และอุปกรณ์
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โทรคมนาคมประเภท Passive) ซึ่ ง เป็นส่วนหนึ่ งของ
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น 

(i) ในอตัราร้อยละ 5 ตอ่ปี ในปี พ.ศ. 2558 และ 

(ii) ในอตัราเทา่กบัดชันีราคาผู้บริโภค (Consumer Price 
Index หรือ CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ 
ประเทศไทยส าหรับปีก่อนหน้า โดยเร่ิมคิดค านวณ
จากเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ทัง้นี ้อัตราดังกล่าว
ต้องไม่เกินร้อยละ 3.5 และในกรณีที่อตัราดชันีราคา
ผู้บริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ติดลบ 
จะไมม่ีการปรับอตัราคา่เช่า 

(ข) ไม่มีการปรับอตัราค่าเช่าเพิ่มส าหรับการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการ FOC และอปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ 

ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

• ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการมีก าหนดอายุ
เป็นดงันี ้

(ก) ทรัพย์สินของกองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น 

(i) ส าหรับระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพืน้ที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภท Passive จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 
นบัตัง้แตว่นัที่วนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3 เกิดขึน้ ระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการ
และบริหารจัดการจะขยายให้สิน้สุดลงในวันที่ 15 
กั น ย ายน  พ .ศ . 2576 (“ระย ะ เวล าก าร เช่ า
ระยะแรก” (Initial Term)) และ 

(ii) ส าหรับอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เก่ียวข้องกับ
ระบบ FOC หลกั และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่
ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท 
Active (ยกเว้นอุปกรณ์ Wifi และ DSLAM ซึ่งจะเช่า
จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) จนถึง 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 และนับตัง้แต่วันที่วันมีผลใช้บังคับของ
การลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เกิดขึน้ ระยะเวลาของการ
เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการจะขยายให้สิน้สดุ
ลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

(ข) ทรัพย์สนิของกองทนุจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 - หากการโอน
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ขาย FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่  2 ห รือ FOC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ แล้วแต่กรณี นับตัง้แต่วนัมี
ผลใช้บังคบัของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือวนัมีผลใช้
บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 แล้วแต่กรณี จนถึง 15 
กนัยายน พ.ศ. 2576 

• การตอ่อายรุะยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการเป็นดงันี ้

(ก) ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC 
หลกั และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดัซึ่งเป็น
อปุกรณ์โทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน อย่าง
น้อยสองปีก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการในขณะนัน้ (ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการช่วงแรก หรือระยะเวลาที่ถูกขยาย แล้วแต่
กรณี) TICC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ 
จะแจ้งกองทนุหาก TICC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหารจัดการ
ดัง้เดิมอื่นๆ ต้องกาต่ออายุระยะเวลา และ/หรือขยาย
ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที่
เก่ียวข้อง ส าหรับช่วงเวลาที่คู่สญัญาตกลงร่วมกัน และใน
อัตราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลง
ร่วมกันในเร่ืองส่วนลด แต่ทัง้นี ้สว่นลดดงักล่าวต้องไม่น้อย
กว่าที่ TICC และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ 
เคยได้รับ 

(ข) ส าหรับการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการอุปกรณ์ระบบ
สือ่สญัญาณที่เก่ียวข้องกบัระบบ FOC หลกัและระบบบรอด
แบนด์ในเขตพื น้ที่ต่างจังหวัดซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Active ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
จากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เบือ้งต้น อย่างน้อยหนึ่งปีก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการในขณะนัน้  TICC และ/หรือ ผู้
เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่นๆ จะแจ้งกองทนุหาก TICC 
และ/หรือผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่นๆ ต้องการตอ่อายุ
ระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่ เก่ียวข้อง ส าหรับช่วงเวลาที่
คู่สญัญาตกลงร่วมกนั และในอตัราตลาดที่จะตกลงร่วมกัน 
และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเร่ืองส่วนลด แต่ทัง้นี ้
สว่นลดดงักลา่วต้องไม่น้อยกว่าที่ TICC และ/หรือผู้ เช่าและ
บริหารจดัการดัง้เดิมอื่นๆ เคยได้รับ 
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(ค) ส าหรับทรัพย์สนิจากสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 2 และทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 3  

(i) TICC และ/หรือ TUC และ/หรือ ผู้ เช่าและบริหาร
จดัการดัง้เดิมอื่นๆ จะต่ออายกุารเช่า ด าเนินการและ
บริหารจัดการ (ซึ่งจะสิน้สุดลงในวนัที่ 15 กันยายน 
พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเช่าระยะแรก” (Initial 
Term)) ส าหรับการเช่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
คอร์กิโลเมตรทัง้หมดของทรัพย์สินดังกล่าว เป็น
ระยะเวลา (ก) 10 ปี นบัจากวนัครบอายุสญัญาเช่า
ระยะแรก  ( Initial Term) ห รือ  (ข ) ระยะ เวลาที่
เหลืออยู่ของใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ที่ TICC หรือบริษัทในกลุม่ทรูที่ให้บริการบรอดแบนด์
ถืออยู่ แล้วแต่เวลาใดจะสัน้กว่า หากหลงัจากครบ
อายุสญัญาเช่าระยะแรก (Initial Term) TICC หรือ 
บริษัทในกลุ่มทรูได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อให้บริการบรอดแบนด์จาก กสทช 
และเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนีค้รบถ้วน 

- รา ย ไ ด้ รว ม ทั ้ง ปี ข อ งก ลุ่ ม ท รูจ า ก ก า ร
ให้บ ริการบรอดแบนด์  ที่ ระบุในรายงาน
ป ระจ า ปี  พ .ศ .2 5 75  ขอ งท รู  เ กิ น ก ว่ า 
16,546,000,000 บาท หรือ 

- ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของกลุ่มทรูในการ
ให้บริการบรอดแบนด์ ตามข้อมูลล่าสุดที่
ประกาศโดยหน่วยงานที่น่าเช่ือถือ มากกว่า
ร้อยละ 33 

ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขอย่างเดียวกนั ยกเว้น 
อตัราคา่เช่ารายเดือนที่ใช้บงัคบั (ซึง่ต้องไมน้่อยกว่า 
350 บาท ตอ่คอร์กิโลเมตร) ตามที่คู่สญัญาได้ตกลง
ร่วมกนั เว้นแตคู่ส่ญัญาตกลงไว้เป็นอยา่งอื่น 

ผู้เช่าและบริหารจัดการเพิ่ มเติม
 ................................................  

• กองทนุมีสทิธิให้เช่าแก่บคุคลใดๆ และให้บคุคลใดๆ ด าเนินการและ
บริหารจัดการระบบ FOC หลกั และ อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ ที่
ไมไ่ด้ถกูเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการโดย TICC และ/หรือ TUC 
ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลกั FOC ให้แก่บุคคลใดๆ ทัง้นี ้อยู่ภายใต้สิทธิของ TICC 
และ TUC ตามที่ระบดุ้านลา่งนี ้
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(ก) หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการที่
เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้ เช่าและบริหารจัดการที่เป็น
บุคคลภายนอกด า เนิ นการและบ ริหารจัดการ ห รือ 
ด าเนินการเจรจาตกลงเร่ืองการเช่า การด าเนินการ และ
บ ริหารจัดการท รัพ ย์สินที่ ยังไม่ ได้อยู่ภายใต้การเช่ า 
ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือTUC 
ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกั FOC  กองทนุต้องยื่นค าเสนอในการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการดงักลา่วให้แก่ TICC และTUC 
ก่อน และ TICC และ/หรือTUC มีสทิธิตอบรับค าเสนอในการ
เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ โดยเง่ือนไขในการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการที่ให้แก่ TICC และ/หรือTUC 
นัน้ต้องไม่เป็นเง่ือนไขที่ ด้อยกว่าที่ เสนอให้แก่ผู้ เช่าและ
บริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมทัง้ หากผู้ เช่าและ
บริหารจดัการที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลดใดๆ 
TICC และ/หรือTUC จะได้รับส่วนลดดังกล่าวด้วยเช่นกัน) 
ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ให้เช่า FOC แก่บุคคลใดๆ ในอัตราที่ต ่า
กวา่ 500 บาท ตอ่คอร์กิโลเมตร ตอ่เดือน 

(ข) หากเมื่อใดก็ตามกองทนุได้เข้าท าสญัญากบัผู้ เช่าและบริหาร
จดัการที่เป็นบคุคลภายนอก เพื่อเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่าภายใต้
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จัดการหลกั FOC และมีเง่ือนไขที่เป็นคุณมากกว่าที่ให้แก่ 
TICC และ TUC นัน้ TICC และ/หรือTUC มีสิทธิให้กองทุน
ด า เนินการแก้ไขสัญญาแก้ ไขและแทนที่ สัญญ าเช่ า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกั FOC เพื่อให้ TICC และ
TUC ได้รับเง่ือนไขที่เป็นคณุดงักลา่วนัน้ 

การบ ารุงรักษา การด าเนินการและ
บริหารจัดการ .........................  

• กองทนุไมม่ีหน้าที่ใดๆ ในการด าเนินการและบริหารจดัการโครงขา่ย
หรือบริหารจัดการทรัพย์สิน ทัง้นี ้ TICC และ/หรือ TUC มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ  (ไม่ว่าจะด าเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบุคคล
อื่นใดที่  TICC และ/หรือ TUC แต่งตัง้) ในการบ ารุงรักษา การ
ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที่เช่า และ FOC ที่ยงัว่างอยู ่
ให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานการบริการที่ระบุไว้ในสญัญาแก้ไข
และแทนทีส่ญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC และ
ตามหลกัเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

การใช้ทรัพย์สินที่ เช่าและพื ้นที่
 ................................................  

• TICC และ TUC ตกลงว่าจะใช้ ด าเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพย์สินท่ีเช่าตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาแก้ไขและ
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แทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC เง่ือนไข
ดงักลา่ว รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง จะใช้มาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม
ทัง้ปวงเพื่อหลกีเลีย่งการสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สนิท่ีเช่า จะไม่
ใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากกิจการ
โทรคมนาคม และ/หรือ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
(หากได้รับการอนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการได้) จะแจ้งให้
กองทุนทราบในทนัทีที่ท าได้หลังจากรู้ว่าเกิดเหตเุพลิงไหม้ น า้ท่วม 
กรณีฉกุเฉิน หรืออบุตัิเหตใุดๆ ที่กระทบตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่า 

สิทธิแห่งทาง ...........................  • กองทนุไมม่ีหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆ เก่ียวกบัการจดัหามาซึง่สทิธิ
แหง่ทางส าหรับทรัพย์สนิของกองทนุ ทัง้นี ้TICC และ TUC รับทราบ
และยืนยนัว่าสิทธิแห่งทางที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนโดย
นิติกรรมสญัญาที่ได้ให้สิทธิไว้ อยู่ในช่ือของ TICC หรือ TUC หรือ
ช่ือของผู้ เช่าและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นใด (หากมี ) ตลอด
ระยะเวลาของการเช่า ตามสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC และเมื่อสิน้สดุสญัญาแก้ไข
และแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั FOC 
TICC และ TUC จะด าเนินการให้มีสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สิน
ของกองทุน ตราบใดที่ TICC TUC หรือบริษัทในกลุ่มทรูสามารถ
กระท าได้ตามกฎหมายและไม่มีผู้ เช่ารายอื่นโดยเป็นไปตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC   

• กองทนุตกลงที่จะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางในจ านวนและ
วิธีการตามที่กองทนุและ TICC และ TUC ได้ตกลงกนัซึ่งในอนาคต
ค่าสิทธิแห่งทางดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยอ้างอิงจากค่า
สิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจาก TICC และ TUC ส าหรับทรัพย์สินของ
กองทนุโดยเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC 

• TUC และ TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบราคาและค่าใช้จ่ายในการ
ย้าย FOC ลงใต้ดิน อนัเก่ียวเนื่องกบั FOC จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ 
FOC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม  ค รั ้งที่  3 (โด ย ที่  TUC จ ะ ต้ อ ง ได้ รับ
ค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สินจากกองทุน โดยเป็นไปตาม
เง่ือนไขของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม) และส าหรับสว่นตา่งระหวา่งคา่
สิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจากการวางสายพาดผ่านเสาไฟฟ้าและค่า
สทิธิแห่งทางของท่อใต้ดินส าหรับสว่นของ FOC ซึ่งจะถกูย้ายลงใต้
ดิน  
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ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขัน...........  • เว้นแต่ได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน TUC 
และ TICC จะไม่ด าเนินการ (และจะจัดการให้บริษัทในกลุ่มทรูไม่
ด าเนินการ) สร้าง FOC ใหม่ในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ซึ่งเป็น
สว่นหนึง่ของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น, FOC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2, FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 หรือ FOC 
อื่นๆซึง่ถกูขายให้แก่กองทนุ และ/หรือถกูเช่าโดยบริษัทในกลุม่ทรู ณ 
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (และวันมีผลใช้บังคับของการ
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เมื่อมีการได้มาซึง่ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 3 เกิดขึน้) โดยมีข้อยกเว้นตามกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) FOC ซึ่งกองทุนสามารถให้เช่าแก่บริษัทใดๆในกลุ่มทรูมี
ปริมาณความจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
บริการของบริษัทในกลุ่มทรูที่เก่ียวข้องอย่างเต็มที่ โดยมี
เง่ือนไขว่าจะต้องมีหลกัฐานและค าอธิบายที่เพียงพอและ
เป็นเหตุเป็นผลที่เก่ียวกบัความจุในเชิงเทคนิคที่ไม่เพียงพอ
ดงักลา่วให้แก่กองทนุเพื่อเป็นข้อมลู หรือ 

(ข) กองทนุปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยูแ่ก่บริษัทใดในกลุม่ทรู 
หรือ 

(ค) คู่สัญญาไม่สามารถตกลงเง่ือนไขที่สมเหตุสมผลในเชิง
พาณิชย์ส าหรับการเช่า FOC ที่มีอยูไ่ด้ 

• ในแต่ละกรณีที่ระบไุว้ข้างต้น บริษัทใดๆในกลุม่ทรูอาจใช้ดุลยพินิจ
เป็นการสว่นตวัที่จะสร้าง FOC ในเส้นทางเดียวกนักบัทรัพย์สนิของ
กองทนุเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการของบริษัทในกลุ่ม 
ทรูที่ เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม มีเง่ือนไขด้วยว่า TUC หรือ TICC 
จะต้องแจ้งให้กองทุนทราบถึงเจตนาที่จะเช่า FOC ที่มีอยู่ก่อน 
(พร้อมทัง้รายละเอียดของความจุและความต้องการทางเทคนิคอื่นๆ 
ตามที่บริษัทในกลุม่ทรูที่เก่ียวข้องต้องการ) โดยกองทนุจะตอบกลบั 
TUC หรือ TICC ว่าจะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทในกลุ่มทรูที่
เก่ียวข้องตามความต้องการที่ได้รับแจ้งหรือไม่ พร้อมกับเง่ือนไขที่
สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์อันเก่ียวเนื่องกับการเช่าให้แก่ TUC 
หรือ TICC ได้รับทราบ ภายในระยะเวลา 30 วนั นับแต่ได้รับการ
แจ้งจาก TUC หรือ TICC  ในกรณีที่ FOC ที่มีอยูข่องกองทนุส าหรับ
เส้นทางใดๆมีความจุไม่เพียงพอหรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ทางเทคนิคในการใช้บริการของบริษัทในกลุม่ทรูที่เก่ียวข้องได้ไม่ว่า
ในแง่ใด แล้วแต่กรณี TUC หรือ TICC จะเช่าหรือจะด าเนินการให้
บริษัทในกลุม่ทรูที่เก่ียวข้องเช่า FOC ที่มีอยูข่องกองทนุจนครบร้อย
ละ 100 ก่อน ภายใต้เง่ือนไขที่วา่ FOC ที่มีอยูข่องกองทนุสามารถใช้
ในการด าเนินการของบริษัทในกลุม่ทรูนัน้ๆได้อย่างเหมาะสม และ 
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TUC หรือ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรูใดๆ อาจเลือกที่จะ
ด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ่มขึน้ในเส้นทางเดียวกนักบั FOC ที่มี
อยูข่องกองทนุ ภายใต้เง่ือนไขที่ระบไุว้ด้านลา่งนี ้

• หาก (ก) กองทุนไม่ตอบกลบัหนงัสือของ TUC หรือ TICC ภายใน
ระยะเวลา 30 วนัที่ระบไุว้ก่อนหน้านี ้หรือ (ข) กองทนุแจ้งแก่ TUC 
หรือ TICC ว่ากองทุนปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุน 
หรือ (ค) กองทนุเสนอเง่ือนไขการเช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทนุให้แก่ 
TUC หรือ TICC พิจารณาแล้ว แต่ TUC หรือ TICC และ กองทุนไม่
สามารถตกลงเง่ือนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ที่เก่ียวกับการ
เช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุนดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน 
นับแต่วันที่กองทุนได้เสนอเง่ือนไขการเช่าให้ TUC หรือ TICC ได้
พิจารณา บริษัทในกลุ่มทรูที่เก่ียวข้องจะมีสิทธิด าเนินการสร้าง 
FOC ใหม่เพิ่มขึน้ในเส้นทางเดียวกนักบั FOC ที่มีอยู่ของกองทนุได้  
ทัง้นี ้TUC หรือ TICC จะต้องแจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ FOC ใหม่ที่
บริษัทในกลุ่มทรูที่เก่ียวข้องด าเนินการสร้างให้กองทุนได้รับทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้
ภายหลงัจากการด าเนินการสร้าง FOC ใหมเ่สร็จสมบรูณ์ 

• ข้อก าหนดที่เก่ียวกับข้อตกลงที่จะไม่แข่งขันนีจ้ะยังคงมีผลแม้
ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการภายใต้สญัญาแก้ไข
และแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC นีจ้ะ
สิน้สดุลง 

สิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusivity) ....  • ส าหรับทรัพย์สินที่มาจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม TICC มีสทิธิแต่เพียงผู้ เดียวในการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดัจากกองทนุ 
ภายหลงัจาก 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 TICC อาจตกลงสละสทิธิการ
ใช้แต่ผู้ เดียว ทัง้นี  ้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ TICC ตกลง
ยินยอม  

ประกันภยั ...............................  • กองทุนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่ ง
ประกนัภยัประเภทความรับผิดต่อบคุคลภายนอกบนทรัพย์สินที่เช่า 
รวมทัง้มีหน้าที่ต้องช าระเบีย้ประกนัภยั  

ความรับผิดชดใช้ ....................  • กองทุน และ TICC และ/หรือTUC ต่างตกลงที่จะรับผิดชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนและค่าเสียหายทัง้ปวงให้แก่อีกฝ่าย อนัเป็นผลมา
จากการผิดค ารับรอง ค ารับประกัน และข้อปฏิบัติของตนภายใต้
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลัก  FOC ทั ง้นี  ้โดยมี ข้อยกเว้นต่ า งๆ  ต ามหลักป ฏิบัติ ใน
อตุสาหกรรม 
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การโอนสิทธิเรียกร้อง .............  • กองทนุ และ TICC และ/หรือ TUC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ 
หน้าที่ของตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจดัการหลกั FOC ให้แก่บคุคลภายนอก เมื่อได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอีกฝ่ายก่อน โดย TICC 
และ TUC อาจใช้หรือให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินที่เช่าภายใต้
สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลัก FOC แก่ลูกค้าของ TICC และ/หรือ TUC หรือการเช่าช่วง
ทรัพย์สนิท่ีเช่าให้แก่บคุคลอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา 

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้ ใด
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าจาก TICC 
และTUC ก่อน (ทัง้นี ้การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะ
เป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและไม่ชักช้า) และกองทนุจะต้องจดัการ
ให้ผู้ที่ซือ้หรือรับโอนทรัพย์สินท่ีเช่าตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร (โดย
เป็นเง่ือนไขก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่ายโอนดงักลา่ว) ท่ีจะ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกั FOC และรับไปซึ่ง
สทิธิ ความรับผิดและหน้าที่ตา่งๆ ภายใต้สญัญาดงักลา่ว 

การยกระดับประสิทธิภาพ 
(Upgrades) ..............................  

• ในกรณีจ าเป็น หรือ สมควร ที่จะต้องมีการยกระดบัประสิทธิภาพ 
(upgrade) ทรัพย์สนิท่ีเช่าใดๆ หรือทรัพย์อื่นใดที่เก่ียวข้อง ที่กองทนุ
ได้รับจาก TICC และ/หรือ TUC หรือ ทรู หรือบริษัทยอ่ยของทรู และ
อยูภ่ายใต้การเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการภายใต้สญัญาแก้ไข
และแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC นัน้ 
TICC และ /ห รือTUC จะด า เนิ น การ เพื่ อ ใ ห้ มี ก า รยก ระดับ
ประสิทธิภาพ (upgrade) ดังกล่าวในทุกกรณี ด้วยค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง โดยที่การยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) จะกลายเป็น
สินทรัพย์เพิ่มเติมของ TICC และ/หรือTUC ซึ่งหาก TICC และ/หรือ 
TUC ประสงค์จะขายให้แก่บุคคลใด TICC และ/หรือTUC ต้องยื่น
ค าเสนอในการขายสนิทรัพย์ดงักลา่วแก่กองทนุก่อน 

การสิน้สุดของสัญญา .............  • คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่า ด าเนินการและบริหาร
จัดการได้ในหลายๆ กรณี เช่น กรณีที่คู่สญัญาอีกฝ่ายไม่สามารถ
ปฏิบัติตามหน้าที่ส าคัญของตนภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC ซึ่งรวมถึง (ใน
กรณีของ TICC และ/หรือ TUC) การไม่สามารถช าระค่าเช่าในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณีที่การปฏิบัติตามหน้าที่
ส าคญัภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจัดการหลกั FOC ของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีผลเป็น
การกระท าที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย 
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• TUC หรือ TICC มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกั FOC หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรู
ต้องการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเช่าทรัพย์สินที่ เช่าเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นผลมาจากการสิน้สดุหรือสิน้
อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอนัเก่ียวเนื่องกบั FOC เป็นต้น 

กฎหมายที่ใช้บังคับ.................  • สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการ
หลกั FOC อยูภ่ายใต้การบงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดี
ความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจ
เกิดขึน้จากหรือเก่ียวเนื่องกับสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั FOC 

 

ระบบ FOC หลักขัน้ต ่า ซึ่งเป็นทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น ที่ TICC จะเช่า 
ด าเนินการและบริหารจัดการในแต่ละปี 

ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

ประมาณการระบบ 
FOC หลกัขัน้ต ่า  
(ร้อยละของระยะทาง
คอร์กิโลเมตรทัง้หมด) 

60 60 61 62 63 65 66 67 68 69 69 70 71 72 

ปี 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ประมาณการระบบ 
FOC หลกัขัน้ต ่า  
(ร้อยละของระยะทาง
คอร์กิโลเมตรทัง้หมด) 

72 72 72 72 72 72 72 
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(3) สญัญาแก้ไขและแทนทีส่ญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ บ ารุงรกัษา และบริหารจดัการ FOC ระหว่าง TICC 
และ กองทนุ ("สญัญาแก้ไขและแทนทีส่ญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC") 

คู่สัญญา ..................................  • TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการ และ 

• กองทนุ ในฐานะผู้ให้เช่าช่วง  

วันมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาที่
แก้ไขและแทนที่ ......................  

• ข้อสญัญาของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจัดการ FOC จะมีผลบังคับใช้เมื่อการซือ้ขาย FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เสร็จสิน้ ซึ่งคือวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2") ทัง้นี ้
ข้อสญัญาบางประการที่เก่ียวข้องกบั FOC ที่จะถกูให้เช่าโดย TICC 
ให้แก่กองทุน ภายใต้การลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ("FOC ที่ลงทุน
เพิ่ มเติม ครั้งที่  3") จะมีผลบังคับใช้เมื่อการเช่า FOC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  3 เสร็จสิน้ ("วันมีผลใช้บังคับของการลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  3") 

• เพื่อวตัถปุระสงค์ของการสรุปสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC การขายและเช่าทรัพย์สินที่
กองทุนลงทุนเพิ่มเติมใดๆ โดยบริษัทในกลุ่มทรูให้แก่กองทุนครัง้
ถัดไปหลงัจากการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 จะเรียกว่า "การลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3" 

ทรัพย์สินที่เช่า ........................  • ทรัพย์สินที่ TICC เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการอยู่ภายใต้
สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกั FOC ประกอบด้วย  

(ก) ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  

(i) FOC ความยาว 7,981 กิ โล เมตร (303,453 คอ ร์
กิ โล เมต ร) โดยที่ ใน แต่ ละ ปี  TICC จะเช่ าช่ ว ง 
ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC ไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดในตารางแนบท้ายสรุปข้อก าหนดและเง่ือนไข
หลักของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC 

(ข) ทรัพย์สินจาก FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  

(i) หากการเช่าระยะยาวของ FOC รองรับระบบ FTTx 
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 เสร็จสมบูรณ์ 
ร้อยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx ส าหรับใช้ใน
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ธุ รกิจ ให้บ ริการอิ น เทอ ร์เน็ ตและบรอดแบน ด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทาง 670 กิโลเมตร (80,014 คอร์กิโลเมตร) 

(ค) ทรัพย์สิน  ซึ่งกองทุนได้รับสิทธิการเช่าระยะยาวจาก TICC 
ในระบบ FTTx ส าหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (619,986 
คอร์กิโลเมตร) และมีสิทธิน าออกหาประโยชน์โดยการให้เช่า
ช่วงได้ภายใต้สญัญาเช่าช่วงระยะยาวอนัเก่ียวเนื่องกบั FOC 
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ("FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3") 

(i) หากการเช่าระยะยาวของ FOC รองรับระบบ FTTx 
ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 เสร็จสมบูรณ์ 
ร้อยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx ส าหรับใช้ใน
ธุ ร กิจ ให้บ ริการอิ น เทอ ร์เน็ ตและบรอดแบน ด์
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (619,986 คอร์
กิโลเมตร) 

(รวมเรียกวา่ "ทรัพย์สินที่เช่าช่วง") 

• ทรัพย์สนิของ FOC ที่โอนมายงักองทนุอนัเป็นสว่นหนึง่ของทรัพย์สนิ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่ มเติม ครัง้ที่  1 FOC 
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC 
รองรับระบบ FTTx ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ซึ่งกองทุนสามารถให้
เช่าช่วงแก่ TICC หรือผู้ เช่าช่วงอื่นๆ ภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC รวมเรียกว่า 
"ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถให้เช่าช่วงได้" 

อัตราค่าเช่า .............................  • ตัง้แต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันมีผลใช้บังคับของการ
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 อตัราคา่เช่าส าหรับทรัพย์สนิท่ีให้เช่าช่วง (ซึ่ง
คือ  ท รัพ ย์สินจากส่วนหนึ่ งของท รัพย์สินโครงสร้างพื น้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1) คือ 

(ก) จนถึง 213,818 คอร์กิโลเมตร ของ FOC: 350 บาทต่อเดือน
ตอ่คอร์กิโลเมตร 

(ข) ในส่วนที่ เกิน 213,818 คอร์กิโลเมตร ถึง 303,453 คอร์
กิโลเมตร ของ FOC: 1,100 บาทตอ่เดือนตอ่คอร์กิโลเมตร 

โดยอตัราคา่เช่าสทุธิที่กองทนุจะได้รับตอ่ปีส าหรับ FOC จะค านวณ
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จากอตัราที่ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที่อตัรา 88 ล้านบาทตอ่ปี  

• นบัตัง้แต่วนัมีผลใช้บงัคบัของการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 เป็นต้นไป 
อตัราคา่เช่าส าหรับทรัพย์สนิท่ีเช่าช่วง คือ  

ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

(ก) 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่
กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่
ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที่อตัรา 88 ล้านบาทตอ่ปี  

ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

(ก) 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่
กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่
ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที่อตัรา 7 ล้านบาทตอ่ปี 

ทรัพย์สินจากส่วนหน่ึงของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

(ก) 350 บาทต่อเดือนต่อคอร์กิโลเมตร โดยอัตราค่าเช่าสุทธิที่
กองทุนจะได้รับต่อปีส าหรับ FOC จะค านวณจากอัตราที่
ระบดุ้านบนหกัด้วยสว่นลด ที่อตัรา 142 ล้านบาทตอ่ปี 

• ไม่มีการปรับอตัราค่าเช่าช่วงเพิ่มหรือลดลงส าหรับทรัพย์สินที่เช่า
ช่วงตลอดระยะเวลาของการเช่าช่วง เว้นแต่ตามที่คูส่ญัญาจะตกลง
กันตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC 
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ร ะ ย ะ เว ล า ข อ งก า ร เ ช่ า ช่ ว ง 
ด าเนินการและบริหารจัดการ .  

• ระยะเวลาของการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการมีก าหนด
อายเุป็นดงันี ้

(ก) ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่ ม เติม  ค รัง้ที่  1 - จนถึ งวันที่  7 
ธันวาคม พ.ศ. 2569 และตัง้แต่วันมีผลใช้บังคับของการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 เกิดขึน้  ระยะเวลาของการเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการจะขยายให้สิน้สดุลงในวนัท่ี 15 
กนัยายน พ.ศ. 2576  

(ข) ทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินจากส่วนหนึ่ง
ของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่  3 - หากการให้เช่า FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือการให้เช่า FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่ ม เติม  ค รัง้ที่  3 เสร็จ
สมบูรณ์ แล้วแต่กรณี นับตัง้แต่วันมีผลใช้บังคับของการ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หรือวนัมีผลใช้บงัคับของการลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 แล้วแต่กรณี จนถึงวนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ. 
2576 

• การตอ่อายรุะยะเวลาการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการเป็น
ดงันี ้

(ก) TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ จะ
ตอ่อายกุารเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ ทรัพย์สนิที่
เช่าช่วงในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 ของจ านวนคอร์
กิโลเมตรทัง้หมดของทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และ
ในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนคอร์กิโลเมตร
ทัง้หมดของทรัพย์สินจากส่วนหนึ่งของ FOC รองรับระบบ 
FTTx ของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินจาก
ส่วนหนึ่งของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เป็นระยะเวลา (ก) 10 ปี นับจากวันครบ
อายุสัญญ าเช่ าช่ วงระยะแรก  ( Initial Term) ห รือ  (ข ) 
ระยะเวลาที่ เหลืออยู่ของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ TICC หรือบริษัทในกลุม่ทรูที่ให้บริการบรอด
แบนด์ถืออยู ่แล้วแตเ่วลาใดจะสัน้กวา่ หากหลงัจากครบอายุ
สญัญาเช่าช่วงระยะแรก (Initial Term) TICC หรือ บริษัทใน
กลุม่ทรูได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้
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บริการบรอดแบนด์จาก กสทช และเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนีค้รบถ้วน 

(i) รายได้รวมทัง้ปีของกลุ่มทรูจากการให้บริการบรอด
แบนด์ ที่ระบุในรายงานประจ าปี พ.ศ. 2568 หรือ 
2575 ของทรู แล้วแตก่รณี เกินกว่า 16,546,000,000 
บาท หรือ 

(ii) สว่นแบ่งตลาดโดยรวมของกลุม่ทรูในการให้บริการบ
รอดแบนด์ ตามข้อมลูลา่สดุที่ประกาศโดยหน่วยงาน
ที่นา่เช่ือถือ มากกวา่ร้อยละ 33 

(ค) อย่างน้อยสองปี ก่อนสิน้สุดระยะเวลาของการเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการในขณะนัน้ TICC และ/หรือผู้
เช่าช่วงและบริหารจัดการและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ 
จะแจ้งกองทนุในกรณีที่ TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จดัการดัง้เดิมอื่นๆ ต้องการจองสิทธิเพื่อต่ออายสุญัญาเช่า
ช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัของ TICC ทัง้หมด
หรือบางส่วนที่ TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการ
ดัง้เดิมอื่นๆ เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการอยู่ภายใต้
สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจัดการหลัก FOC ในอัตราของตลาดที่จะตกลง
ร่วมกัน และอยู่ภายใต้การตกลงร่วมกันในเร่ืองส่วนลด 
รวมถึงสว่นลดของผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดัง้เดมิ แตท่ัง้นี ้
ต้องไม่ น้อยกว่าที่  TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จดัการดัง้เดิมอื่นๆ เคยได้รับ 

ผู้ เ ช่ า ช่ ว งแ ล ะบ ริห าร จั ด ก าร
เพิ่มเติม ...................................  

• กองทนุมีสิทธิให้เช่าช่วงแก่บคุคลใดๆ และให้บคุคลใดๆ ด าเนินการ
และบริหารจัดการ FOC ที่ไม่ได้ถูกเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการโดย TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่นๆ 
ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจดัการหลกั FOC ให้แก่บคุคลใดๆ ทัง้นี ้อยู่ภายใต้สิทธิของ 
TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ ตามที่ระบุ
ด้านลา่งนี ้

(ก) หากกองทุนประสงค์จะให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จัดการที่เป็นบุคคลภายนอกและให้ผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จัดการที่เป็นบุคคลภายนอกด าเนินการและบริหารจัดการ 
ห รือ ด า เนินการเจรจาตกลงเร่ืองการให้ เช่าช่วง การ
ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยงัไม่ได้อยู่ภายใต้
การเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/
หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่นๆ ภายใต้สญัญา



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 341 

แก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC กองทุนต้องยื่นค าเสนอในการเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการดงักลา่วให้แก่ TICC และ/หรือ
ผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ ก่อน และ TICC 
และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่นๆ มีสิทธิตอบ
รับค าเสนอในการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ โดย
เง่ือนไขในการเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการที่ให้แก่ 
TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ นัน้
ต้องไม่เป็นเง่ือนไขที่ด้อยกว่าที่เสนอให้แก่ผู้ เช่าช่วงและ
บริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมทัง้ หากผู้ เช่าช่วง
และบริหารจัดการที่เป็นบคุคลภายนอกมีสิทธิได้รับส่วนลด
ใดๆ TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดัง้เดิมอื่นๆ 
จะได้รับสว่นลดดงักลา่วด้วยเช่นกนั) 

(ข) หากเมื่อใดก็ตามกองทุนได้เข้าท าสญัญากับผู้ เช่าช่วงและ
บริหารจดัการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินที่
เช่าช่วงภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC และมีเง่ือนไขที่เป็น
คุณมากกว่าที่ให้แก่ TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จดัการดัง้เดิมอื่นๆ นัน้ TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จดัการดัง้เดิมอื่นๆ มีสิทธิให้กองทนุด าเนินการแก้ไขสญัญา
แก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC เพื่อให้ TICC  และ/หรือผู้ เช่าช่วงและ
บริหารจดัการดัง้เดิมอื่นๆ ได้รับเง่ือนไขที่เป็นคณุดงักลา่วนัน้ 

การบ ารุงรักษา การด าเนินการและ
บริหารจัดการ .........................  

• กองทนุไมม่ีหน้าที่ใดๆ ในการด าเนินการบริหารจดัการโครงขา่ยหรือ
บริหารจดัการทรัพย์สนิ ทัง้นี ้ TICC มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  (ไมว่่า
จะด าเนินการด้วยตนเอง หรือ ผ่านบคุคลอื่นใดที่ TICC แตง่ตัง้) ใน
การบ ารุงรักษา (ซ่อม FOC เส้นเดิมที่ช ารุดเสียหาย หรือหา FOC 
เส้นใหมท่ี่มีความสามารถอยา่งน้อยเทา่เดิมมาแทน) การด าเนินการ
และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าช่วง และ FOC ที่ยังว่างอยู่ ให้
เป็นไปตามระดบัมาตรฐานการบริการที่ระบไุว้ในสญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC และ
ตามหลกัเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด 

• หาก TICC ไม่สามารถรักษาระดับความพร้อมของทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถให้เช่าช่วงได้ตามที่ระบุในสญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC เป็นเวลา 2 
เดือนติดตอ่กนั TICC ตกลงช าระคา่ปรับให้กองทนุในอตัราร้อยละ 2 
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ของจ านวนค่าเช่าช่วงรายเดือนในช่วงระยะเวลา 2 เดือนดงักล่าว 
ทัง้นี  ้ในกรณีที่กองทุนร้องขอ ภายหลังจากที่มีผู้ เช่าและบริหาร
จัดการที่ เป็นบุคคลภายนอกเช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทุนตาม
ข้อก าหนดของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจดัการส าหรับ FOC คู่สญัญาตกลงจะด าเนินการหารือ
โดยสุจริตเพื่อตกลงค่าปรับที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมที่ TICC 
และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นๆ ต้องช าระอัน
เนื่องมาจาก TICC และ/หรือผู้ เช่าช่วงและบริหารจดัการดัง้เดิม อื่นๆ 
ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามระดบัการประกนัการให้บริการ 
(Service Level) ตามที่ก าหนดในสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญา
เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ได้ 

การใช้ทรัพย์สินที่เช่าช่วงและพืน้ที่
 ................................................  

• TICC ตกลงว่าจะใช้ ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่า
ช่วงตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั FOC เง่ือนไข
ดงักลา่ว รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง จะใช้มาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม
ทัง้ปวงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่าช่วง 
จะไม่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าช่วงเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจาก
กิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการวิทยกุระจายเสียง หรือธุรกิจ
วิทยุและโทรทศัน์ เว้นแต่การให้เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าอีกทอดหนึ่ง
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญา
เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC และจะแจ้งให้
กองทุนทราบในทนัทีที่ท าได้หลงัจากรู้ว่าเกิดเหตเุพลิงไหม้ น า้ท่วม 
กรณีฉกุเฉิน หรืออบุตัิเหตใุดๆ ที่กระทบตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่าช่วง  

การให้เช่าช่วงทรัพย์สินที่ เช่าช่วง
อีกทอดหน่ึง ............................  

• TICC อาจน าทรัพย์สินที่เช่าช่วงออกให้เช่าช่วงอีกทอดหนึ่งได้ ทัง้นี ้
TICC จะต้องไม่น าใยแก้วน าแสงที่ยงัไม่มีการใช้งาน ("dark fiber") 
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทรัพย์สนิท่ีเช่าช่วงออกให้เช่าช่วงอีกทอดหนึง่แก่
ผู้ ใดในอตัราค่าเช่าช่วงที่ต ่ากว่าอตัราที่กองทุนอาจเรียกเก็บจากผู้
เช่าช่วงและบริหารจดัการที่เป็นบคุคลภายนอกรายอื่น เว้นแต่กรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การน า dark fiber ออกให้เช่าช่วงอีกทอดหนึ่งแก่บุคคลใด
อยู่ก่อนวันที่ของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC แล้ว 

(ข) การน า dark fiber ออกให้ ทรู หรือบริษัทในกลุ่ม ทรู เช่าใช้
ช่วงอีกทอดหนึง่ 

(ค) การน า dark fiber ออกให้เช่าช่วงอีกทอดหนึง่ตามกฎหมาย
หรือค าสัง่ กสทช.  
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(ง) การน า dark fiber ออกให้เช่าช่วงอีกทอดหนึ่งในกรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (1) ถึง (3) ข้างต้น ตามที่กองทนุได้
ให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ประกันภยั ...............................  • กองทนุ (ไม่วา่ด าเนินการด้วยตนเองหรือผ่านบคุคลอื่นใด) มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการจดัให้มีและคงไว้ซึง่ประกนัภยัประเภทความ
รับผิดต่อบคุคลภายนอกบนทรัพย์สินที่เช่าช่วง รวมทัง้มีหน้าที่ต้อง
ช าระเบีย้ประกนัภยั  

สิทธิแห่งทาง ...........................  • กองทนุไมม่ีหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆ เก่ียวกบัการจดัหามาซึง่สิทธิ
แห่งทางส าหรับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถให้เช่าช่วง ทัง้นี ้TICC 
รับทราบและยืนยนัว่าทรัพย์สินที่กองทุนสามารถให้เช่าช่วงใช้สิทธิ
แห่งทางโดยนิติกรรมสญัญาที่ได้ให้สิทธิไว้ในช่ือของ TICC เองหรือ
ช่ือของผู้ เช่าช่วงและบริหารจัดการดัง้เดิมอื่นใด (หากมี) ตลอด
ระยะเวลาของการเช่าช่วง ตามสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า
ช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC และเมื่อสิน้สดุสญัญา
แก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั 
FOC TICC จะด าเนินการให้มีสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินที่
กองทนุสามารถให้เช่าช่วงตราบเท่าที่ TICC สามารถกระท าได้ตาม
กฎหมายและกองทนุไมม่ีผู้ เช่าช่วงรายอื่นโดยเป็นไปตามข้อก าหนด
และเง่ือนไขภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่ าช่ วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC  

• กองทุนตกลงที่จะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าสิทธิแห่งทางส าหรับ
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถให้เช่าช่วงในจ านวนและวิธีการตามที่
กองทนุและ TICC ได้ตกลงกนัซึง่ในอนาคตค่าสทิธิแหง่ทางดงักลา่ว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยอ้างอิงจากค่าสิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บ
จาก TICC ส าหรับทรัพย์สินที่กองทนุสามารถให้เช่าช่วง โดยเป็นไป
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า
ช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC 

• TICC ตกลงที่จะรับผิดชอบราคาและคา่ใช้จ่ายในการย้าย FOC ลง
ใต้ดิน อันเก่ียวเนื่องกับ FOC จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 (โดยที่  TUC จะต้องได้ รับ
ค่าตอบแทนส าหรับการย้ายทรัพย์สินจากกองทุน โดยเป็นไปตาม
เง่ือนไขของสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม) และส าหรับสว่นตา่งระหวา่งคา่
สิทธิแห่งทางที่เรียกเก็บจากการวางสายพาดผ่านเสาไฟฟ้าและค่า
สทิธิแห่งทางของท่อใต้ดินส าหรับสว่นของ FOC ซึ่งจะถกูย้ายลงใต้
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ดิน 

ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขัน • เว้นแต่ได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน TICC 
จะไม่ด าเนินการ (และจะจัดการให้บริษัทในกลุ่มทรูไม่ด าเนินการ) 
สร้าง FOC ใหม่ในเส้นทางเดียวกันกับ FOC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 , 
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2, FOC 
รองรับระบบ FTTx ของ TICC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 หรือ FOC 
อื่นๆซึง่ถกูขายให้แก่กองทนุ และ/หรือถกูเช่าโดยบริษัทในกลุม่ทรู ณ 
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (และวันมีผลใช้บังคับของการ
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เมื่อมีการได้มาซึง่ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 3 เกิดขึน้) โดยมีข้อยกเว้นตามกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) FOC ซึ่งกองทุนสามารถให้เช่าแก่บริษัทใดๆในกลุ่มทรูมี
ปริมาณความจุในเชิงเทคนิคไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
บริการของบริษัทในกลุ่มทรูที่เก่ียวข้องอย่างเต็มที่ โดยมี
เง่ือนไขว่าจะต้องมีหลกัฐานและค าอธิบายที่เพียงพอและ
เป็นเหตุเป็นผลที่เก่ียวกบัความจุในเชิงเทคนิคที่ไม่เพียงพอ
ดงักลา่วให้แก่กองทนุเพื่อเป็นข้อมลู หรือ 

(ข) กองทนุปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยูแ่ก่บริษัทใดในกลุม่ทรู 
หรือ 

(ค) คู่สัญญาไม่สามารถตกลงเง่ือนไขที่สมเหตุสมผลในเชิง
พาณิชย์ส าหรับการเช่า FOC ที่มีอยูไ่ด้ 

• ในแต่ละกรณีที่ระบไุว้ข้างต้น บริษัทใดๆในกลุม่ทรูอาจใช้ดุลยพินิจ
เป็นการส่วนตัวที่จะสร้าง FOC ในเส้นทางเดียวกันกับทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถให้เช่าช่วงได้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้
บริการของบริษัทในกลุม่ทรูที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม มีเง่ือนไขด้วย
วา่ TICC จะต้องแจ้งให้กองทนุทราบถึงเจตนาที่จะเช่า FOC ที่มีอยู่
ก่อน (พร้อมทัง้รายละเอียดของความจุและความต้องการทาง
เทคนิคอื่นๆ ตามที่บริษัทในกลุม่ทรูที่เก่ียวข้องต้องการ) โดยกองทนุ
จะตอบกลบั TICC ว่าจะให้เช่า FOC ที่มีอยู่แก่บริษัทในกลุ่มทรูที่
เก่ียวข้องตามความต้องการที่ได้รับแจ้งหรือไม่ พร้อมกับเง่ือนไขที่
สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์อันเก่ียวเนื่องกับการเช่าให้แก่ TICC 
ได้รับทราบ ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแตไ่ด้รับการแจ้งจาก TICC  
ในกรณีที่ FOC ที่มีอยู่ของกองทุนส าหรับเส้นทางใดๆมีความจุไม่
เพียงพอหรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิคในการใช้
บริการของบริษัทในกลุม่ทรูที่เก่ียวข้องได้ไม่วา่ในแง่ใด แล้วแตก่รณี 
TICC จะเช่าหรือจะด าเนินการให้บริษัทในกลุ่มทรูที่เก่ียวข้องเช่า 
FOC ที่มีอยูข่องกองทนุจนครบร้อยละ 100 ก่อน ภายใต้เง่ือนไขที่วา่ 
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FOC ที่มีอยู่ของกองทุนสามารถใช้ในการด าเนินการของบริษัทใน
กลุม่ทรูนัน้ๆได้อยา่งเหมาะสม และ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุม่ท
รูใดๆ อาจเลือกที่จะด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ่มขึน้ในเส้นทาง
เดียวกนักบั FOC ที่มีอยูข่องกองทนุ ภายใต้เง่ือนไขที่ระบไุว้ด้านลา่ง
นี ้

• หาก (ก) กองทุนไม่ตอบกลบัหนงัสือของ TICC ภายในระยะเวลา 
30 วนัที่ระบไุว้ก่อนหน้านี ้หรือ (ข) กองทนุแจ้งแก่ TICC ว่ากองทุน
ปฏิเสธที่จะให้เช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุน หรือ (ค) กองทุนเสนอ
เง่ือนไขการเช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุนให้แก่ TICC พิจารณาแล้ว 
แต่ TICC และ กองทุนไม่สามารถตกลงเง่ือนไขที่สมเหตุสมผลใน
เชิงพาณิชย์ที่เก่ียวกับการเช่า FOC ที่มีอยู่ของกองทุนดงักล่าวได้ 
ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัที่กองทนุได้เสนอเง่ือนไขการเช่า
ให้  TICC ได้พิ จารณา บ ริษัทในกลุ่มทรูที่ เก่ียวข้องจะมีสิท ธิ
ด าเนินการสร้าง FOC ใหม่เพิ่มขึน้ในเส้นทางเดียวกนักบัทรัพย์สนิที่
กองทุนสามารถให้เช่าช่วงได้  ทัง้นี  ้TICC จะต้องแจ้งข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับ FOC ใหม่ที่บริษัทในกลุ่มทรูที่เก่ียวข้องด าเนินการ
สร้างให้กองทนุได้รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเร็วที่สดุเท่าที่
จะสามารถกระท าได้ภายหลงัจากการด าเนินการสร้าง FOC ใหม่
เสร็จสมบรูณ์ 

• ข้อก าหนดที่เก่ียวกับข้อตกลงที่จะไม่แข่งขันนีจ้ะยังคงมีผลแม้
ระยะเวลาการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการภายใต้สญัญาแก้ไข
และแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการ FOC นีจ้ะ
สิน้สดุลง 

ความรับผิดชดใช้ ....................  • กองทนุ และ TICC ตา่งตกลงที่จะรับผิดชดใช้คา่สนิไหมทดแทนและ
ค่าเสียหายทัง้ปวงให้แก่อีกฝ่าย อนัเป็นผลมาจากการผิดค ารับรอง 
ค ารับประกัน และข้อปฏิบตัิของตนภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่
สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั FOCทัง้นี ้โดยมี
ข้อยกเว้นตา่งๆ ตามหลกัปฏิบตัิในอตุสาหกรรม 

• กองทนุ และ TICC รับทราบและยืนยนัว่า กองทนุได้รับสิทธิการเช่า
ระยะยาวจาก AWC ในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถให้เช่าช่วงตาม
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และจาก TICC 
ส าหรับทรัพย์สินที่กองทุนให้เช่าช่วงได้ภายใต้ สัญญาเช่า FOC 
ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 หากเกิดกรณีที่ส่วนหนึ่งสว่นใด
ของทรัพย์สินที่กองทนุสามารถให้เช่าช่วงมีข้อบกพร่องอยู่แล้วก่อน
วันเร่ิมการเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั FOC TICC ในฐานะผู้ เช่าช่วง
ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและ
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บริหารจัดการหลัก FOC ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขข้อบกพร่อง
ดังกล่าว และการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวไม่ถือเป็นหน้าที่ที่
เก่ียวเนื่องกับการบ ารุงรักษา ด าเนินการ และบริหารจัดการของ 
TICC อย่างไรก็ดี TICC ตกลงจะไม่เรียกร้องให้กองทุนรับผิดชดใช้
คา่เสยีหายใดๆ อนัเกิดจากข้อบกพร่องดงักลา่วเช่นกนั   

• ในกรณีที่ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถให้เช่าช่วงดงักลา่วมีข้อบกพร่อง
ใดๆ หรือมีเหตุอื่นใดที่ท าให้ต้องมีการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือย้าย
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถให้เช่าช่วงดังกล่าว ส่งผลให้ TICC ไม่
สามารถใช้ทรัพย์ที่เช่าช่วงสว่นหนึง่สว่นใดได้ TICC ตกลงที่จะยงัคง
ช าระค่าเช่าช่วงรายเดือนส าหรับทรัพย์ที่เช่าช่วงในส่วนดังกล่าว
ให้แก่กองทนุตามสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการ
และบริหารจดัการหลกั FOC ตามเดิมทกุประการ อย่างไรก็ดี หาก
การที่ ต้องมีการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือย้ายทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถให้เช่าช่วงซึ่งส่งผลให้ TICC ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่า
ช่วงสว่นหนึง่สว่นใดได้นัน้ เกิดจากความผิดของผู้ เช่าช่วงและบริหาร
จัดการที่เป็นบุคคลภายนอก TICC ไม่จ าต้องช าระค่าเช่าช่วงราย
เดือนส าหรับทรัพย์สินที่เช่าช่วงสว่นที่ไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างที่ 
TICC ไมส่ามารถเช่าช่วงทรัพย์สนิที่เช่าช่วงสว่นดงักลา่วได้ ทัง้นี ้ใน
กรณีที่ TICC ร้องขอ หาก TICC ได้รับความเสียหายอื่นใด อนัเป็น
ผลมาจากการไม่สามารถใช้ทรัพย์สนิท่ีเช่าช่วงสว่นหนึง่สว่นใดได้ซึ่ง
เกิ ดจ ากค วาม ผิดของผู้ เช่ า ช่ ว งและบ ริหารจัด การที่ เป็ น
บคุคลภายนอก คูส่ญัญาตกลงจะด าเนินการหารือโดยสจุริตเพื่อตก
ลงค่าเสียหายที่สมเหตสุมผลและเหมาะสมที่กองทนุ และ/หรือผู้ เช่า
ช่วงและบริหารจดัการท่ีเป็นบคุคลภายนอกต้องชดใช้ให้แก่ TICC  

การโอนสิทธิเรียกร้อง .............  • กองทุน และ TICC ต่างสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของตน
ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจัดการหลัก FOC ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอีกฝ่ายก่อน โดย TICC 
อาจใช้หรือให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีเช่าช่วงภายใต้สญัญา
แก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั 
FOC แก่ลกูค้าของ TICC และอาจให้เช่าช่วงอื่นใดตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกั FOC 

• กองทุนจะไม่ขาย โอนหรือจ าหน่ายจ่ายโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่า
ช่วงแก่ผู้ ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า
จาก TICC ก่อน (ทัง้นี ้การพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว จะ
เป็นไปอย่างสมเหตสุมผลและไม่ชักช้า) และกองทนุจะต้องจดัการ
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ให้ผู้ที่ซือ้หรือรับโอนสทิธิในทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงตกลงเป็นลายลกัษณ์
อักษร (โดยเป็นเง่ือนไขก่อนการขาย โอน หรือ จ าหน่ายจ่ายโอน
ดงักล่าว) ที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาแก้ไข
และแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกั FOC 
และรับไปซึ่งสิทธิ ความรับผิดและหน้าที่ ต่างๆ ภายใต้สัญญา
ดงักลา่ว 

การสิน้สุดของสัญญา .............  • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกการเช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจดัการในหลายๆ กรณีตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC เช่น 
กรณีที่คู่สญัญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบตัิตามหน้าที่ส าคญัของตน
ภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและ
บริหารจัดการหลกั FOC ได้ ซึ่งรวมถึง (ในกรณีของ TICC) การไม่
สามารถช าระค่าเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การล้มละลาย หรือกรณี
ที่การปฏิบตัิตามหน้าที่ส าคญัภายใต้สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญา
เช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC ของคู่สญัญาฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งจะมีผลเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณี
สญัญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  หรือสญัญาเช่า 
FOC ระยะยาวที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 สิน้สดุลง แล้วแตก่รณี  

• TICC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC หากไม่มีบริษัทในกลุ่มทรู
ต้องการ หรือมีสทิธิตามกฎหมายที่จะเช่าช่วงทรัพย์สนิท่ีเช่าช่วงเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นผลมาจากการสิน้สดุหรือสิน้
อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอนัเก่ียวเนื่องกบั FOC เป็นต้น  

กฎหมายที่ใช้บังคับ.................  • สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการหลกั FOC อยูภ่ายใต้การบงัคบัตามกฎหมายไทย 

เขตอ านาจศาล .......................  • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณา ตัดสินคดี
ความ หรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจ
เกิดขึน้จากหรือเก่ียวเนื่องกบัสญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญาเช่าช่วง 
ด าเนินการและบริหารจดัการหลกั FOC  
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ประมาณการ FOC ที่เช่าช่วงขัน้ต ่าซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนหน่ึงของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 1 ที่ TICC จะเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการในแต่ละปี 

ปี ประมาณการ FOC ที่เช่าช่วงขัน้ต ่า (คอร์กิโลเมตร) 

2558 197,240 

2559 198,727 

2560 200,149 

2561 201,783 

2562 203,268 

2563 204,749 

2564 206,224 

2565 207,889 

2566 209,480 

2567 210,950 

2568 212,343 

2569 213,818 

2570 - 15 กันยายน พ.ศ. 2576 213,818 
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(4) หนังสือข้อตกลงร่วมกัน  (Letter of Agreement) ที่ เกี่ ยวข้องกับทรัพ ย์สินโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม HSPA ระหว่าง TUC TICC และกองทุน ("หนงัสือข้อตกลงร่วมกนัที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA") 

คู่สัญญา ..................................  • TUC  

• TICC และ 

• กองทนุ 

ข้อตกลงกระท าการ ................  • ขึน้อยูก่บัการได้มาซึ่งทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่  3 TUC และ TICC ตกลงจะเช่าทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ซึง่ปัจจุบนัอยู่ภายใต้โครงการขายรายได้ 
ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นทรัพย์สินในปัจจบุนัของ BFKT และ AWC ซึ่ง
ปัจจุบนั BFKT และ AWC อยู่ระหว่างการขายรายได้ที่เกิดจากการให้
เช่าทรัพย์สินดังกล่าว (AWC ขายรายได้ที่ตนได้รับจาก BFKT และ 
BFKT ขายรายได้ที่ตนได้รับจาก กสท) ให้แก่กองทุน และทรัพย์สิน
ดงักลา่วจะมีการโอนโดย AWC และ BFKT (ต่อเมื่อกองทนุใช้สิทธิใน
การซือ้ทรัพย์สิน (call option)) มายงักองทุนในอนาคตภายหลงัจาก
วันที่  สัญ ญ าเช่ า เค ร่ืองและอุป ก รณ์  HSPA สัญ ญ าเช่ า เสา
โทรคมนาคมของ AWC สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 2 สิน้สดุลงตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาโอน
ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งรวมถึงสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2) ทัง้นี  ้มี
ระยะเวลาการเช่าตัง้แต่วันที่ สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA 
สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และสญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC 
เพิ่มเติม ครัง้ที่  2 สิน้สุด ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2576 ซึ่ง
คู่สญัญาที่เก่ียวข้องจะด าเนินการเจรจาและตกลงจ านวนทรัพย์สินที่
จะเช่าตอ่ไป อยา่งไรก็ดี จ านวนเงินสทุธิที่เกิดขึน้จากทรัพย์สนิดงักลา่ว
จะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนที่กองทนุได้รับจาก BFKT และ AWC ตาม
โครงการขายรายได้ในทรัพย์สนิดงักลา่ว  

กฎหมายที่ใช้บังคับ.................  • หนังสือข้อตกลงร่วมกันที่ เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื น้ฐาน
โทรคมนาคม HSPA อยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายไทย  

เขตอ านาจศาล .......................  • ศาลไทยมีเขตอ านาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาคดี ตัดสินคดีความ 
หรือกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึน้จาก หรือ
เก่ียวเนื่องกับหนังสือข้อตกลงร่วมกันที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA 
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3.7.4. สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่  3 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

กองทนุได้เข้าท าสญัญาที่ท าให้ได้มาซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 
2 และ ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และ สัญญาเก่ียวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ และ ทรัพย์สนิโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ดงัที่ระบุไว้ในหวัข้อ 3.7.3(ก) “สญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื ้ น ฐ า น โ ท ร ค ม น า ค ม ที่ ล ง ทุ น เ พิ่ ม เ ติ ม  
ครัง้ที่ 2” และ 3.7.3(ข) “สญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2” นี ้ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องซึง่เก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ที่เก่ียวรวม และ สญัญาเช่า FOC ระยะ
ยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และ ครัง้ที่  3 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ภายใต้สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกั
จะมีผลใช้บงัคับ ทัง้นี ้สาระส าคญัของสญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ที่ก าหนดอยูใ่น สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 
สัญญาเช่า FOC ระยะยาวที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่  2 และ ครัง้ที่  3 และ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหวัข้อ 3.7.3 “สาระส าคญัของสญัญาที่ท าให้
ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่  2 และสัญญาเก่ียวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2” 

3.7.5. การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในอนาคต 

หากในอนาคตกองทนุจะเข้าท า แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการบริหารจดัการหรือการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน และเป็นการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาใดๆ ที่
เก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมูลค่าของสญัญาเกินกว่า  100 ล้าน
บาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิก
สญัญาดงักลา่ว กองทนุจะกระท าได้ตอ่เมือ่ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตเ่ป็นการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลกิ
สญัญาใดที่มีมลูคา่ของสญัญาเกินกวา่ 100 ล้านบาท แตน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ 
ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว หรือ
ตามที่ระบใุนโครงการจดัการกองทนุ ทัง้นี ้การค านวณมลูค่าของสญัญาดงักลา่วข้างต้น ให้พิจารณาจากมลูค่า
ของสญัญาทกุรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน  
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4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของบริษัทจัดการ 

4.1. ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ค าวิเคราะห์และค าอธิบายของบริษัทจดัการควรพิจารณาร่วมกบังบการเงินประจ าปี และงบการเงินระหวา่งกาล 
ซึง่ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีถกูระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้

ข้อความที่ระบใุนสว่นนีท้ี่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต อาจเป็นข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ผลที่เกิดขึน้จริงจึงอาจแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากที่คาดการณ์ไว้ในประมาณ
การก าไรและกระแสเงินสดเนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ฐานะทางการเงินและกระแสเงินสด ผู้ลงทนุควรระมดัระวงัว่าเหตกุารณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ได้ และพิจารณา
หวัข้อ 6. “ปัจจยัความเสี่ยงของกองทนุที่เก่ียวข้องกบัการลงทุน” ซึ่งกลา่วถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจสง่ผล
กระทบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานและใช้วจิารณญาณในการพิจารณาหนงัสอืชีช้วนรวมถึงผลประโยชน์
และความเสีย่งที่เก่ียวข้องก่อนตดัสนิใจลงทนุ  

กองทุน บริษัทจัดการ ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม กลุ่มทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนเบือ้งต้นใน
ตา่งประเทศ (Initial Purchaser) ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือบคุคลอื่นใด มิได้
รับประกันผลการด าเนินงานของกองทุน การช าระคืนเงินทุน หรือการช าระเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นใดจากหน่วย
ลงทนุ 

4.1.1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

โดยทั่วไป ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ  ซึ่งรวมถึง 
ความน่าเช่ือถือของผู้ เช่าและบริหารจดัการและคู่สญัญาของกองทนุ จ านวนการเช่าและบริหารจดัการและอตัราสว่นการ
เช่าใช้พืน้ท่ีตอ่เสา รายจ่ายลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เศรษฐกิจ
ของประเทศไทย สภาพแวดล้อมที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูล และการแขง่ขนั 

(ก) ความน่าเชื่อถอืของผู้เช่าและบริหารจัดการและคู่สัญญาของกองทุน 

รายได้ของกองทุนจะมาจากสญัญาเช่าระยะยาวที่มีการตกลงไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามสญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการที่ท ากับผู้ เช่าและบริหารจัดการของกองทุน และสิทธิที่จะได้รับรายได้จากทรัพย์สิน
โทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ซึง่มีลกัษณะเป็นสทิธิในรายได้ระยะยาว ดงันัน้ กองทนุจึงต้องอาศยัความ
นา่เช่ือถือและความแข็งแกร่งทางการเงินของผู้ เช่าและบริหารจดัการและคู่สญัญารายต่างๆ อนัรวมถึง BFKT AWC และ 
กสท. โทรคมนาคม ในการขายรายได้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ เช่าและบริหารจดัการ
หลกัของกองทุน ได้แก่ บริษัทย่อยที่เป็นผู้ประกอบการ (operating subsidiaries) ของกลุม่ทรู ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น าในการ
ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของไทยและหนึง่ในผู้ประกอบกิจการการโทรคมนาคมที่ให้บริการแบบครบวงจรและครอบคลมุ
ทัว่ประเทศของไทย หากผู้ เช่าและบริหารจดัการหรือคู่สญัญาของกองทนุประสบปัญหาทางการเงิน อาจท าให้กองทนุไม่
สามารถเรียกช าระค่าเช่า หรือเกิดความลา่ช้าในการเรียกช าระค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจดัการและคู่สญัญาตา่งๆ ของ
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กองทุนได้ ซึ่งอาจท าให้กองทุนต้องตัดจ าหน่ายเป็นหนีสู้ญหรือบันทึกการด้อยค่าของหนีด้ังกล่าว โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.1.4 “กองทุนต้องพึ่งพาผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัจ านวนน้อยรายส าหรับทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และอาจจะไม่สามารถเรียกช าระเงินจากผู้ เช่าและบริหารจดัการเหล่านี ้หรือ AWC หรือ 
BFKT ได้ตามก าหนดเวลา หรือไมส่ามารถเรียกช าระได้เลยในกรณีที่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเหลา่นี ้AWC หรือ BFKT 
ล้มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินอยา่งร้ายแรง”    

(ข) จ านวนผู้เช่าและบริหารจัดการและอัตราการเช่าใช้พืน้ที่ต่อเสา 

กองทนุอาจหาช่องทางเพิ่มจ านวนผู้ เช่าพืน้ที่ร่วมบนเสาโทรคมนาคมของกองทนุ ซึ่งการเช่าพืน้ที่ร่วม
เพิ่มเติมจะเป็นการเพิ่มกระแสเงินสดของกองทนุและปรับปรุงอตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานให้ดีขึน้  เนื่องจากกองทนุ
จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อยในการเพิ่มจ านวนผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใหม่บนเสาโทรคมนาคมเดิม ทัง้นี ้อตัรา
การใช้พืน้ที่โดยเฉลี่ยต่อเสาส าหรับเสาโทรคมนาคมของกองทุนภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ณ วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เทา่กบั 1.76 พืน้ท่ีตอ่เสา เมื่อเปรียบเทียบกบัจ านวน
พืน้ที่รองรับโดยเฉลี่ยทัง้หมดเท่ากับ 3.74 พืน้ที่ต่อเสา (ทัง้นี ้บนสมมติฐานที่ว่าอตัราการใช้พืน้ที่เท่ากับ 1 พืน้ที่ต่อเสา 
ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  2 ตามข้อตกลงเก่ียวกับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่มีกับ กสท . 
โทรคมนาคม) ทัง้นี ้เสาโทรคมนาคมของกองทุนซึ่งมีการใช้งานจนถึงหรือเกือบถึงขีดความสามารถทางโครงสร้าง  
(structural capacity) แล้ว สามารถได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเพื่อรองรับขีดความสามารถของการให้เช่า ด าเนินการ
และบริหารจดัการในอนาคตได้โดยใช้เงินลงทนุท่ีค่อนข้างต ่า นอกจากนี ้กองทนุยงัมีเส้นใยแก้วน าแสงที่ยงัไมม่ีการใช้งาน 
(dark fiber) ซึ่งผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใหม่บน FOC ของกองทนุสามารถเช่าร่วมได้ ด้วยเหตนุี ้เมื่อมีการเพิ่มการเช่า
และบริหารจดัการพืน้ที่ร่วม และการเพิ่มอตัราสว่นการเช่าใช้พืน้ที่  รายได้ของกองทนุก็จะสงูขึน้ ในทางตรงกนัข้ามความ
เป็นไปได้ในการเติบโตของรายได้และความสามารถในการรักษาระดบัต้นทนุในการด าเนินงาน (operational leverage) 
ของกองทุนอาจได้รับผลกระทบ หากกองทุนไม่สามารถให้เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมของกองทนุในสว่นท่ีไม่มีการใช้งานได้ตามที่คาดหมายไว้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 6.1.5 
“การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการใช้เสาร่วมกันและผู้ เช่าและบริหารจัดการพืน้ที่ร่วมบนเสาโทรคมนาคมและ FOC ของ
กองทนุ อาจไมไ่ด้เป็นไปในลกัษณะที่กองทนุคาดหมาย”   

(ค) รายจ่ายลงทุนและสินทรัพย์เพิ่มเติม 

กองทนุมีรายจ่ายลงทนุเพียงไม่ก่ีประเภท ซึง่รวมถึงการเข้าซือ้ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติม รวมทัง้การลงทนุในสว่นปรับปรุงของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความสามารถในการรองรับผู้ เช่าและบริหารจดัการเพิ่มเติมของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุน 
เช่น การปรับปรุงเสาโทรคมนาคม เป็นต้น ทัง้นี ้กลยทุธ์โดยรวมของกองทนุคือการพิจารณารายจ่ายลงทนุอย่างเหมาะสม 
โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นและผลกระทบตอ่ความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของกองทนุ 

การซือ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจะท าให้รายได้ของกองทุนเพิ่มขึน้ เนื่องจาก
กองทนุมีแผนการซือ้ทรัพย์สินเหลา่นีก็้ต่อเมื่อผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัหรือผู้ เช่าพืน้ท่ีร่วมของกองทนุได้ผกูพนัเป็นการ
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ลว่งหน้าแล้วว่าจะท าการเช่าและบริหารจดัการพืน้ที่ว่างในทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุง (แล้วแต่กรณี) โดย
อตัราคา่เช่าจะเป็นอตัราที่ถกูก าหนดลว่งหน้า อยา่งไรก็ตาม ความเป็นไปได้ในการเติบโตของรายได้ และความสามารถใน
การรักษาระดบัต้นทนุในการด าเนินงาน (operational leverage) ของกองทนุอาจได้รับผลกระทบถ้ากองทนุไมส่ามารถให้
เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมได้ตามที่คาดหมายไว้ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิที่จะได้รับค าเสนอก่อน ซึ่งกลุม่ทรูให้แก่กองทนุตามเอกสารธุรกรรมที่เก่ียวข้องในหวัข้อ 
3.7.1(ก) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้เบือ้งต้น” หวัข้อ 3.7.2(ก) “สญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1” หัวข้อ  3.7.3(ก)  “สญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2”  3.7.4  “สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และสัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3”  หัวข้อ 3.1.2(ข)(8) “การขยายจ านวนเสาโทรคมนาคมการขยายจ านวนเสา
โทรคมนาคม” และหวัข้อหวัข้อ 3.1.2(ค)(10) “การขยาย FOC และบรอดแบนด์”    

(ง) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทนุสว่นใหญ่ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายส าหรับสทิธิแหง่ทาง คา่ใช้จ่าย
ในการย้ายเสาโทรคมนาคม และคา่เช่าที่ดินส าหรับเสาบางกลุม่ ทัง้นี ้ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของทรัพย์สนิโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีตก
ลงกันตามที่ระบุไว้ในสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้อง โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.1.2(ข)(15) “การด าเนินงานและบ ารุงรักษา” และหวัข้อ 3.1.2(ค)(11) “สิทธิแห่งทางและ
การติดตัง้อปุกรณ์ (Rights of Way and Equipment Access)” และ 3.1.2(ค)(12) “การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา” 

การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายส าหรับสิทธิแห่งทาง ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม และค่าเช่าที่ดิน
ส าหรับเสาบางกลุม่  อาจส่งผลให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ
และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ทีท่ ากบั TICC และ TUC (ส าหรับ FOC และเสาโทรคมนาคม) กองทนุจะ
สามารถผลกัภาระคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มตามที่ระบใุนสญัญาดงักลา่ว ส าหรับทัง้ค่าใช้จ่ายส าหรับสิทธิแห่งทาง คา่ใช้จ่ายใน
การย้ายเสาโทรคมนาคม และคา่เช่าที่ดินส าหรับเสาบางกลุม่ ไปให้กบัผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัได้ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาดงักลา่ว 

(จ) การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย และเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ผลการด าเนินงานกบัคณุภาพและการเติบโตของรายได้ของกองทนุขึน้อยู่กบัสภาวะของอตุสาหกรรม
โทรคมนาคมไทย ซึ่งสว่นหนึ่งขึน้อยู่กับผลประกอบการโดยรวมของเศรษฐกิจไทย บริษัทจดัการเช่ือว่าความต้องการใน
บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่จะเติบโตขึน้เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยยังคงมีการพัฒนาและปรับตัวกับยุคสมัยอย่าง
ตอ่เนื่อง เป็นท่ีคาดหมายวา่อตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ซึง่เป็นหนึง่ในตลาดเอเชียแหง่สดุท้ายที่เปิดให้บริการระบบ 4G 
จะมีจ านวนผู้ ใช้บริการ 4G เติบโตขึน้อย่างมาก โดย Analysys Mason คาดว่าจะมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 
ของจ านวนผู้ ใช้บริการ 4G ที่ร้อยละ 14 นบัจากปี พ.ศ. 2560 ถึงพ.ศ. 2565  บริษัทจดัการเช่ือว่าสว่นแบ่งทางการตลาด
ของจ านวนผู้ ใช้บริการ 4G จะสงูถึงร้อยละ 76 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งการเพิ่มขึน้ของปริมาณการรับส่งข้อมูลตามที่คาดไว้ 
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และการขยายบริการระบบ 4G อย่างตอ่เนื่องจะท าให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลือ่นที่ของไทยจ าเป็นต้องติดตัง้  Node B 
และอปุกรณ์โครงข่ายอื่นๆ เพิ่มขึน้อีก สง่ผลให้ความต้องการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เพิ่มขึน้ ซึ่ง
จะสง่ผลให้ความต้องการในการเช่าและบริหารจดัการพืน้ท่ีร่วมบนเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทนุเพิ่มขึน้ด้วย 

อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีใหม่ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรคมนาคม
สามารถช่วยลดการใช้และความจ าเป็นท่ีจะต้องมีบริการรับสง่สญัญาณแบบไร้สายที่ต้องอาศยัเสาโทรคมนาคม ตลอดจน 
FOC ได้ ซึง่อาจสง่ผลให้ความต้องการของเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทนุลดลง และอาจสง่ผลกระทบในทางลบ
ตอ่รายได้ของกองทนุได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 6.2.5 “เทคโนโลยีใหมอ่าจท าให้ธุรกิจของกองทนุเป็น
ที่ต้องการน้อยลงส าหรับลกูค้าปัจจบุนัและ/หรือผู้ที่อาจเข้ามาเป็นลกูค้า และสง่ผลให้มีรายได้ลดลง”   

การท่ีกองทนุด าเนินธุรกิจในประเทศไทยนัน้ ความต้องการของการใช้ทรัพย์สนิกิจการโทรคมนาคมจึงมี
ความเก่ียวข้องกบัสภาพเศรษฐกิจของไทย ตามรายงานของ Analysys Mason ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศที่แท้จริง
ตอ่ประชากร (Real Gross Domestic Product per Capita) ของไทยได้มีการขยายตวัที่อตัราเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.9 
นับจากปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ.2559 และคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่แท้จริงต่อประชากร (Real Gross 
Domestic Product per Capita) จะสามารถขยายตัวที่อัตราเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.2 ตัง้แต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ.
2565 อย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจอาจถดถอยหรือไม่ขยายตวัตามที่คาดไว้ และอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความ
ต้องการในบริการโทรคมนาคมและรายได้ของกองทนุ  

(ฉ) สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการก ากับดูแล  

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยก าหนดให้มีหนว่ยงานเดียวที่ก ากบัดแูลทัง้กิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ ดงันัน้ จึงได้มีการตรา พรบ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ 2553 ขึน้แทน พรบ. 
องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ 2543 และการจัดตัง้ กสทช. ขึน้แทนคณะกรรมการกทช. โดย กสทช. มีอ านาจในการก ากับ
ดแูลทัง้กิจการโทรคมนาคมและกิจการวทิยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทศัน์ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเตมิในหวัข้อ 10. 
“สรุปสาระส าคญัเก่ียวกบักฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย”   

เนื่องจากกฎระเบียบเหลา่นีม้ีการเปลี่ยนแปลง กองทุนไม่สามารถคาดการณ์ว่า กสทช. จะใช้อ านาจ
การก ากบัดแูลอย่างไร และนโยบายและกฎระเบียบซึ่ง กสทช. จะประกาศใช้ในอนาคตจะมีลกัษณะและขอบเขตอย่างไร 
หรือ กสทช. จะก ากบัดแูลการด าเนินการตามนโยบายและกฎระเบียบทัง้ที่มีอยู่แล้วและที่จะประกาศใช้ในอนาคตอย่างไร 
การเปลี่ยนแปลงด้านการก ากับดูแลหรือการด าเนินการต่างๆ ในอนาคตของ กสทช. ซึ่งมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
กองทนุ อาจจะมีผลกระทบในทางลบตอ่รายได้และผลการด าเนินงานของกองทนุได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หวัข้อ 6.2.1 (ข) “อตุสาหกรรมการสือ่สารในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลอย่างเข้มงวด ซึ่งอาจน าไปสู่
ความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในการก ากบัดแูลด้านกฎระเบียบ” 

(ช) การแข่งขัน  

กองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมกองทุนแรกในประเทศไทย  ซึ่งขณะที่จัดท า
เอกสารฉบับนี ้ยงัไม่มีเจ้าของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่เป็นอิสระที่ด าเนินการให้เช่า ด าเนินการและ
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บริหารจดัการเสาโทรคมนาคมในประเทศไทย ทัง้นี ้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีรายใหญ่ในประเทศไทย ซึง่รวมถึง เอ
ไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และ ทีโอที ต่างมีทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมเป็นของตนเองซึ่งส่วนใหญ่ผู้ ให้บริการ
ดงักลา่วจะไม่ปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีร่วมบนเสาโทรคมนาคมให้ผู้ประกอบการรายอื่น ในขณะที่คู่แขง่ในอตุสาหกรรมระบบ FOC 
ก็ยงัรวมถึงกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน (JASIF) และผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีราย
ใหญ่ในประเทศไทยเหลา่นีเ้ช่นกนั ซึ่งได้แก่ เอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอที นอกจากนี ้กองทนุคาดว่าจะมี
การแข่งขนัในภาคธุรกิจระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดัที่มาจาก ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริษัท ยไูนเต็ด อิน
ฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ ากดั  บริษัท ยไูนเต็ด บรอดแบนด์ เทคโนโลยี จ ากดั บริษัท แอดวานส์ ดาต้า เน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชัน่ส์ 
จ ากดั บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้กองทนุคาดวา่แรงกดดนัทางด้านการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม
การให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ เสาโทรคมนาคมในประเทศไทยซึ่งอยู่ในระดับต ่าจากการที่ผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีรายใหญ่ในประเทศไทยสว่นใหญ่จะไมใ่ห้ผู้ประกอบการรายอื่นเช่าพืน้ที่ร่วมบนเสาโทรคมนาคม จะ
สง่ผลในทางบวกต่อรายได้ของกองทุน อย่างไรก็ดี การแข่งขนัในอุตสาหกรรมให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ เสา
โทรคมนาคมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต และแรงกดดนัของการแขง่ขนัในระบบ FOC หลกั และระบบบรอดแบนด์ใน
เขตพืน้ที่ต่างจังหวดั อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของกองทุน เนื่องจากแรงกดดันเหล่านัน้อาจลด
โอกาสในการสร้างรายได้ และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 
3.1.2(ข)(18) “การแข่งขนั” และหัวข้อ 3.1.2(ค)(15) “การแข่งขนั” และหัวข้อ 6.2.4 “การแข่งขันที่สงูขึน้ในการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอาจก่อให้เกิดแรงกดดนัด้านราคา ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบ
ตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ”  

4.1.2. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนด
สมมติฐานรวมถึงการประมาณการท่ีเหมาะสม ซึ่งการเลือกใช้สมมติฐานและการประมาณการเหลา่นีม้ีผลอย่างมากต่อ
การรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละรายการ อาทิ ปริมาณสินทรัพย์และหนีส้ินรวม และรายได้และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อนึ่ง การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และการตัง้สมมติฐานของกองทุนซึ่งปรากฎในนโยบายทาง
การเงินที่ส าคญันัน้ ถกูอธิบายอย่างละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทุน ซึ่งถกูระบุไว้ในเอกสารฉบบันี ้
ทัง้นี ้นโยบายการบญัชีที่ส าคญัต่อไปนีเ้ป็นนโยบายสว่นที่มีความส าคญัที่สดุต่อการประมาณการฐานะทางการเงินของ
กองทุนและผลการด าเนินงาน และผู้ บริหารต้องใช้ดุลยพินิจมากที่สุดในการตัดสินใจ  การประมาณการ หรือการ
ตัง้สมมติฐาน 

(ก) การประเมินมูลค่าเงนิลงทุน 

เงินลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมจะรับรู้ในเบือ้งต้นด้วยจ านวนต้นทนุของเงินลงทนุ
ของกองทนุและจะแสดงด้วยราคามลูค่ายตุิธรรม (fair value) โดยไม่น าค่าเสื่อมราคาหรือค่าตดัจ าหน่ายมารวมค านวณ
โดย ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซือ้เงินลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทัง้หมด ที่กองทนุจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทนุนัน้ ซึ่งในช่วงเวลาต่อมา มลูค่ายตุิธรรมจะขึน้อยู่กบั
ราคามลูคา่ยตุิธรรมซึ่งถกูก าหนดโดยการอ้างอิงกบัราคาจากการประเมินมลูคา่โดยผู้ประเมินมลูคา่อิสระ ซึง่ปรากฏอยูใ่น
รายงานการประเมินมลูค่ายตุิธรรมทรัพย์สินโทรคมนาคม โดยทัว่ไปแล้วการเปลี่ยนแปลงราคามลูค่ายตุิธรรมเกิดขึน้จาก
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การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานการประเมินราคามูลค่ายุติธรรม อาทิ อัตราคิดลด (discount rate) รายได้ค่าเช่าจาก
บคุคลภายนอกอื่นๆ ที่เพิ่มขึน้ ประมาณการรายจ่ายลงทนุ และผลกระทบในแง่ของช่วงเวลาประเมินราคามลูค่ายตุิธรรม 
(time value of money)   

การเปลี่ยนแปลงราคามลูค่ายตุิธรรมของการลงทนุจะถกูรับรู้เป็นผลก าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง
ในงบก าไรขาดทนุในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงนัน้ อย่างไรก็ตาม ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงหรือการขาดทนุจากการด้อย
คา่จะไม่กระทบตอ่รายได้จากการลงทนุสทุธิและกระแสเงินสดของกองทนุท่ีสามารถจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แต่อาจ
มีผลกระทบตอ่อตัราการจ่ายเงินปันผล รวมถึงเงินคืนเงินลงทนุจากการลดทนุ 

(ข) ลูกหนีค้้างรับ 

ลกูหนีค้้างรับจะถกูบนัทึกที่มูลค่าสทุธิซึ่งอาจรับรู้ได้หลงัจากหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูซึ่งถกูจดัท าขึน้
ส าหรับประมาณการขาดทุนซึ่งอาจเกิดจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนีไ้ม่ได้  ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญจะตัง้อยู่บนการ
ตรวจสอบยอดค้างช าระเมื่อสิน้สดุรอบบญัชี และประมาณการจากการจดัเก็บหนีท้ี่ผา่นมา รวมไปถึงการวิเคราะห์ประวตัิ
ความนา่เช่ือถือของลกูหนี ้หนีส้ญูจะถกูหกัออกระหวา่งปีซึง่มีการระบหุนีส้ญู และจะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุ 

(ค) การตัง้ส ารอง 

จะมีการตัง้ส ารองเมื่อ (1) กองทนุมีหนีต้ามกฎหมายหรือโดยนยัแห่งกฎหมายในปัจจบุนั ซึ่งเป็นผลมา
จากเหตกุารณ์ในอดีต (2) มีความเป็นไปได้ว่ากองทุนอาจต้องมีการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุซึ่งมีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแฝงอยู่ออกไปเพื่อท าการช าระหนี  ้และ (3) กองทุนสามารถประเมินจ านวนหนีท้ี่แน่นอนได้ ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกบัการตัง้ส ารองนีจ้ะถกูแสดงไว้ในงบก าไรขาดทนุหลงัหกัเงินชดเชย 

4.1.3. รายการในงบก าไรขาดทุน 

(ก) รายได้ (จ าแนกตามสายธุรกิจ) 

รายได้ที่กองทนุได้รับประกอบด้วยรายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT และ AWC และระบบ FOC 
ของ BFKT ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู  เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 FOC และระบบสือ่สญัญาณและระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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(ล้านบาท) 
  

ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  

ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559   

ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

รายได้จากการลงทุน 
       

รายได้จากเงินลงทนุในสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้ 

 

 3,111.7  3,112.0  3,100.5 

รายได้จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ 
AWC ที่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ค รั ง้ที่  1  แล ะ เส า
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ที่ 
2  ..............................................................  

 

 1,560.3  1,560.6  1,549.1 

รายได้จากระบบ FOC ของ BFKT .............  
 

 1,551.4  1,551.4  1,551.4 

รายได้คา่เชา่จากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู 
เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที ่2 
FOC และระบบสื่อสญัญาณและระบบบรอดแบนด์ 

 

 2,582.3  3,267.9  3,511.9 

ดอกเบีย้รับ 
 

 10.3  10.0  3.7 

รวมรายได้จากการลงทุน ...............................  
 

 5,704.2  6,389.9  6,616.1 

รายได้อ่ืน 
 

 196.5  1.0  129.0 

รวมรายได้ 
 

 5,900.7  6,391.0  6,745.0 

  

รายได้จากการลงทุน 

รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT และ AWC 

รายได้จากเสาโทรคมนาคมประกอบด้วยรายได้จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 

รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT  
รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT ประกอบด้วยรายได้สทุธิซึ่งมาจากรายได้จากค่าเช่าเสาโทรคมนาคม หลงัหกัด้วย
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายบางสว่นส าหรับการด าเนินงานและซ่อมบ ารุง เงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) เบีย้
ประกนัภยัและสิทธิและการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้หรือที่เก่ียวข้องกบั รายได้ซึง่เป็นไปตามตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้กบั โปรดพิจารณาหวัข้อ 3.7.1 (ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT” 
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รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก AWC 

รายได้จากเสาโทรคมนาคมจาก AWC ประกอบด้วยรายได้สทุธิซึ่งมาจากรายได้จากค่าเช่าเสาโทรคมนาคม หลงั
หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนส าหรับการด าเนินงานและซ่อมบ ารุ ง เงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษี
โรงเรือน) เบีย้ประกนัภยัและสิทธิและการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้หรือที่เก่ียวข้องกบั รายได้ซึ่งเป็นไปตามตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้กบั AWC สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้กบั AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กบั AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2  โปรดพิจารณาหวัข้อ 3.7.1 (ก)(2) “สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC” หวัข้อ 3.7.2 (ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้
ที ่1” และหวัข้อ 3.7.3 (ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2” 

รายได้จาก FOC ของ BFKT 

รายได้จากระบบ FOC ของ BFKT ประกอบด้วยรายได้สทุธิจากค่าเช่าระบบ FOC ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้กบั BFKT หลงัหกัต้นทนุที่เก่ียวข้องเช่น ต้นทนุในการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา ต้นทนุค่าสิทธิแห่งทาง 
และต้นทนุคา่เบีย้ประกนัภยั  โปรดพิจารณาหวัข้อ 3.7.1 (ก)(1) “สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ BFKT” 

รายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 FOC 
อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ 

รายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูจาก TUC 
รายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูจาก TUC ประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าพืน้ที่บนเสา

โทรคมนาคม ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที ่หลงัหกัด้วยคา่เช่าตามสญัญา
เช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) ตามที่ระบใุนสญัญา  โปรดพิจารณาหวัข้อ 3.7.3 (ข)(1) “สญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม” 

รายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
รายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูจาก TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ประกอบด้วยรายได้จากค่า

เช่าพืน้ที่บนเสาโทรคมนาคม ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ ก่อนหกัด้วยค่า
เช่าตามสญัญาเช่าที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) ตามที่ระบใุนสญัญา  โปรดพิจารณาหวัข้อ 3.7.3 (ข)(1) “สญัญาแก้ไขและ
แทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัเสาโทรคมนาคม” 

รายได้ค่าเช่าจาก FOC อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ และระบบบรอดแบนด์ 

รายได้ค่าเช่าจาก FOC  อปุกรณ์ระบบสือ่สญัญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจงัหวดัประกอบด้วย
รายได้ค่าเช่าที่ได้รับจาก TICC ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ โดย TICC 
จะเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการ FOC เป็นเวลาประมาณ 13 ปี นับจากวนัที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2569 และอปุกรณ์ประเภท active เป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 ทัง้นี ้ระยะเวลาการเช่าจะถกูขยายออกไป ภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
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ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  โปรดพิจารณาหวัข้อ 3.7.3 (ข)(2) “สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการหลกั FOC” 

นอกจากนี ้รายได้ค่าเช่าจาก FOC  อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั
ประกอบด้วยรายได้ที่ได้รับจากการให้ TICC เช่าช่วง FOC นบัจากวนัที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 
2569 ทัง้นี  ้ระยะเวลาการเช่าช่วงจะถูกขยายออกไป ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมครัง้ที่ 3   โปรดพิจารณาหวัข้อ 3.7.3 (ข)(3) “สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการ FOC” 

ในสว่นของการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 รายได้ค่าเช่าจาก FOC  
อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณ และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าที่ได้รับจาก TICC 
และ TUC ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที ่เป็นเวลาประมาณ 16 ปี นบัจาก
วนัที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 และรายได้ที่ได้รับจากการให้ TICC เช่าช่วง FOC 
ภายใต้สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ นบัจากวนัที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2576 โปรดพิจารณาหวัข้อ 3.7.3 (ข)(2) “สญัญาแก้ไขและแทนท่ีสญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลกั FOC” และหัวข้อ 3.7.3 (ข)(3) “สญัญาแก้ไขและแทนที่สญัญาเช่าช่วง ด าเนินการและบริหาร
จดัการ FOC” 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบีย้รับประกอบด้วยดอกเบีย้จากเงินฝาก 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นเกิดขึน้เนื่องจากกองทุนได้รับเงินช าระคืนจาก AWC TUC TMV และ TICC ส าหรับค่าธรรมเนียมใน

การจัดหาเงินกู้ยืมที่เก่ียวข้องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 5 

มีนาคม พ.ศ. 2558 และการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้างพื น้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 เมื่อวันที่ 28 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมจะต้องช าระให้แก่บริษัทจัดการซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่ค านวณในอัตรา
ก้าวหน้า (ทัง้นีอ้ตัราดงักลา่วยงัไมไ่ด้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) กลา่วคืออตัราร้อยละ 0.11 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิปรับปรุง
ของกองทุนส าหรับส่วนที่น้อยกว่า 30,000.0 ล้านบาท อตัราร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิปรับปรุงของ
กองทนุส าหรับสว่นท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่30,000.0 ล้านบาท ถึง 50,000.0 ล้านบาท และร้อยละ 0.050 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิปรับปรุงของกองทนุส าหรับสว่นท่ีเกินกวา่ 50,000.0 ล้านบาท ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุรวมประมาณการ
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จะเป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการและโครงการจดัการกองทนุซึง่กองทนุจะต้อง
เข้าผกูพนัภายหลงัจากที่ได้เข้าเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน เป็นค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ค านวณในอตัราก้าวหน้า (ทัง้นี ้อตัราดงักลา่วยงัไม่ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) กลา่วคือ อตัราร้อยละ 0.02 ต่อปี
ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุส าหรับสว่นที่ไม่เกิน 50,000.0 ล้านบาท และอตัราร้อยละ  0.018 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สิน
ของกองทนุส าหรับสว่นที่เกินกว่า 50,000.0 ล้านบาท ทัง้นีค้่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ประมาณการจะเป็นไปตามที่
ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ซึง่กองทนุจะต้องเข้าผกูพนัภายหลงัจากที่ได้เข้าเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเป็นเงินที่จ่ายให้แก่นายทะเบียนของกองทนุ เป็นค่าธรรมเนียมซึ่งจ่ายเป็นรายปี ใน
อตัราร้อยละ 0.023 ต่อปีของมลูค่าทุนจดทะเบียนของกองทุน ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมต้องไม่ต ่ากว่า 3.2 ล้านบาทต่อปีและ
สงูสดุไม่เกิน 5.0 ล้านบาทต่อปี โดยอตัราดงักลา่วยงัไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม ทัง้นี ้ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
จะเป็นไปตามที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนซึง่กองทนุจะต้องเข้าผกูพนัภายหลงัจากที่ได้เข้าเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว 

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 

ค่าธรรมเนียมผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้ ให้บริการด้านธุรการและการตลาด
ส าหรับทรัพย์สนิท่ีเป็นโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่เก่ียวข้องของกองทนุรวมตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาบริการหลกั โดย
กองทนุจะช าระคา่ธรรมเนียมรายปีในอตัราคงที่ให้แก่ผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมส าหรับการให้บริการด้านธุรการ และ
ช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการให้บริการด้านการตลาดรายปีในอตัราคงที่ในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 (ส าหรับทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น) และปี พ.ศ. 2561 และ 2562 (ส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่ 3 ตามล าดับ) นอกจากนี ้
กองทนุจะช าระเงินค่าธรรมเนียมผนัแปรรายเดือนให้แก่ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเป็นเงินเท่ากบัร้อยละ 0.15 ของ
รายได้รายเดือนซึ่งหกัค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของกองทุนที่เกิดจากทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ  รวมทัง้
คา่ธรรมเนียมผนัแปรรายเดือน ซึง่คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของคา่เช่ารายเดือนจากผู้ เช่าอื่น 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพเป็นคา่ธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่ ผู้สอบบญัชีของกองทนุ และที่ปรึกษากฎหมาย  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานสว่นใหญ่ประกอบด้วย คา่สทิธิแหง่ทาง คา่ใช้จา่ยในการย้ายเสาโทรคมนาคม และ
คา่เช่าทีด่ินรวมถึงภาษีโรงเรือนส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 
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(ล้านบาท) 
  

ส าหรับปี

สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
 

ส าหรับปี

สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559  
 

ส าหรับปี 
สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

ต้นทนุคา่สิทธิแหง่ทาง .......................................  
 

 94.0  97.1  98..0 

คา่ใช้จา่ยในการย้ายเสาโทรคมนาคม .................  
 

 -  -  6.6 

คา่เชา่ที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) ส าหรับเสา

โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที ่2 
 

 -  -  3.1 

รวมค่าใช้จ่าย ..................................................  
 

 94.0  97.1  107.7 

 

ตน้ทนุค่าสิทธิแห่งทาง 

กองทุนมีค่าใช้จ่ายค่าสิทธิแห่งทางที่เกิดจากการพาด FOC และสายน าสัญญาณเครือข่ายส่งตรงถึงผู้ ใช้
ปลายทางที่อยูใ่นระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั  

 ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคม 

อ้างองิตามสญัญาสญัญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัทีไ่ด้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้อง ผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกัต้องรับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายในการย้ายเสาโทรคมนาคมในกรณีที่ผู้ให้เช่าสถานที่ท่ีตัง้เสาโทรคมนาคมไม่
ตอ่สญัญาเช่า ทัง้นี ้ กองทนุจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายคงที่ 79 ล้านบาทตอ่ปีให้แก่ TUC ในฐานะผู้ เชา่และบริหารจดัการหลกั 
โดยคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.7 ตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 

ค่าเช่าที่ดิน (รวมถงึภาษีโรงเรือน) ส าหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 

กองทนุจะต้องรับผิดชอบคา่เชา่ทีด่ิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) ตามทีร่ะบไุว้ในสญัญาสญัญาเชา่ ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้อง 

ค่าใช้จ่ายอื่น 

คา่ใช้จ่ายอื่นประกอบด้วยคา่ธรรมเนียมการตรวจสอบทรัพย์สนิ (periodic technical audit fees) คา่ธรรมเนียม
รายปีส าหรับการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนที่จะจ่ายให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 
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4.2. ข้อมูลทางการเงนิและการด าเนินงาน 

 

งบก าไรขาดทุน 

(ล้านบาท) 
  

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2558  

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2559 

 

 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2560  
 

รายได้จากการลงทุน 
     

 
   

รายได้จากเงินลงทนุใน 

ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ..........  
 

 3,111.7  3,112.0 

 

 

 

3,100.5 
 

รายได้คา่เชา่ ............................................  
 

 2,582.3  3,267.9   3,511.9 
 

รายได้ดอกเบีย้ ...............................  
 

 10.3  10.0   3.7 
 

รายได้อ่ืน ....................................  
 

 196.5  1.0   129.0 
 

รวมรายได้ ..................................  
 

 5,900.7  6,391.0   6,745.0 
 

 
 

       
 

ค่าใช้จ่าย 
 

       
 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ......................  
 

 64.4  70.8   76.7 
 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ...............  
 

 14.0  15.9   17.4 
 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ....................  
 

 5.0  5.0   5.1 
 

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม ....  
 

 47.4  50.4   33.4 
 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ ..........................  
 

 7.1  1.8   1.5 
 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการ ....................  
 

 94.0  98.3   111.1 
 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน..................................  
 

 24.0  28.3   18.7 
 

ต้นทนุทางการเงิน 
 

 596.6  750.6   794.2 
 

รวมค่าใช้จ่าย ...............................  
 

 852.4  1,020.9   1,058.1 
 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ ...................  
 

 5,048.3  5,370.1   5,686.9 
 

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน          

รายการก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ   5.1  11.7   10.5  

รายการก าไรสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ   4.9  13,482.5   5,511.0  



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 363 

(ล้านบาท) 
  

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2558  

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2559 

 

 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2560  
 

รายการก าไร(ขาดทนุ) สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จาก
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้   (200.5)  2.8 

 
 (92.5)   

รวมรายการก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน   (190.4)  13,497.0   5,429.0   

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงาน   4,857.9  18,867.1 

 
 11,115.9   

การแบง่ปันสว่นแบง่ก าไรให้แกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุ   5,392.5  5,537.8   5,633.4  

 

ผลการด าเนินงานงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เทียบกับ งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 

รายได้รวม 

รายได้รวมของกองทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.5 จาก 6,391.0 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เพิ่มขึน้เป็น 6,745.0 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นัน้เป็นผลมาจาก ก) รายได้ค่าเช่าเสา
โทรคมนาคมที่เพิ่มขึน้ตามสญัญาเช่าที่มีอยู่ระหว่างกองทุน กบักลุม่ ทรู ข) รายได้ค่าเช่าสทุธิที่กองทุน ได้รับเพิ่มขึน้จาก
การตกลงคา่เช่าที่ดินระหวา่งกองทนุและบริษัทกลุม่ทรู ตามการสง่มอบจริง ซึง่สง่ผลให้ค่าเช่าที่ดินลดลง ค) รายได้ค่าเช่า
เสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึน้ ตามสญัญาเช่าระหวา่งกองทนุ กบัผู้ เช่ารายอื่น ง) รายได้คา่เช่าจากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 และ จ) รายได้อื่นจากเงินช าระคืนจาก AWC TUC TMV และ TICC ส าหรับ
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ ยืมที่เก่ียวข้องกับการลงทุนทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม   
ครัง้ที ่2  

ค่าใช้จ่ายรวม  
ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.6 จาก 1,020.9 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เพิ่มขึน้

เป็น 1,058.1 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบั
การลงทนุทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ได้แก่ ก) คา่สทิธิแห่งทาง คา่ใช้จ่ายในการย้าย
เสาโทรคมนาคม และคา่เช่าที่ดินรวมถึงภาษีโรงเรือน และ ข) ดอกเบีย้จ่ายภายใต้สญัญากู้ยืมเงิน ฉบบัท่ี 2 ที่เก่ียวข้องกบั
การลงทนุทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

รายได้จากการลงทุนสทุธิเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.9 จาก 5,370.1  ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 เพิ่มขึน้เป็น 5,686.9 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้
ในรายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่กบักลุม่ทรูหกัด้วยค่าใช้จ่าย



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 364 

รวมที่เพิ่มขึน้ ตามที่ได้กลา่วข้างต้น (ซึ่งรวมถึงทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น ทรัพย์สนิที่ลงทนุเพิ่มเติม 
ครัง้ที่ 1 และทรัพย์สนิท่ีลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2) 

รายการก าไรสุทธิจากเงนิลงทุน 

รายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุนเท่ากับ 5,429.0 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เปรียบเทียบกับรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทุน ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเท่ากับ 13,497.0 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินของกองทนุรวมอนัเกิดจากการประเมินมลูค่า
ทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยใน ปี 2560 การเพิ่มขึน้จากการประเมินมูลค่าดงักล่าว จ านวน 5,508.86 ล้านบาท มี
สาเหตหุลกัมาจากผู้ประเมินอิสระได้มีการปรับสมมติฐานในด้านอตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ในขณะที่ใน
ปี 2559 มีการเพิ่มขึน้จากการประเมินมูลค่าดังกล่าวจ านวน 13,484.87 ล้านบาท โดยผู้ประเมินอิสระได้มีการปรับ
สมมติฐานบางรายการเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับที่ระบุไว้ตามสญัญาและการด าเนินงานของกองทุน อาทิเช่น การ
ปรับเปลีย่นอตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) การใช้การคิดลดแบบคร่ึงปี (Mid-Year Discount) การปรับเปลีย่น
ประมาณการรายได้คา่เช่าจากผู้ เช่ารายอื่นนอกเหนือจากกลุม่ทรู และการปรับเปลี่ยนประมาณการรายการค่าใช้จ่ายบาง
รายการ  

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 
การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานลดลงจาก 18,867.1 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559  เป็น 11,115.9 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สนิของกองทนุรวมอนัเกิดจากการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินอิสระ  

การแบ่งปันส่วนแบ่งก าไรให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระหว่างงวด 

การแบ่งปันสว่นแบง่ก าไรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.7  จาก 5,537.8 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  เป็น 5,633.4 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึน้ในรายได้จากการลงทนุสทุธิ นโยบายการบริหารสภาพคลอ่งสว่นเกิน โดยการแบ่งปันสว่นแบง่ก าไรให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเป็นสว่นที่เหลอืหลงัจากการส ารองเงินสดเพื่อการจ่ายดอกเบีย้เงินกู้ยืม และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องส ารองไว้เพื่อ
จ่ายในอนาคต 

 
ผลการด าเนินงานส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

รายได้รวม 

รายได้รวมของกองทุนเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.3 จาก 5,900.7 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เพิ่มขึน้เป็น 6,391.0 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นัน้เป็นผลสว่นใหญ่มาจาก ก) รายได้ค่าเช่า
ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ระหว่าง
กองทนุ กบั กลุม่ทรู โดยมีการสง่มอบเสาโทรคมนาคมสว่นท่ีเหลอื ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 โดยในปีพ.ศ. 2558 นัน้มีรายได้จาก
คา่เช่าพืน้ท่ีบนเสาโทรคมนาคม เพียง 3,000 เสาซึ่งมีการสง่มอบ ณ สิน้ปี 2557 เท่านัน้ รวมถึงยงัมีรายได้ค่าเช่าพืน้ที่บน
เสาโทรคมนาคมสว่นเพิ่มตามสญัญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจดัการระหวา่งกองทนุ กบัผู้ เช่ารายอื่น และ  รายได้คา่เชา่



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 365 

สทุธิที่กองทนุ ได้รับเพิ่มขึน้จากคา่เช่าท่ีดินเพื่อวางเสาโทรคมนาคมที่ลดลง อนัเกิดจากการเจรจากบักลุม่ทรู หลงัจากมีการ
ส่งมอบทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูครบถ้วน  โดยส่งผลให้รายได้โดยรวมของกองทุน เพิ่มขึน้ 549.7 ล้านบาท 
นอกจากนี ้กองทุนยังมีรายได้ค่าเช่าเสาและ FOC ส่วนเพิ่มจ านวน 143.7 ล้านบาท จากการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการรับรู้รายได้ครบ 12 เดือน
ภายในปี พ.ศ. 2559 ในขณะที่ปี พ.ศ. 2558 มีการรับรู้รายได้จากเดือนมีนาคมจนถึงเดือนธนัวาคม 

ค่าใช้จ่ายรวม   

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.8 จาก 852.4 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  เป็น 
1,020.9 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากดอกเบีย้จ่ายที่เกิดจากเงิน
กู้ยืมส าหรับการลงทนุในสนิทรัพย์โทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

รายได้จากการลงทุนสทุธิเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.4 จาก 5,048.3 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 เพิ่มขึน้เป็น 5,370.1 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้
ในรายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่กบักลุม่ทรู ตามที่ ได้กลา่ว
ข้างต้น 

รายการก าไรสุทธิจากเงนิลงทุน 

รายการก าไรสทุธิจากเงินลงทุนเพิ่มขึน้ จากรายการขาดทนุ 190.4 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 เป็นก าไรจากเงินลงทนุ 13,497.0 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยสว่นใหญ่เป็นผล
มาจากการก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จริงในเงินลงทุนที่ถูกประเมินมูลค่าใหม่โดยผู้ประเมิ นในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งในปีพ.ศ. 
2558 ไมม่ีการประเมิน ทัง้นี ้ในปี 2559 การเพิ่มขึน้จากการประเมินมลูคา่ดงักลา่วจ านวน 13,484.87 ล้านบาท ผู้ประเมิน
อิสระได้มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพื่อให้มีความใกล้เคียงกบัที่ระบไุว้ตามสญัญาและการด าเนินงานของกองทุน
รวม อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) การใช้การคิดลดแบบคร่ึงปี (Mid-Year 
Discount) การปรับเปลีย่นประมาณการรายได้คา่เช่าจากผู้ เช่ารายอื่นนอกเหนือจากกลุม่ทรู และการปรับเปลีย่นประมาณ
การรายการคา่ใช้จ่ายบางรายการ 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 288.4 จาก 4,857.9 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  เป็น 18,867.1 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยสว่นใหญ่เป็นผล
มาจากการก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จริงในเงินลงทุนที่ถูกประเมินมูลค่าใหม่โดยผู้ประเมินในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งในปีพ.ศ. 
2558 ไมม่ีการประเมิน โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กลา่วข้างต้น  

การแบ่งปันส่วนแบ่งก าไรให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระหว่างงวด 

 การแบ่งปันส่วนแบ่งก าไรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.7  จาก 5,392.5 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สุด
วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  เป็น 5,537.8 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสว่นใหญ่เป็นผล
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มาจากรายได้คา่เช่าจากกลุม่ทรูที่เพิ่มขึน้ (ทัง้ทรัพย์สนิตัง้แต่จดัตัง้กองทนุและทรัพย์สนิที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1) และ การ
เพิ่มขึน้ของรายได้คา่เช่าจากผู้ เช่ารายอื่น รวมถึงนโยบายการบริหารสภาพคลอ่งสว่นเกิน 
 

4.2.1. สภาพคล่องและแหล่งทุน 

งบกระแสเงนิสด 

(ล้านบาท)   

ส าหรับปีสิน้สุด

วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 

2558  

ส าหรับปีสิน้สุด

วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 

2559   

ส าหรับปี 

สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 
 

 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน    (6,948.4 ) 5,540.0  (6,936..2 ) 
 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ    7,511.0  (5,537.8 ) 7,103.3 
 

เงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)ส าหรับงวด   562.6  2.2  167.2 
 

เงนิฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด ........................    292.1  854.7  856.9 
 

เงนิฝากธนาคาร ณ วันสิน้งวด ........................    854.7  856.9  1,024.1 
 

 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนนิงานของกองทนุเทา่กบั 6,936.2 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 ซึง่ลดลง 12,476.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 5,540 ล้านบาท 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยสว่นใหญ่เป็นผลจากการลงทนุทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
เพิ่มเติม โดยใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ยมืเงินจากสถาบนัการเงินจ านวน 12,899.8 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 ตามที่ได้รับมติอนมุตักิารเข้าลงทนุทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิม่เตมิ ครัง้ที่ 2 ในท่ีประชมุผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุ เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิการยน พ.ศ. 2560 

เงินสดได้รับสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานของกองทนุ เทา่กบั 5,540.0 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 ซึง่เพิม่ขึน้ 
12,488.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั เงินสดใช้ไปสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานของกองทนุ เทา่กบั 6,948.4 ล้านบาท ใน
ปี พ.ศ. 2558 โดยผลตา่งในกระแสเงินสดของทัง้สองช่วงเวลาสว่นใหญ่เกิดจากการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 มลูคา่ 13,100 ล้านบาท เมือ่เดือนมีนาคม ในปี พ.ศ. 2558 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

 เงินสดได้มาสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน เทา่กบั 7,103.3 ล้านบาท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
ซึง่เพิม่ขึน้ 12,641.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัเงินสดจ่ายไปสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 5,537.8 ล้านบาท 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยสว่นใหญ่เป็นผลจากเงินกู้ยมืสทุธิจากสถาบนัการเงินเพื่อใช้เป็นแหลง่



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 367 

เงินทนุส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ตามสญัญากู้ยมืเงิน ฉบบัท่ี 2 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน เทา่กบั 5,537.8 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559  ซึง่ลดลง  13,048.8 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกบัเงินสดได้รับสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 7,511.0 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558  ผลตา่งดงักลา่วโดยสว่น
ใหญ่แล้วเกิดจากเงินสดสทุธิได้รับส าหรับเงินกู้ยืมจากกลุม่ธนาคาร 5 แหง่ ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ในปี พ.ศ.2558 

การวิเคราะห์สถานะทางการเงนิ 

งบดุล 

(ล้านบาท) 
  

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 

2558  

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 

2559 

 

 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 

2560 

 

 

 

สินทรัพย์รวม 
 

 86,799.8  100,461.0   119,805.9  
 

หนีสิ้นรวม 
 

 15,221.1  15,553.0   29,415.5  
 

สินทรัพย์สุทธิ   71,578.7  84,907.9   90,390.4   

 

สินทรัพย์รวม 

สนิทรัพย์รวมสว่นใหญ่ประกอบด้วยเงินลงทนุในทรัพย์สนิโทรคมนาคม เงินลงทนุในตราสารเงิน เงินฝากธนาคาร 
และลกูหนีก้ารค้า โดยสนิทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ จาก 86,799.8 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็น 100,461.0 
ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการประเมินมลูคา่ของเงินลงทนุใหมโ่ดยผู้ประเมิน
อิสระ ซึง่เพิ่มขึน้เป็น 119,805.9 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ตามล าดบั ซึง่สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากการลงทนุ
ในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิม่เตมิ ครัง้ที่ 2 และภาษีมลูคา่เพิม่ค้างรับ 

หนีส้นิรวม 

หนีส้นิรวมสว่นใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้า รายได้คา่เช่ารับลว่งหน้า หนีส้นิจากการเข้าท าสญัญา
แลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (interest rate swap) และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยหนีส้นิรวมมียอดคงเหลอื เทา่กบั 15,221.1 
ล้านบาท และ 15,553.0 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ตามล าดบั ซึง่
ไมไ่ด้มีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ จาก 15,553.0 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เป็น 
29,415.5 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ตามสญัญากู้ยืมเงิน ฉบบัท่ี 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2560 และ
ภาษีมลูคา่เพิม่ค้างจา่ยทีเ่ก่ียวข้องกบัการลงทนุเพิ่มเตมิทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมดงักลา่ว 
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สินทรัพย์สุทธิ 

สนิทรัพย์สทุธิมียอด เทา่กบั 71,578.7 ล้านบาท 84,907.9 ล้านบาท และ 90,390.4 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ตามล าดบั สนิทรัพย์สทุธิเพิ่มขึน้ในช่วง 3 ปี ที่ผา่นมา สว่นใหญ่มา
จากการประเมินมลูคา่ของเงินลงทนุใหมโ่ดยผู้ประเมินอิสระ 

สรุปภาระหนีท้ี่ส าคัญ 

ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้กองทนุ ได้เข้าท าสญัญาสนิเช่ือหลกัทัง้หมด 2 ฉบบักบักลุม่ธนาคาร ซึง่รวมเป็นมลูค่า
เงินกู้ทัง้หมด 25,998,000,000 บาท ซึ่งได้มีการเบิกใช้เงินกู้ เต็มจ านวนแล้วทัง้หมดเมื่อวนัที่  6 มีนาคม พ.ศ. 2558  และ
วนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตามที่จะได้อธิบายเพิ่มเติมด้านลา่ง 

กองทุนได้เข้าท าสัญญากู้ ยืมเงินฉบับลงวันที่  5 มีนาคม 2558 กับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และสถาบนัการเงินอื่น ๆ ตามที่ปรากฎในสญัญาในฐานะกลุม่ผู้ ให้สินเช่ือ ส าหรับ
สนิเช่ือเงินกู้ เป็นจ านวนเงิน 13,100,000,000 บาท เพื่อน าไปช าระราคาในการซือ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง โดยเป็นเงินกู้ แบบไม่มีหลกัประกนั มีการเบิกใช้เต็มจ านวนเพียงครัง้
เดียว และจะครบก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ทัง้จ านวนใน 5 ปีนบัจากวนัท่ีได้เบิกเงินกู้   เงินกู้นีม้ีอตัราดอกเบีย้เทา่กบั 
THBFIX บวกร้อยละ 3 ต่อปี หรืออตัราดอกเบีย้คงที่ที่ร้อยละ 5.5 ต่อปี ตามที่ผู้ ให้สินเช่ือแต่ละรายได้เลือกก าหนด โดย
สัญญากู้ ยืมเงินดังกล่าวมีข้อก าหนดและเง่ือนไขในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกนั (arm’s length transaction) และเง่ือนไขต่าง ๆ ของสญัญากู้ยืมเงินจะถกูก าหนดโดยกลุม่ธนาคาร 
รวมถึงแตไ่มจ่ าจดัเพียงข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

• ข้อปฏิบตัิทัว่ไป: กองทนุต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย และต้องให้ข้อมลูอนัเก่ียวข้องกบัสถานะทางการเงิน 
ธุรกิจและการด าเนินกิจการของกองทนุแก่กลุม่ผู้ให้สนิเช่ือ 

• ข้อปฏิบตัิทางการเงิน: กองทนุต้องด ารงอตัราสว่นทางการเงิน ระหวา่งหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ตอ่ก าไร
ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา (debt to EBITDA) ไม่เกินกว่า 4 เท่า ซึ่งต้องมีการค านวณและด ารงสดัส่วน
ดงักลา่วทกุๆ ไตรมาส 

• ข้อปฏิบตัิเก่ียวกบัประกนัภยั:  กองทนุต้องท าประกนัภยัที่เพียงพอและเหมะสมกบับริษัทประกนัภยัที่มี
ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ บนทรัพย์สินและการประกอบธุรกิจของกองทุน ตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในตลาดเป็นการ
ทัว่ไป 

• เหตกุารณ์ในการช าระเงินกู้ก่อนก าหนด:  เหตกุารณ์ที่ท าให้กองทนุมีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้คงค้างก่อน
ก าหนด รวมถึง (1) การเปลีย่นแปลงของกฎหมายอนัมีผลท าให้การให้สนิเช่ือของผู้ให้สนิเช่ือไมถ่กูต้องตามกฎหมาย และ/
หรือ (2) การที่ทรัพย์สินทัง้หมดหรือสว่นที่เป็นสาระส าคญัของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุได้รับ
ความเสยีหายหรือถกูท าลาย  
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ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้กองทนุยงัคงมีภาระสินเช่ือเงินกู้ เต็มจ านวนที่ 13,100,000,000 บาท ภายใต้สญัญา
กู้ยืมเงิน 

ภาระหนีท้ี่ส าคัญในปี พ.ศ. 2560 

กองทุนได้เข้าท าสญัญากู้ ยืมเงิน ฉบับที่ 2 ลงวันที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และสถาบนัการเงินอื่นๆ ตามที่ประกฎ
ในสญัญาในฐานะกลุม่ผู้ ให้สินเช่ือ ส าหรับสนิเช่ือเงินกู้ เป็นจ านวนเงิน 12,898,000,000 บาท เพื่อน าไปช าระราคาในการ
ซือ้ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

เงินกู้นีเ้ป็นเงินกู้แบบไมม่ีหลกัประกนั มีการเบิกใช้เต็มจ านวนเพียงครัง้เดียว และจะครบก าหนดระยะเวลาช าระ
คืนเงินกู้ทัง้จ านวนใน 5 ปีนบัจากวนัที่ได้เบิกเงินกู้  เงินกู้นีม้ีอตัราดอกเบีย้ในช่วงแรกเท่ากบั THBFIX บวกร้อยละ 3 ต่อปี 
หรือ อตัราดอกเบีย้คงที่ที่ร้อยละ 5.07 ต่อปี ตามที่ผู้ ให้สินเช่ือแต่ละรายได้เลอืกก าหนด และภายหลงัจากที่กองทนุได้เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ส าเร็จแล้วนัน้ อตัราดอกเบีย้ดงักล่าวจะลดลงเหลือ
เท่ากับ THBFIX บวกร้อยละ 2.75 ต่อปี หรือ อัตราดอกเบีย้คงที่ที่ร้อยละ 4.82 ต่อปี โดยสญัญากู้ ยืมเงิน ฉบับที่ 2 มี
ข้อก าหนดและเง่ือนไขในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length 
transaction) และเง่ือนไขต่าง ๆ ของสัญญาเงินกู้ จะถูกก าหนดโดยกลุ่มธนาคาร ซึ่งสญัญาเงินกู้ ฉบับที่  2 นีม้ีความ
คล้ายคลงึกบัข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญากู้ยืมเงินฉบบัที่  1 อนัจะถือว่าท าให้เกิดเหตผิุดนดัภายใต้สญัญากู้ยืมเงิน 
ฉบบัท่ี 2 ด้วย 

นอกจากนัน้ กองทนุมีข้อปฏิบตัิทางการเงินเร่ืองการช าระคืนเงินต้น (Repayment Covenant) ตามที่ได้ตกลงกบั
กลุม่ผู้ให้สนิเช่ือตามสญัญาเงินกู้ยืมเงิน ฉบบัที่ 2 ซึ่งจะมีผลบงัคบัเก่ียวข้องกบัสญัญากู้ยืมเงินฉบบัท่ี 1 ด้วย โดยกองทนุ
จะต้องด ารงอตัราสว่นทางการเงินระหว่าง (ก) หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ และ (ข) ผลคูณของก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี 
และคา่เสื่อมราคา กบัอายเุฉลีย่ของสญัญาเช่าถ่วงน า้หนกัด้วยรายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัทรัพย์สิน โดยอตัราสว่น
ทางการเงินดงักล่าว จะต้องไม่เกินกว่า 0.25 เท่า ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามอตัราส่วนดงักล่าว กองทุนมีหน้าที่ต้องทยอย
ช าระคืนเงินต้นให้กบักลุม่ผู้ให้สนิเช่ือ ซึง่ต้องมีการทดสอบการด ารงสดัสว่นดงักลา่วในทกุๆ 6 เดือน 

 ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้กองทนุยงัคงมีภาระสินเช่ือเงินกู้ เต็มจ านวนท่ี 12,898,000,000 บาท ภายใต้สญัญา
กู้ยืมเงิน ฉบบัท่ี 2 

4.2.2. ความเสี่ยงด้านตลาด 

ความเสีย่งด้านตลาดที่ส าคญัของกองทนุรวม คือ ความเสีย่งด้านการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่ง
ด้านสภาพคลอ่งและความเสีย่งด้านเครดิต 
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(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ 

กองทนุมีความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้อนัเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้
ในส่วนของทรัพย์สินที่มีภาระดอกเบีย้ซึ่งกองทุนถืออยู่ในรูปของการลงทุนในทรัพย์สินรอง  อีกทัง้ในส่วนของภาระหนีท้ี่
กองทนุก่อขึน้เพื่อจดัหาเงินทนุสนบัสนนุการเข้าซือ้ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม 

(ข) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

กองทนุตรวจสอบสภาพคลอ่งในปัจจุบนัและที่คาดหมาย ตลอดจนการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบั
อตัราสว่นหนีส้ินต่อทุนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เป็นที่
มัน่ใจวา่กองทนุสามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดทางด้านสภาพคลอ่งและทางด้านการก ากบัดแูลทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

(ค) ความเสี่ยงด้านเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติตามสญัญาของคู่สญัญาราย
ตา่งๆ ของกองทนุภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการระยะยาวและการแบง่รายได้ และสญัญาทางการเงินอื่น
ในอนาคต ความเสี่ยงด้านเครดิตของกองทนุจะมีความเก่ียวข้องกบักิจกรรมการด าเนินงานของกองทนุ และกิจกรรมการ
จดัหาเงินของกองทนุในอนาคต 

หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ 

กองทนุไมม่ีหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

รายการที่อยู่นอกงบการเงนิ 

กองทนุไมม่ีรายการท่ีอยูน่อกงบการเงิน ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

4.2.3. ภาษี 

พระราชกฤษฎีกา 

รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่ 544) ลง
วนัที่ 9 ตลุาคม พ.ศ. 2555 (“พระราชกฤษฎีกา”) เพื่อยกเว้นภาษีบางประเภทให้แก่กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งอยู่
ภายใต้เง่ือนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีจะออกมารองรับ พระราชกฤษฎีกาได้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยที่
เป็นบคุคลธรรมดา (ไมร่วมถึงผู้ ถือหนว่ยที่เป็นห้างหุ้นสว่นสามญั หรือคณะบคุคลซึง่มิใช่นิติบคุคล) ส าหรับเงินปันผลที่ได้
จากกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งรวมถึงกองทุนเป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่ปีที่มีการจดทะเบียนจัดตัง้กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่ได้รับ 
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ซึ่งแสดงไว้ด้านลา่งนี ้อีกทัง้จะต้องให้ข้อมลูแก่กรมสรรพากรตามที่ก าหนด เช่น รายช่ือของผู้ ถือหน่วยที่ได้รับเงิน
ปันผล และเลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง จ านวนเงินปันผล และวันที่จ่ายเงินปันผล ด้วยสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 30 วนันบัวนัท่ีจ่ายเงินปันผล และกองทนุต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุว่าเงินปันผลดงักลา่วเป็นเงิน
ปันผลที่ได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงินได้  

กองทนุและบริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้นเทา่ที่กองทนุและบริษัทจดัการจะสามารถท าได้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเองตามที่
กลา่วถึงข้างต้นเพื่อท่ีกองทนุและบริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ทัง้นี ้หากกองทนุหรือบริษัทจดัการไม่
สามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้นได้หรือไม่ได้รับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีเป็นบคุคลธรรมดาจะต้องยืน่เสยีภาษีส าหรับเงินปันผลที่ได้รับเต็มจ านวน ซึง่ในกรณีดงักลา่ว หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ไม่ได้ยื่นเสียภาษี ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้อาจมีความรับผิดทัง้ทางแพ่งและทางอาญา ทัง้นี ้โปรดพิจารณาหวัข้อ 6.4.10 
“ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดาอาจไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทนุเมื่อได้มีการยื่น
เสยีภาษี เว้นแตจ่ะได้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดและผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้ให้ข้อมลูสว่นบคุคลบางอยา่ง”  

พระราชกฤษฎีกายงัได้ยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ 

• กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ส าหรับมลูค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระท าตราสารท่ีเกิดขึน้หรือ 
เนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินเดิม หรือให้แก่ส่วน
ราชการหรือองค์การของรัฐบาล และ 

• เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สิน ส าหรับมลูค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระท าตราสารที่เกิดขึน้
หรือ เนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินที่เก่ียวกับการประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานให้แก่กองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน ดงัตอ่ไปนี ้(ก) การโอนทรัพย์สินท่ีมีรูปร่าง ท่ีมีสญัญาก าหนดให้กองทนุรวมต้องโอน
ทรัพย์สินกลบัคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินเดิมในภายหลงัหรือก าหนดให้ต้องโอนต่อ
ให้แก่สว่นราชการหรือองค์การของรัฐบาล และ (ข) การโอนทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างที่มีข้อก าหนดห้ามมิ
ให้กองทนุรวมโอนทรัพย์สนิให้แก่บคุคลอื่น เว้นแตเ่ป็นการโอนให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สิน
เดิม 

ทัง้นี ้การยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน หรือเจ้าของ 
หรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินจะมีเง่ือนไขตามที่ประกาศก าหนด เช่น การโอนทรัพย์สินจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานต้องขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุนรายย่อย และต้องประกอบกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานซึง่เป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศไทยเทา่นัน้ นอกจากนี ้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานต้องแจ้งการ
ได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน รายการและราคาทรัพย์สนิ พร้อมทัง้ข้อมลู เก่ียวกบัผู้จ าหนา่ย จ่าย โอน หรือให้
ใช้สิทธิในทรัพย์สินต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่โอนทรัพย์สินนัน้ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานยงัต้องแจ้ง
รายช่ือผู้ ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้ค่าตอบแทน วิธีการจ่ายเงิน และระยะเวลาการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ผู้ ใช้ประโยชน์มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนัน้ 
และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องยื่นงบการเงินประจ าปีต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วนันับแต่วนัยื่นงบการเงิน
ประจ าปีตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  
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4.2.4. ภาวะเงนิเฟ้อ 

ตามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย อตัราเงินเฟ้อโดยรวมของประเทศไทยเมื่อวดัจากดชันีราคาผู้บริโภค
ทั่วไป (headline consumer price index) อยู่ที่อัตราร้อยละ1.89 ร้อยละ -0.9 และร้อยละ 0.19 ในปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 
2558 และ พ.ศ. 2559 ตามล าดบั ทัง้นี ้ต้นทนุและค่าใช้จ่ายของกองทนุขึน้อยู่กบัภาวะเงินเฟ้อ และอตัราค่าเช่าบางสว่น
ตามสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการที่กองทนุท ากบัผู้ เช่าของกองทนุจะมีการปรับเปลีย่นตามภาวะเงินเฟอ้ 

ข้อมูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมติ 

ตารางด้านลา่งแสดงถึงข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ซึ่งควรพิจารณาร่วมกบัหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินเสมือน ซึ่งรวมอยู่ในเอกสารฉบบันี ้งบก าไรขาดทุนเสมือนจดัท าโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้สมมติฐานที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินตามสถานการณ์สมมติ โดยจะไม่รวมการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนภายหลงัการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
ถึงแม้ว่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะก าหนดให้กองทนุต้องวดัมลูค่าเงินลงทนุก็ตาม เนื่องจากบริษัทจดัการ
เช่ือวา่ไมม่ีหลกัการท่ีนา่เช่ือถือเพียงพอท่ีจะสามารถวดัมลูคา่เงินลงทนุเพื่อจดัท าข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
ส าหรับช่วงเวลาตัง้แต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึง 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

  

ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
มีอยูเ่ดิม  และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และ 2  

ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ที่มีอยูเ่ดิม  และทรัพย์สินโครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 2 
และ 3  

(ล้านบาท)  

รายได้จากการลงทุน      

รายได้จากการลงทนุ .................................................................................................................   7,641.1  11,851.4  

รายได้ดอกเบีย้ .........................................................................................................................   2.5  2.5  

รายได้รวม ..............................................................................................................................   7,643.6  11,853.9  

ค่าใช้จ่าย        

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ...........................................................................................................   (84.0 ) (115.3 ) 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ...............................................................................................   (17.8 ) (28.7 ) 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ........................................................................................................   (5.2 ) (5.3 ) 

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม ..............................................................................   (36.7 ) (43.6 ) 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ ................................................................................................................   (1.3 ) (1.3 ) 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน .......................................................................................................   (187.4 ) (240.1 ) 
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ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
มีอยูเ่ดิม  และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และ 2  

ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ที่มีอยูเ่ดิม  และทรัพย์สินโครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 2 
และ 3  

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ............................................................................................................................   (29.0 ) (29.5 ) 

ค่าใช้จ่ายรวม .........................................................................................................................   (361.4 ) (463.7 ) 

ต้นทนุทางการเงิน.....................................................................................................................   (1,367.2 ) (1,423.6 ) 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ ......................................................................................................   5,915.0  9,966.6  

จ านวนเงนิที่สามารถปันส่วนแบ่งก าไร
ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน      

รายได้จากการลงทนุสทุธิ ..........................................................................................................   5,915.0  9,966.6  

หกั  จา่ยช าระและส ารองคา่ธรรมเนียมในการ
จดัหาเงินกู้  ...............................................................................................................................   (161.2 ) (2.8 ) 

รายได้จากการลงทนุสทุธิหลงัการปรับปรุง .................................................................................   5,753.8  9,963.8  

เพ่ิม  สภาพคลอ่งสว่นเกินที่เกิดจากเงินรับ
ลว่งหน้าคา่เชา่พืน้ที่บนเสาโทรคมนาคมและ
อ่ืน ๆ .......................................................................................................................................   72.3  72.3  

คา่ตดัจ าหนา่ยคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้  ...........................................................................   71.5  78.4  

รวม .........................................................................................................................................   5,897.6  10,114.4  

ประมาณการจ านวนส่วนแบ่งก าไรส าหรับ
ผู้ถือหน่วยลงทุน         

ประมาณการจ านวนสว่นแบง่รายได้จากการ
ลงทนุสทุธิหลงัการปรับปรุง .......................................................................................................   5,753.8  9,963.8  

อตัราการปันสว่นแบง่ก าไร (ร้อยละ) ..........................................................................................   100.0  100.0  

ประมาณการจ านวนสว่นแบง่ก าไรที่จา่ยจาก
ก าไรสะสม ...............................................................................................................................   143.7  150.6  

อตัราการปันสว่นเน่ืองจากสภาพคลอ่งสว่นเกิน 
(ร้อยละ) ..................................................................................................................................   100.0  100.0  

รวม ........................................................................................................................................   5,897.6  10,114.4  

จ านวนหน่วย(ล้านหนว่ย)..........................................................................................................   5,808.0  9,723.1  

อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่หน่วย(บาท) ......................................................................................   1.0154  1.0402  
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รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
 
 มีข้อสมมตวิา่ รายได้จากการลงทนุ และคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ เกือบทัง้หมด อ้างอิงมาจากเง่ือนไขภายใต้สญัญาที่
เก่ียวข้อง อาทิ สญัญาเชา่ ด าเนนิการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ ซึง่ได้เข้าท าระหวา่งกองทนุและผู้
เช่าและบริหารจดัการหลกั และสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ในขณะท่ีประมาณการดอกเบีย้จ่ายของกองทนุ 
จะเกิดจากการกู้ยมืเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิม่เตมิ ครัง้ที ่
3 โดยดอกเบีย้จ่ายค านวณจากอตัราดอกเบีย้ที่คาดวา่จะจา่ยสถาบนัการเงินท่ีอตัราร้อยละ 4.50 นอกจากนี ้ กองทนุได้ตัง้
ข้อสมมติวา่กองทนุจะไมม่ีการช าระคืนเงินกู้ยืมในชว่งระยะเวลาประมาณการและมีการกู้ยมืเงินจากสถาบนัการเงิน
จ านวน 1,102 ล้านบาท เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิม่เตมิ ครัง้ที่ 3 
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

มีข้อสมมติวา่ ส าหรับช่วงเวลาประมาณการกองทนุรวม มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นราย
ไตรมาสในอตัราร้อยละ 100 ของรายได้จากการลงทนุสทุธิหลงัการปรับปรุง ซึ่งในอนาคต บริษัทจดัการกองทนุจะใช้ดลุยพินิจ
ในการก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลให้สอดคล้องกับจ านวนเงินสดขัน้ต ่าที่กองทุนจะด ารงไว้ ทัง้นีม้ีข้อสมมติเพิ่มเติมว่า
จ านวนรายได้จากการลงทนุสทุธิหลงัการปรับปรุงมีการกระจายตวัเท่า ๆ กนัในแต่ละช่วงเวลาประมาณการ และเงินปันผลของ
แตล่ะไตรมาสจะประกาศจ่ายและจ่ายภายในเก้าสบิวนัหลงัจากวนัสิน้ไตรมาส 
 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกองทุน และกฎหมายหลกัทรัพย์ หากกองทุนมีก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วและไม่มี
ขาดทุนสะสม กองทุน จะต้องจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วส าหรับปี ทัง้นี ้ก าไรสทุธิที่
ปรับปรุงแล้วจะค านวณจากก าไรสทุธิทางบญัชีและหกัรายการต่าง ๆ ดงันี ้ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการประเมินค่าหรือก าไร
จากการทบทวนมูลค่าของเงินลงทุน เงินส ารองส าหรับรายจ่ายเพื่อการบ ารุงรักษาและรายจ่ายฝ่ายทุน หรือการซือ้ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม หรือการจ่ายคืนเงินกู้หรือภาระผูกพันใด ๆ ตามแผนการจ่ายที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน หรือตาม
หนงัสอืแจ้งลว่งหน้าโดยบริษัทจดัการกองทนุถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

สภาพคล่องส่วนเกิน 
 

ในระหว่างช่วงเวลาประมาณการกองทุนจะมีสภาพคล่องส่วนเกิน ซึ่งเกิดจากเงินรับล่วงหน้าจากค่าเช่าพืน้ที่ 
บนเสาโทรคมนาคมของทรู และจากจ านวนเงินสว่นเกินที่สามารถปันสว่นแบง่ก าไรส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีข้อสมมติว่า
จะมีการจ่ายคืนสภาพคลอ่งสว่นเกินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากก าไรสะสมเป็นรายไตรมาสในอตัราร้อยละ 100 ของสภาพคลอ่ง
สว่นเกินดงักลา่ว 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 อ้างองิถึงข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ เงินปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ยของกองทนุ สว่นเพิ่มหากการ
ลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิม่เตมิ ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ส าเร็จจะเทา่กบั 0.0600 บาทตอ่
หนว่ยลงทนุ ซึง่เป็นตามหลกัการในการลงทนุของกองทนุ ที่ได้รับการอนมุตัิโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยในกรณีดงักลา่ว เงิน
ปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ยของกองทนุ ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิม่เตมิ ครัง้ที ่
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3 เทา่กบั 1.0402 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ ในขณะท่ี เงินปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ยของกองทนุ หากไมม่ีการลงทนุในทรัพย์สนิ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 เทา่กบั 0.9802 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ 

 เนื่องจากรายได้จากการลงทนุสทุธิและกระเงินสดของกองทนุที่สามารถจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในช่วงเวลา
ตัง้แต ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึง 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 เกือบทัง้หมด มาจากเง่ือนไขภายใต้สญัญาที่เก่ียวข้อง อาท ิ
สญัญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ และสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ 
บริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา่การวิเคราะห์ความออ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลงตามปัจจยัตา่ง ๆ ซึง่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน ไมไ่ด้สะท้อนให้นกัลงทนุเข้าใจลกัษณะการเปลีย่นแปลงของเงินปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ย
ของกองทนุ ในชว่งเวลาดงักลา่วได้มากขึน้ 

อนึง่ เพื่อความเข้าใจของนกัลงทนุส าหรับการเปลีย่นแปลงในเงินปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ยของกองทนุ ภายหลงั
การลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 บริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงินได้
จดัท าการวิเคราะห์ความออ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลงของเงินปันสว่นแบง่ก าไรแก่ตอ่หนว่ยของกองทนุ ภายหลงัการลงทนุ
ในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิม่เตมิ ครัง้ที ่3 โดยการเปลีย่นแปลงของราคาหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย
ใหม ่ และมลูคา่รวมทีก่องทนุ จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ภายใต้
สมมติฐานการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจ านวน 2,000 ล้านบาท ที่อตัราดอกเบีย้ที่แตกตา่งกนั 2 กรณี ได้แก่ (1) อตัราร้อยละ 4.50 
ตามข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติข้างต้น และ (2) อตัราร้อยละ 4.82 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานแบบระมดัระวงั 
(Conservative Assumption) เสมือนมีการเข้าท าสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (interest rate swap) ส าหรับเงินกู้ยืม
ที่ใช้ในการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และ 3 เพื่อเปลีย่นอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวับางสว่นให้เป็นอตัราคงที่ ตามที่แสดงไว้ใน
ตารางดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) อัตราร้อยละ 4.50 ตามข้อมูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมต ิ

มูลค่าทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม  

ครัง้ที่ 3 
(ล้านบาท) 

52,102 52,500 53,000 53,500 54,000 54,500 55,000 55,236 

 ประมาณการเงินปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หน่วยของกองทนุ/2  (บาท) 

 

รา
คา

หน่
วย

ลง
ทุน

ที่เ
สน

อข
าย

ให
ม่ 
(บ
าท

) 

13.50 1.0585 1.0552 1.0511 1.0470 1.0429 1.0389 1.0349 1.0330 

13.60 1.0615 1.0582 1.0541 1.0500 1.0460 1.0420 1.0380 1.0361 

13.70 1.0645 1.0612 1.0571 1.0531 1.0490 1.0450 1.0410 1.0392 

13.80 1.0675 1.0642 1.0601 1.0561 1.0520 1.0480 1.0441 1.0422 

13.90 1.0705 1.0672 1.0631 1.0590 1.0550 1.0510 1.0471 1.0452 

14.00 1.0734 1.0701 1.0661 1.0620 1.0580 1.0540 1.0500 1.0482 

14.10 1.0763 1.0731 1.0690 1.0649 1.0609 1.0569 1.0530 1.0511 

14.20 1.0792 1.0759 1.0719 1.0678 1.0638 1.0598 1.0559 1.0540 

14.30 1.0821 1.0788 1.0747 1.0707 1.0667 1.0627 1.0588 1.0569 

14.40 1.0849 1.0816 1.0776 1.0736 1.0696 1.0656 1.0617 1.0598 

14.50 1.0877 1.0845 1.0804 1.0764 1.0724 1.0684 1.0645 1.0627 

หมายเหต:ุ /1 อตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ยืม ร้อยละ 4.50 
/2 สว่นที่แรเงาแสดงถึงประมาณการเงินปันสว่นแบ่งก าไรต่อหน่วยลงทนุของกองทนุ ที่เป็นไปตามหลกัการในการลงทนุ

ในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3 
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(2) อัตราร้อยละ 4.82 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) เสมือนมีการ
เข้าท าสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (interest rate swap) ส าหรับเงนิกู้ยมืที่ใช้ในการลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 2 และ 3 เพื่อเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวับางส่วนให้เป็นอตัราคงที่ 

มูลค่าทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน

โทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม  

ครัง้ที่ 3 
(ล้านบาท) 

52,102 52,500 53,000 53,500 54,000 54,500 55,000 55,236 

 ประมาณการเงินปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หน่วยของกองทนุ/2  (บาท) 

 

รา
คา

หน่
วย

ลง
ทุน

ที่เ
สน

อข
าย

ให
ม่ 
(บ
าท

) 

13.50 1.0535 1.0502 1.0461 1.0420 1.0380 1.0340 1.0300 1.0281 

13.60 1.0565 1.0532 1.0491 1.0451 1.0410 1.0370 1.0331 1.0312 

13.70 1.0595 1.0562 1.0521 1.0481 1.0441 1.0401 1.0361 1.0342 

13.80 1.0625 1.0592 1.0551 1.0511 1.0471 1.0431 1.0391 1.0373 

13.90 1.0654 1.0621 1.0581 1.0540 1.0500 1.0461 1.0421 1.0402 

14.00 1.0683 1.0651 1.0610 1.0570 1.0530 1.0490 1.0451 1.0432 

14.10 1.0712 1.0680 1.0639 1.0599 1.0559 1.0519 1.0480 1.0461 

14.20 1.0741 1.0709 1.0668 1.0628 1.0588 1.0548 1.0509 1.0491 

14.30 1.0769 1.0737 1.0697 1.0656 1.0617 1.0577 1.0538 1.0519 

14.40 1.0798 1.0765 1.0725 1.0685 1.0645 1.0606 1.0566 1.0548 

14.50 1.0826 1.0793 1.0753 1.0713 1.0673 1.0634 1.0595 1.0576 

หมายเหต:ุ /1 อตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ยืม ร้อยละ 4.82 
/2 สว่นที่แรเงาแสดงถึงประมาณการเงินปันสว่นแบ่งก าไรต่อหน่วยลงทนุของกองทนุ ที่เป็นไปตามหลกัการในการลงทนุ

ในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3 
 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ลงทนุควรระมดัระวงัวา่เหตกุารณ์ในอนาคตนัน้ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ และข้อมลูทางการเงิน
ตามสถานการณ์สมมติส าหรับชว่งเวลา ตัง้แต ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถงึ 30 มถินุายน พ.ศ. 2562 อาจผนัผวนและ
แตกตา่งจากทีเ่กิดขึน้จริง บริษัทจดัการและที่ปรึกษาทางการเงินวิเคราะห์แล้วเห็นวา่ ก) สมมตฐิานที่ใช้ในการประมาณ
การดงักลา่วตัง้อยูบ่นรายได้และคา่ใช้จา่ยที่ก าหนดไว้แนน่อนตามสญัญา และคาดวา่จะไมผ่นัผวนในชว่งเวลาประมาณ
การดงักลา่ว และ ข) โอกาสที่คูส่ญัญาของกองทนุ จะผิดนดัช าระหนีม้ีคอ่นข้างน้อย รวมทัง้ความเป็นไปได้คอ่นข้างน้อยที่
จะเกิดความผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติส าหรับช่วงเวลา ตัง้แต ่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 จนถึง 30 มถินุายน พ.ศ. 2562  
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5. การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 

การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนโดยบริษัทจัดการกับบุคคลที่เก่ียวข้องจะต้องกระท าตามกฎหมายหลกัทรัพย์
ดงัตอ่ไปนีห้รือกฎหมายหลกัทรัพย์ที่ใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนัน้ 

5.1. บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ในหวัข้อนี ้ค าว่า “บคุคลท่ีเก่ียวข้อง” ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศ สธ. 
14/2558 ซึง่รวมถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทจดัการ 

(ข) บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละ10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
จดัการ 

(ค) บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม  (ข) เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดหรือจ านวนหุ้นสว่นของบคุคลดงักลา่ว เว้นแตบ่คุคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของบคุคลตาม (ข) 
เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ในตา่งประเทศ  

(ง) นิติบุคคลที่บริษัทจดัการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบคุคลดงักลา่วเกินกว่าร้อยละ  10 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือจ านวนหุ้นสว่น 

(จ) นิติบคุคลที่มีบคุคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นเกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือ
จ านวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจดัการด้วย 

(ฉ) นิติบุคคลที่มีผู้ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดมีสถานะเป็นนิติบุคคล 
และนิติบคุคลผู้ ถือหุ้นดงักลา่วเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดัการตาม (ข) โดยที่กรรมการของนิติบคุคลผู้ ถือ
หุ้นนัน้เป็นกรรมการของนิติบุคคลดงักล่าวด้วยเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดของนิติบคุคล
ดงักลา่ว 

(ช) นิติบุคคลที่มีผู้ ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดมีสถานะเป็นนิติบุคคล 
และนิติบคุคลผู้ ถือหุ้นดงักลา่วเป็นผู้ ถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทจัดการตาม (ค) โดยที่กรรมการของนิติ
บคุคลผู้ ถือหุ้นนัน้ และ/หรือของนิติบคุคลตาม (ข) เป็นกรรมการของนิติบคุคลดงักลา่วด้วยเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของนิติบคุคลดงักลา่ว  

(ซ) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดัการ 

(ฌ) ผู้จดัการกองทนุ 
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(ญ) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ซ) หรือ (ฌ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนรวมกันเกินร้อยละ  50 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือจ านวนหุ้นสว่นของนิติบคุคลนัน้ 

(ฎ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือหนว่ยลงทนุเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ ทัง้นีย้กเว้นผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเป็นบญัชี omnibus 

(ฏ) บคุคลที่เป็นท่ีปรึกษาของกองทนุ 

(ฐ) บุคคลที่ถือหุ้นของที่ปรึกษาตาม (ฏ) เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของที่
ปรึกษา 

(ฑ) บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ฐ) เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดหรือจ านวนหุ้นสว่นของบคุคลดงักลา่ว ทัง้นีไ้มร่วมถึงบคุคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของบคุคล
ตาม (ฐ) ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ในตา่งประเทศ 

(ฒ) นิติบคุคลที่ที่ปรึกษาตาม (ฏ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่วเกินร้อยละ 10 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือจ านวนหุ้นสว่น 

(ณ) ผู้บริหารทรัพย์สนิของกองทนุ 

(ด) บคุคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของผู้บริหารทรัพย์สินตาม (ณ) เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดของผู้บริหารทรัพย์สนิ 

(ต) บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ด) เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดหรือจ านวนหุ้นสว่นของบคุคลดงักลา่ว ทัง้นีไ้มร่วมถึงบคุคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของบคุคล
ตาม (ด) ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ในตา่งประเทศ 

(ถ) นิติบคุคลที่ผู้บริหารทรัพย์สนิตาม (ณ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลดงักลา่วเกินร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือเป็นหุ้นสว่น 

(ท) ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

(ธ) บุคคลที่ถือหุ้ นหรือเป็นหุ้ นส่วนของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตาม (ท) เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(น) บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ธ) เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดหรือจ านวนหุ้นสว่นของบคุคลดงักลา่ว ทัง้นีไ้มร่วมถึงบคุคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นของบคุคล
ตาม (ธ) ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ในตา่งประเทศ 
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(บ) นิติบุคคลที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (ท) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดงักล่าวเกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือจ านวนหุ้นสว่น 

(ป) กองทนุอื่นที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารจดัการ 

(ผ) กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการอื่นนัน้เป็นผู้ ถือหุ้นใน
บริษัทจดัการตามลกัษณะใน (ข) หรือ (ค) 

(ฝ) โครงการจัดการลงทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม
ลกัษณะใน (ข) หรือ (ค) โดยบคุคลดงักลา่วถือหุ้นในบริษัทจดัการในลกัษณะเดียวกนั 

(พ) บคุคลที่มีอ านาจควบคุมบุคคลตาม (ก) ถึง (ฝ) หรือถูกควบคมุหรือสัง่การโดยบคุคลตาม (ก) ถึง (ฝ) 
ไม่ว่าอิทธิพลดงักล่าวจะสืบเนื่องจากความสมัพันธ์ทางกฎหมาย ตามสญัญา หรือการอื่นใดตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 

(ฟ) กลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลตาม (ก) ถึง (พ) ซึง่ได้แก่ 

1. คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลตาม (ก) ถึง (พ)  

2. นิติบคุคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นของ ของบคุลตาม (ก) ถึง (พ) ซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่น
ในบคุคลดงักลา่วไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดหรือความเป็นหุ้นสว่นทัง้หมด 

3. กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม 1 ถึง 2 ที่ไมใ่ช่กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

(ภ) บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของกองทนุ โดยให้มีความหมายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ออก
ตามความในมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ ในสว่นที่เก่ียวกบับทนิยามค าว่าบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
โดยอนโุลม 

ภายใต้ประกาศ สธ.14/2558 การพิจารณาการถือหุ้นของบคุคลธรรมดาที่มีความสมัพนัธ์หรือเช่ือมโยงกบับริษัท
จดัการหรือกองทนุฯ ตามข้อ (ก) ถึง (พ) จะพิจารณานบัหุ้นที่คู่สมรสหรือบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคล
ดงักลา่วเป็นหุ้นของบคุคลนัน้ด้วย 

ทัง้นี ้ให้ “บคุคลที่เก่ียวข้อง” รวมถึงบคุคลที่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุจะประกาศแก้ไข
หรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

5.2. ข้อก าหนดทั่วไป 

เง่ือนไขและข้อก าหนดทัว่ไปในการเข้าท าธุรกรรมกับบคุคลที่เก่ียวข้องที่ส านกังาน ก.ล.ต.  และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดมีดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ในการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื น้ฐาน บริษัทจดัการจะ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

(ข) ธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้
ราคาที่เป็นธรรม 

(ค) บคุคลที่มีสว่นได้เสียกบัการท าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าท าธุรกรรมกับบคุคลที่
เก่ียวข้องที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน และ 

(ง) การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานจากกองทนุต้องอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

นอกจากนี ้กองทุนจะด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดเก่ียวกับการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่
เก่ียวข้องตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุจะประกาศก าหนดและใช้บงัคบัในขณะนัน้
ด้วย  

5.3. การด าเนินการที่ ต้องได้รับมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

การท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องในกรณีดงัต่อไปนี  ้นอกจากจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดข้างต้น
แล้ว บริษัทจัดการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที่ได้มีการระบุไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุแล้ววา่กองทนุไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ก) การเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องดงักลา่ว  แล้วแต่
จ านวนใดจะสูงกว่า เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสญัญาที่มีกับส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้องค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมาย
ที่จดัตัง้กิจการนัน้ (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบคุคลด้วย) ซึ่งได้
ระบไุว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุ 

(ข) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวข้องอนัเป็นสญัญาที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการ
หรือการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งมีมลูค่าของสญัญาไม่น้อยกว่า 20 
ล้านบาท หรือไม่น้อยกวา่ร้อยละสามของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข 
หรือยกเลกิธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องดงักลา่ว แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ หรือ 

(ค) การตกลง ยินยอม หรือใช้สทิธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทท่ีกองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามค าจ ากดัความวรรค (จ) 
ของค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” ท าธุรกรรมตามข้อ (ก) หรือข้อ (ข) ข้างต้น กบับคุคลที่



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 382 

เก่ียวข้อง (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับนิยามค าว่า  “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” ใน
หวัข้อ “ค าจ ากดัความและศพัท์เทคนิค – ค าจ ากดัความ”) 

5.4. นโยบายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง 

ณ วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ทรูถือหน่วยลงทนุของกองทนุในจ านวนร้อยละ 28.11 ของจ านวน
หน่วยลงทุนทัง้หมด ทรูจึงเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องของกองทุนการท าธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานระหว่างกองทุน และทรูหรือบุคคลที่เก่ียวข้องของบุคคลดังกล่าว หรือระหว่างกองทุนและบุคคลที่
เก่ียวข้องอื่น จะต้องกระท าภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดตาม
ประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องซึง่ใช้บงัคบัในขณะนัน้ 

กองทุนจะท าการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องต่อตลาดหลกัทรัพย์  รวมทัง้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของกองทุนและในรายงานประจ าปีของ
กองทนุ 

5.5. ค ารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์และความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์และบริษัทจัดการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 และการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวที่จะเข้าท าระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ทรูเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุน ดังนัน้ ทรูและนิติบุคคลอื่นที่ทรูเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคุมจึงถือเป็นบุคคลที่
เก่ียวข้องของกองทนุ และการที่กองทนุเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะถือเป็นการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

5.5.1. การเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

ภายหลงัจากวนัที่การเสนอขายเสร็จสิน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นกับ TUC TICC และ 
ทรูมูฟ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่าในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  
ครัง้ที่ 3 

ค ารับรองและความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองกับบริษัทจัดการและมีความเห็นว่าธุรกรรมที่กองทุนจะเข้าท ากับ TUC 
TICC และทรูมฟูเพื่อซือ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จาก TUC TICC และท
รูมูฟตามข้อตกลงในส่วนที่เก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ที่อยู่ใน
เอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่
วิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล
ของบคุคลที่เก่ียวข้องแล้ว โดยเหตเุพราะมลูค่าที่คาดวา่จะตกลงเข้าท าธุรกรรมการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้าง
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พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วได้สะท้อนถึงโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุ กลา่วคือ 
เป็นมูลค่าการลงทุนที่ค านวณจากรายได้และสิทธิที่กองทนุ จะได้รับภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สิน และสิทธิ
รายได้และสิทธิการเช่าจากกลุ่มทรู และจากการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุน จะลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จากกลุ่มทรู โดยการน าออกให้เช่าภายใต้สญัญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่กองทุน ได้เข้าท ากับผู้ เช่า ซึ่งมูลค่าดังกล่าว
ใกล้เคียงกบัมลูคา่ที่ได้จากการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิและรายได้ภายใต้ธุรกรรมการลงทนุในทรัพย์สนิโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จากกลุม่ทรู  โดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอิสระที่กองทนุ ได้จดัให้มี
เพื่อท าหน้าที่ประเมินคา่ทรัพย์สนิเพิ่มเติม นอกจากนี ้เง่ือนไขการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น เป็นเง่ือนไขที่ได้
ค านงึถึงความเหมาะสมระหว่างคูส่ญัญา โดยเป็นเง่ือนไขที่เกิดขึน้จากการเจรจาตอ่รองระหว่าง ผู้ซือ้และผู้ขาย 
และผู้ เช่าและผู้ ให้เช่า อนัเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เก่ียวข้องและค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทนุ เป็นส าคญั 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีความเห็นว่าธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 มีความสมเหตสุมผลเนื่องจากบริษัทจดัการคาดการณ์วา่การลงทนุดงักลา่วจะท าให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในระยะยาวจากการที่กองทุน  ลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานที่มีคุณภาพดี และยงัเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ของกองทุน ตลอดจนการเพิ่มโอกาส
การเติบโตของกองทนุ ผา่นการขยายการลงทนุ (Inorganic Growth) ซึง่เป็นการเพิ่มทัง้รายได้คา่เช่าจากการน า
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติมเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 บางสว่นออกให้เช่า และเพิ่มโอกาสใน
การเติบโตของรายได้ผ่านทางโอกาสในการให้ผู้ เช่ารายอื่นเพื่อเช่าใช้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ที่กองทุน จะลงทนุ โดยข้อก าหนดและเง่ือนไขการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เป็นข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s 
length terms) ทัง้นี ้บริษัทจัดการได้ก าหนดเง่ือนไขในการลงทุนคือ การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะสง่ผล
ให้ประมาณการเงินปันสว่นแบง่ก าไรตอ่หนว่ยของกองทนุ (cash distribution per unit) หรือ DPU ซึง่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุจะได้รับ เพิ่มขึน้ไม่น้อยกวา่ 0.06 บาทต่อหนว่ย เมื่อเทียบกบัประมาณการเงินปันสว่นแบ่งก าไรต่อหน่วย
ของกองทนุ ที่คาดว่าจะได้ในกรณีที่กองทนุ มิได้ท าการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
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5.5.2. การเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการเข้าท าสญัญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 จะท าให้กองทนุ มีรายได้เพิ่มขึน้จากคา่เชา่ตามสญัญาเช่าระยะยาว โดยอตัรา
ค่าเช่าที่ TUC และ TICC จะตกลงเช่าจากกองทุน อยู่ในอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม และข้อก าหนดและ
เง่ือนไขตามสญัญาเก่ียวกับการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครั ง้ที่ 2 และ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ที่กองทุน จะเข้าท ากับ TUC และ TICC ก็สอดคล้องกับ
ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s 
length terms) นอกจากนี ้ผู้ เช่าทัง้สองบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มทรู ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการโทรคมนาคมราย
ใหญ่ของประเทศไทยและมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง 

 
ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีความเห็นวา่การเข้าท าธุรกรรมเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 กบับริษัทยอ่ยของทรูดงักลา่ว เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ 
เนื่องจากกองทนุ จะได้รับรายได้ตัง้แตว่นัแรกที่กองทนุ เข้าลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว นอกจากนี ้ลกัษณะของ
สญัญาเชา่ ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มกีารแก้ไขและแทนที่เป็นสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหาร
จดัการระยะยาว ซึง่จะลดความเสีย่งจากความไมแ่นน่อนในการหาผู้ เชา่และบริหารจดัการ และช่วยเพิ่มความ
สม ่าเสมอของกระแสรายได้ของกองทนุ   

 
ผลกระทบที่กองทุน อาจได้รับจากการเข้าท าธุรกรรม 

กองทนุ จะต้องพึง่พาบริษัทยอ่ยของทรู ซึง่จะเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัในทรัพย์สนิโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมที่กองทนุจะลงทนุ เป็นผู้ขายรายได้จากการให้เชา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเพิ่มเติมบางสว่นให้แก่กองทนุ และเป็นผู้ให้เชา่สทิธิการเช่าระยะยาว แล้วแตก่รณี นอกจากนี ้ทรูยงั
มีอ านาจควบคมุในผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมซึง่จะเป็นผู้ รับผิดชอบการบริการด้านธุรการและการตลาด
ส าหรับการเช่า ซึง่รวมถึงการตลาดในสว่นของสถานท่ีตัง้ร่วมกนัไปยงัผู้ เชา่ซึง่จะท าหน้าทีด่ าเนินการและบริหาร
จดัการทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดงันัน้ ผลการด าเนินงานของกองทนุ จะขึน้อยูก่บัผลการ
ด าเนินการและอปุสงค์ของธุรกิจโทรคมนาคมของบริษัทยอ่ยของทรู กองทนุจะต้องพึง่พากลุม่ทรูเป็นอยา่งมาก 
โปรดพิจารณารายละเอยีดเพิม่เติมในหวัข้อ 6.1.1 “ความเสีย่งของกองทนุอนัเนื่องมาจากกลุม่ทรู” 

 



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 385 

5.5.3. ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอของกรมธรรม์ประกันภยั 

ตามข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่บริษัทจัดการได้รับจากนิติบุคคลผู้ โอนและผู้ เช่าและ
บริหารจัดการหลกันัน้ วงเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภยัคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภทที่กลุ่มทรู
จดัหามีมลูคา่รวมเกินกวา่ 30,000 ล้านบาท ซึง่วงเงินคุ้มครองดงักลา่วมีการประเมินความเพียงพอโดยวิธีต้นทนุ
ทดแทน (Replacement Cost) และครอบคลุมถึงจ านวนต้นทุนค่าแรงที่คาดว่าต้องใช้ในการสร้างหรือจัดหา
ทรัพย์สินทดแทน ทัง้นี ้บริษัท อลิอนัซ์ ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการชัน้น าระดบัโลกในธุรกิจให้
ค าแนะน าการบริหารความเสี่ยงและการประกันภยั เป็นผู้ ให้ค าแนะน าและเป็นผู้จดัหาประกนัภยัให้แก่กลุม่ทรู
เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่งทรัพย์สินที่กองทนุลงทุนนัน้ก็จะอยู่ภายใต้ประกนัภยัในมาตรฐานเดียวกันกับ
ของกลุม่ทรู และกลุม่ทรูเห็นว่า กรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองความเสี่ยงต่างๆ เก่ียวกบัทรัพย์สินของกลุ่มทรูนัน้
สอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัิในภาคอตุสาหกรรม ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงเช่ือว่ากรมธรรม์ประกันภยัที่นิติบุคคลจะ
จดัหาให้ในช่ือของกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกนักับกลุ่มทรู หรือที่กองทนุจะเป็นผู้ เอาประกันภยัร่วม 
และ/หรือผู้ รับประโยชน์ร่วม (แล้วแต่กรณี) จะมีความเพียงพอหากเทียบกับข้อมูลความเสียหายในทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกนักบัทรัพย์สนิท่ีกองทนุจะเข้าลงทนุในอดีตที่ผา่นมา นอกจากนี ้บริษัทจดัการมีความเห็นวา่การที่
สถานท่ีตัง้ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุจะเข้าลงทนุมีการกระจายตวัอยา่งมาก และการท่ีทรัพย์สนิแตล่ะชิน้มีมลูคา่การ
ก่อสร้างทดแทนที่ค่อนข้างต ่า ท าให้บริษัทจดัการเช่ือว่าวงเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยัที่เพียงพอ
ตอ่ความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ทรัพย์สนิท่ีกองทนุจะเข้าลงทนุสามารถท าได้โดยไมไ่ด้สร้างภาระให้แก่บริษัท
จดัการและกองทนุจนเกินสมควร  

อย่างไรก็ตาม นโยบายการจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัส าหรับทรัพย์สินที่กองทนุจะเข้าลงทนุดงักลา่ว
ไม่ได้เป็นการรับรองวา่กองทนุจะไม่มีความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ต่อทรัพย์สินที่กองทนุจะเข้า
ลงทนุ ผู้ลงทนุควรศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัความเสีย่งโดยสงัเขปจากเหตกุารณ์ดงักลา่วในเอกสารฉบบันี ้โปรด
พิจารณาหวัข้อ 6.1.1(ฉ) “ความสามารถในการให้บริการของกองทุนอาจได้รับอุปสรรคอนัเนื่องมาจากความ
บกพร่องหรือความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่ทรู” 
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6. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน  

ก่อนตดัสนิใจลงทนุในหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาถึงข้อเท็จจริงว่ากองทนุ และการด าเนินงานของกองทนุ
อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย  ธุรกิจของกองทุนขึน้อยู่กับหลายๆ 
ปัจจยั ซึง่หลายปัจจยัอยูน่อกเหนือการควบคมุของกองทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความเสีย่งและ
ข้อพิจารณาในการลงทุนที่จะได้กล่าวต่อไป รวมทัง้ปัจจัยอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนีก้่อนตดัสินใจลงทุน 
ปัจจยัความเสีย่ง และข้อพิจารณาตา่งๆ ตามที่จะกลา่วถึงตอ่ไปนี ้ไมใ่ช่ปัจจยัความเสีย่งทัง้หมดในปัจจบุนัหรือที่
อาจเกิดขึน้ในอนาคต ความเสี่ยงอื่นๆ ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่กองทนุหรือมลูคา่ของหนว่ยลงทนุในอนาคต 

6.1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุน  

6.1.1. ความเสี่ยงของกองทุนอันเน่ืองมาจากกลุ่มทรู 

(ก) ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของ
กองทุนขึน้อยู่กับธุรกิจของกลุ่มทรูเป็นอย่างมาก  

กองทุนต้องพึ่งพากลุ่มทรูเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักซึ่งเป็น
ผู้ รับผิดชอบการบ ารุงรักษาและการด าเนินงานของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมภายใต้
สัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ ได้มีการแก้ไขและแทนที่  และ BFKT ซึ่งเป็น
ผู้ รับผิดชอบการบ ารุงรักษาและการด าเนินงานของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA 
ภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA เป็นสมาชิกในกลุม่ทรู ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเป็นผู้
เช่าและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม FOC ระบบ FOC หลกั อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องและระบบบรอด
แบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัเกือบทัง้หมดภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มี
การแก้ไขและแทนที่ สว่น BFKT จะยงัคงจดัเก็บรายได้ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA และ 
BFKT และ AWC (ซึ่งจะได้รายได้ตามสัญญาเช่า เค ร่ืองและอุปกรณ์  HSPA สัญญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC สญัญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และสญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ครัง้ที่ 2) จะต้องช าระเงินบางสว่นของรายได้ดงักล่าวให้แก่กองทุน
ตามข้อก าหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กับ BFKT และ AWC ดงันัน้ กองทุนจึง
ต้องพึง่พาผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั BFKT และ AWC ซึง่เป็นแหลง่รายได้ของกองทนุ  

นอกจากนี ้ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่  
กองทนุให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียว (exclusivity rights) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (right of first refusal) 
บางประการแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั รวมถึงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนในการเช่าและบริหาร
จดัการพืน้ที่ (slots) บนเสาหรือพืน้ที่รองรับอื่นใดบนทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม การที่ผู้
เช่าและบริหารจัดการหลกัของกองทุนซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มทรูใช้สิทธิดงักล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อ
ความสามารถของกองทนุท่ีจะดงึดดูและให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในฐานะผู้ เช่าและบริหาร
จดัการ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการขยายฐานลกูค้าตามที่กองทนุคาดหมายและการเติบโต
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ของรายได้ในอนาคตของกองทนุ หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้ กองทนุไมส่ามารถรับรองวา่กองทนุจะ
สามารถหาลูกค้ารายอื่นๆ เพื่อผลกัดันการเติบโตของธุรกิจของกองทุนได้ และถึงแม้ว่ากองทุนจะ
ประสบความส าเร็จในการพยายามขยายฐานลกูค้านอกเหนือจากกลุม่ทรู กองทนุคาดวา่ในอนาคตอนั
ใกล้ กองทนุยงัคงต้องพึง่พากลุม่ทรูเป็นอยา่งมากในการประกอบธุรกิจและได้มาซึง่รายได้เกือบทัง้หมด
ของกองทุน นอกจากนี ้ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักของกองทุนยังมีหน้าที่บ ารุงรักษาทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่เช่าจากกองทุนอย่างสม ่าเสมอภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ี การที่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุผิดสญัญา
ในหน้าที่ดงักลา่วอาจท าให้มลูคา่ของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมลดลง ซึง่จะสง่ผลกระทบ
ตอ่มลูคา่การลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของสญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่  ในหัวข้อ 3.7.3(ข)“สัญญาเก่ียวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2” 

นอกจากนี ้แม้ว่าระยะเวลาการเช่า FOC ที่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเช่าหรือเช่าช่วงจาก
กองทุน จะเป็นการเช่าระยะยาว อาทิ ระยะเวลาการเช่า  16 ปี และกองทุนมีสิทธิในการขอต่อ
ระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 10 ปี หรือตามระยะเวลาของใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของ
ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุซึง่เป็นสมาชิกในกลุม่ทรู (แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะสัน้กว่า) โดย
จะเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุภายใต้สญัญาเช่าที่เก่ียวข้องรวมถึงการท่ีกลุม่ทรูตกลงที่จะไม่ด าเนินการ
สร้าง FOC ใหมใ่นเส้นทางเดียวกนักบั FOC ซึ่งกองทนุเข้าหรือจะเข้าลงทนุ และ/หรือ บริษัทในกลุม่ทรู
เช่าหรือจะเช่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น  FOC ที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 (หรือที่
เรียกว่า “ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขนั”) ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวกบั FOC เว้นแต่จะได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุก่อน โดย
ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขนัดงักล่าวอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ กลุม่ทรูอาจไม่ต่อระยะเวลาการเช่า
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่า หรืออาจเข้ากรณีข้อยกเว้นของข้อตกลงที่จะไมแ่ข่งขนั อาทิ ในขณะ
นัน้กลุม่ทรูไม่ได้มีความจ าเป็นที่จะใช้ FOC ตามประมาณการเดิมที่กลุม่ทรูเช่าอยู่ หรือในกรณีที่การ
เจรจาเง่ือนไขส าหรับการเช่าไม่สามารถตกลงกนัได้ ซึ่งในกรณีดงักลา่วกองทนุอาจประสบความเสี่ยง
ในการจัดหาผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัรายใหม่อนัอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ  

ในท านองเดียวกับความเสี่ยงที่เก่ียวกับการต่อระยะเวลาการเช่าของ FOC ข้างต้น แม้ว่า
ระยะเวลาการเช่าเสาโทรคมนาคมที่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเช่าจากกองทนุ จะเป็นการเช่าระยะ
ยาว กลา่วคือ ระยะเวลาการเช่า 16 ปี กลุม่ทรูอาจไม่ต่อระยะเวลาการเช่าเมื่อครบก าหนดระยะเวลา
การเช่า หรือในขณะนัน้กลุม่ทรูอาจไมไ่ด้มีอตัราการใช้พืน้ท่ีบนเสาโทรคมนาคมตามประมาณการเดิมที่
กลุ่มทรูเช่าอยู่ หรือกลุ่มทรูและกองทุนอาจไม่สามารถตกลงเง่ือนไขส าหรับการเช่าต่อได้ ซึ่งในกรณี
ดงักลา่วกองทนุอาจประสบความเสี่ยงในการจดัหาผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัรายใหม่อนัอาจสง่ผล
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กระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะทางการเงินของกองทนุ 

นอกจากนี ้ในอนาคตหากธุรกิจของกลุม่ทรู ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC หรือ BFKT มี
ปัญหาในผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน อาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ
บคุคลดงักลา่วที่จะปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มี
การแก้ไขและแทนที่และสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ่งรวมถึงการช าระเงินให้แก่กองทนุ 
ยิ่งไปกวา่นัน้ ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC และ/หรือ BFKT อาจขอเจรจาตอ่รองข้อก าหนดในการ
ท าธุรกิจใหม่กับกองทุน อาทิ ข้อก าหนดในสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนที่ และขอเสนอข้อก าหนดและข้อตกลงที่เอือ้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ตนยิ่งขึน้ ซึ่ง
อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุทางธุรกิจหรือทางการเงินแก่กองทนุ เนื่องจากกลุม่ทรูมีความส าคญั
ต่อธุรกิจของกองทุน และเนื่องจากทรูถือหน่วยลงทุนเป็นสดัส่วนที่มีนยัส าคญั กลุ่มทรู AWC BFKT 
และผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัจึงอาจจะมีอ านาจต่อรองทางการค้าในการด าเนินการเจรจาดงักลา่ว
กบักองทนุ นอกจากนีผ้ลการด าเนินงานของกองทนุขึน้อยู่กบัผลการด าเนินการและอปุสงค์ของธุรกิจ
โทรคมนาคมเคลือ่นท่ีและธุรกิจบรอดแบนด์ของกลุม่ทรูเป็นอยา่งมาก 

(ข) กลุ่มทรูมีอิทธิพลต่อการด าเนินการของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

ทรูเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่โดยถือหนว่ยลงทนุร้อยละ 28.11 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด ณ วนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  และสมาชิกคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร
ระดบัสงูของกลุม่ทรูได้รับการแต่งตัง้โดยบริษัทจดัการให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุ
ของกองทุน แม้ว่าทรูไม่สามารถออกเสียงลงมติในเร่ืองที่ทรู หรือบริษัทย่อยของทรูมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษ หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ แต่ทรูก็สามารถออกเสยีงลงมติในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
เร่ืองอื่นๆ ที่ทรูหรือบริษัทยอ่ยของทรูไม่ได้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ ดงันัน้ ทรูจึงอยู่ในฐานะที่สามารถใช้
อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัในบางเร่ืองที่ต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ นอกจากนี ้สมาชิก
คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ทรูได้รับการแต่งตัง้โดยบริษัทจดัการให้เป็นสมาชิก
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนมี
หน้าที่ให้ความเห็นและค าแนะน าแก่บริษัทจัดการเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุน  
นอกจากนี ้ตราบใดที่กลุม่ทรูยงัถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ทรูยงัอยูใ่นฐานะที่สามารถใช้อิทธิพล
ในการถอดถอนบริษัทจดัการได้อีกด้วย โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อ 6.4.7 “บริษัทจดัการอาจ
ถกูถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หรือโดยส านกังาน ก.ล.ต. ” 

นอกจากนี ้ในวาระอื่นๆ ที่ทรูสามารถออกเสยีงได้ในฐานะท่ีเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทรูมีอิสระที่
จะพิจารณาและลงมติที่เป็นประโยชน์กับตน รวมถึงกลุ่มทรูและผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัอาจ
พยายามใช้อิทธิพลของตนภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและ
แทนที่ในลกัษณะที่อาจเป็นอปุสรรคตอ่ความสามารถของกองทนุท่ีจะท าธุรกิจกบัคูแ่ขง่ของกลุม่ทรู ซึ่ง
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บริษัทจดัการเช่ือว่าจะมีความส าคญัต่อการเติบโตและการพฒันาธุรกิจของกองทนุ กองทนุจึงไม่อาจ
รับรองได้วา่ผลประโยชน์ของกลุม่ทรูจะไมต่่างไปจากหรือจะไมข่ดัหรือแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทนุ
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่น 

(ค) กลุ่มทรูมีอ านาจควบคุมผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการด้าน
ธุรการบางประการและด้านการตลาดและการจัดหาผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมแก่กองทุน 

กลุ่มทรูเป็นผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 99.99 ของ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมผ่านทาง TUC และ
กรรมการของกลุม่ทรูบางคนยงัเป็นกรรมการหรือผู้บริหารอาวโุสของผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมอีก
ด้วย นอกจากนี ้ภายใต้สญัญาบริการหลกั บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ ากัด ในฐานะ
ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม เป็นผู้ รับผิดชอบในการให้บริการด้านธุรการบางประการและการตลาด
ส าหรับการบริการให้เช่าและบริหารจัดการสถานที่ตัง้ ร่วมกันบนทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมแก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการเพิ่มเติม และผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมได้รับค่านายหน้า
และคา่ธรรมเนียมส าหรับการให้บริการตามสญัญาบริการหลกั ดงันัน้ กลุม่ทรูจึงยงัคงมีอ านาจควบคมุ
การบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมต่อไปอย่างมาก ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวเป็น
ทรัพย์สนิซึง่ก่อให้เกิดรายได้เกือบทัง้หมดของกองทนุ  

(ง) กลุ่มทรูไม่ให้การสนับสนุนด้านเครดิตหรือการค า้ประกันแก่กองทุนตลอดอายุของ
เอกสารธุรกรรม และผู้เช่าและบริหารจัดการหลักอาจบอกเลิกสัญญาภายใต้เงื่อนไข
บางประการ 

ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักเป็นผู้ เช่าด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมสว่นท่ีส าคญัของกองทนุตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มี
การแก้ไขและแทนที่ และกองทุนต้องพึ่งพา BFKT และ AWC ในการน าส่งรายได้ที่ขายให้กับกองทุน
ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ดงันี ้กองทนุจึงต้องพึ่งพาค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหาร
จัดการหลกั และการน าส่งรายได้จาก  BFKT และ AWC (แล้วแต่กรณี) เป็นอย่างมากในการสร้าง
รายได้ให้แก่กองทุนในการช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ การท่ีผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC หรือ BFKT (แล้วแตก่รณี) ละเลย ลา่ช้าหรือระงบั
การช าระเงินที่ต้องช าระให้แก่กองทุนตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการ
แก้ไขและแทนท่ีหรือสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสิทธิรายได้ (แล้วแตก่รณี) หรือการท่ีผู้ เช่าและบริหาร
จดัการหลกั AWC และ/หรือ BFKT (แล้วแต่กรณี) ผิดสญัญาไม่ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนภายใต้
ข้อก าหนดของสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ ได้มีการแก้ไขและแทนที่  และ/หรือ 
สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ (แล้วแตก่รณี) อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ความสามารถของกองทนุท่ีจะท าการช าระเงินหรือการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสิทธิที่
ควรได้รับ นอกจากนี ้ในกรณีหากกลุ่มทรูไม่สามารถรักษาใบอนุญาตเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมและบรอดแลนด์อินเทรอ์เน็ตไว้ได้  ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัอาจต้องบอกเลิกสญัญา
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เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ หากทรัพย์นที่เช่าเก่ียวข้องกับ
ใบอนญุาตดงักลา่ว ซึ่งอาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ 

นอกเหนือจากการที่ TUC ให้การสนบัสนนุ ภายใต้หนงัสือสนบัสนนุ (Letter of Support) แก่ 
BFKT แล้วนัน้ กลุม่ทรูไมใ่ห้การค า้ประกนั หลกัประกนั หรือการสนบัสนนุด้านเครดิตในลกัษณะอื่นใด 
เพื่อสนับสนุนภาระผูกพันที่กองทุนมีต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเจ้าหนีร้ายอื่นๆ ของกองทุน หรือเพื่อ
สนับสนุนภาระผูกพันของผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัในกรณีผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัละเมิด
ข้อก าหนดในสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ หรือเพื่อ
สนบัสนุนภาระผูกพันของ AWC BFKT หรือนิติบุคคลผู้ โอนอื่นภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและ
สทิธิรายได้ หรือเพื่อสนบัสนนุภาระผกูพนัของผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมภายใต้สญัญาบริการหลกั 
ดงันัน้ การท่ีผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัผิดนดัตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้
มีการแก้ไขและแทนที่ หรือการท่ี BFKT AWC และ/หรือ นิติบคุคลผู้ โอนอื่นผิดนดัตามสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ หรือการท่ีผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมผิดนดัตามสญัญาบริการหลกัอาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะการเงินของกองทนุ และยงัอาจเป็นการจ ากดัหรือท าให้กองทนุไม่อาจที่จะช าระเงินหรือจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

(จ) กองทุนจะต้องพึ่งพาธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรูอย่างมีนัยส าคัญ 

ความสามารถของกองทุนในการจัดหารายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุนขึน้อยู่กับอุปสงค์ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจ
บริการบรอดแบนด์และผลการด าเนินงานของกิจการโทรคมนาคมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของกลุม่ทรูซึง่รวมถึง
ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเป็นอย่างมาก ดงันัน้ ปัจจยัตา่งๆ ที่สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจโทรคมนาคมของ
กลุม่ทรูและผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน นอกจากนี ้แผนงาน
ขยายธุรกิจในอนาคตของกองทนุยงัมีพืน้ฐานหลกัมาจากแผนการขยายธุรกิจบริการเสียงและข้อมูล
ผ่านโครงข่ายไร้สายและ FOC ของกลุ่มทรูและผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม 
โครงการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจไม่เกิดขึน้ แม้ว่ากองทุนได้ขยายธุรกิจการให้เช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุไปสูผู่้ ให้บริการโทรคมนาคมใน
อตุสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยนอกเหนือจากกลุม่ทรู เช่น ตัง้แต่เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2557 
กองทุนได้ให้หนึ่งในผู้ ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยเช่าพืน้ที่ (slots) บน
ทรัพย์สนิเสาโทรคมนาคมของทรูสว่นหนึง่จากกองทุน อยา่งไรก็ดี กองทนุไมส่ามารถรับรองได้ว่าความ
พยายามขยายฐานรายได้ของกองทนุจะประสบความส าเร็จโดยรวม 
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การที่กองทุนต้องพึ่งพากลุ่มทรูซึ่งรวมถึงผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั ท าให้กองทนุมีความ
เสีย่งที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจโทรคมนาคมของกลุม่ทรูและผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัอยา่งมีนยัส าคญั ซึ่ง
รวมถึงความเสีย่งที่ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

• การที่อุปสงค์ของผู้บริโภค และ/หรือ ค่าใช้บริการส าหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่
และบริการโทรศพัท์พืน้ฐานที่ลดลง 

• การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึน้ระหว่างผู้ ให้บริการเสียงและข้อมูลทัง้แบบเคลื่อนที่และ
ประจ าที ่

• ความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงในการเร่ิมให้บริการ 4G หรือบริการเทคโนโลยี
เซลลลูา่ร์ (cellular technology) อื่นๆ ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย  

• คดีความและข้อพิพาทกบัหนว่ยงานก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม และรัฐวิสาหกิจ
ซึง่ยงัคงด าเนินอยู่ 

• สถานะของใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ 

• กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับกิจการโทรคมนาคม เทศบาล สิ่งแวดล้อม 
สขุภาพ และอื่นๆ เป็นต้น 

กองทุนอาจไม่สามารถหาผู้ เช่าและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
รายใหม่หรือผู้ ที่จะเช่าและบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมแทนภายใต้
ข้อก าหนดเดียวกนักบัข้อก าหนดการเช่า การด าเนินการและบริหารจดัการของผู้ เช่าและบริหารจดัการ
หลกั หรือภายใต้ข้อก าหนดเชิงพาณิชย์ที่ยอมรับได้ ดงันัน้ หากมีเหตกุารณ์อย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้น
เกิดขึน้หรือหากกองทนุมีข้อพิพาทใดๆ ที่กองทนุอาจมีกบักลุ่มทรู  ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติ
บุคคลผู้ โอน หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัไม่ว่ารายใด หรือหากความสมัพนัธ์ระหว่างกองทุนกับ
กลุ่มทรู ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม นิติบุคคลผู้ โอน หรือผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัแย่ลง ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ  อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 

(ฉ) ความสามารถในการให้บริการของกองทุนอาจได้รับอุปสรรคอันเน่ืองมาจากความ
บกพร่องหรือความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มทรู 

ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ และสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ กองทุนต้องอาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่ทรูเป็นอย่าง
มาก เพื่อการเช่ือมตอ่กิจกรรมในการประกอบธุรกิจของกองทนุผ่านทางซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และระบบ
โครงข่าย กองทุนอาศัยระบบเหล่านีใ้นการติดตามการปฏิบัติการของเสาโทรคมนาคมและ FOC 
รวมทัง้สิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟา้ ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การคงมาตรฐานระบบการ
ควบคมุภายใน และการวางแผนธุรกิจ กองทนุสามารถควบคมุความล้มเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หรือการสญูเสียการเช่ือมต่อ หรือการสญูหายของข้อมูลอนัเกิดจากความล้มเหลวของระบบนีไ้ด้ใน
ระดบัท่ีจ ากดัเทา่นัน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และฐานะการเงินของกองทนุ 

เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั และโครงสร้างพืน้ฐานที่
เก่ียวข้องของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาติและความเสียหายที่ไม่อาจคาดการณ์ได้
อื่นๆ โดยที่ประกนัภยัของกองทนุอาจไมไ่ด้ครอบคลมุอยา่งเพียงพอ 

เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวดั และโครงสร้างพืน้ฐานที่
เก่ียวข้องของกองทุน ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงอันเก่ียวเนื่องกับภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย 
แผ่นดินไหว ตลอดจนความเสียหายที่ไม่อาจคาดการณ์ได้อื่นๆ อาทิ อาจเกิดเหตกุารณ์น า้ท่วมอย่างที่
เคยเกิดขึน้เมื่อเดือนกนัยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม เช่นเดียวกบัภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้วา่รัฐบาลจะได้
แสดงเจตจ านงวา่จะปฏิรูปมาตรการการปอ้งกนัน า้ทว่มเพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์น า้ทว่มขึน้อีกใน
อนาคต หากแต่ไม่มีสิ่งใดสามารถยืนยนัได้ว่ามาตรการการป้องกนัน า้ท่วมของรัฐบาลจะเพียงพอต่อ
การป้องกนัน า้ท่วมในบริเวณพืน้ที่ต ่า รวมถึงบริเวณอื่นๆ ของประเทศไทย ท่ีซึ่งมีทรัพย์สินของกองทนุ
ตัง้อยูอ่นัอาจเกิดขึน้ในอนาคต  

ความเสยีหายและการถกูท าลายของเสาโทรคมนาคม FOC หรือโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง
ที่กองทุนจะมีกรรมสิทธ์ิ เช่า หรือได้รายได้จากทรัพย์สินดังกล่าว หรือภาวะเศรษฐกิจผันผวนหรือ
ผลกระทบในทางลบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทย อนัเนื่องมาจากความเสี่ยงเหลา่นีห้รือความ
เสี่ยงอื่นๆ อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทนุในการให้บริการแก่ลกูค้า และอาจ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน ถึงแม้ว่ากองทุน AWC และ BFKT จะ
ด ารงไว้ซึ่งการประกันภัยที่เหมาะสมส าหรับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมซึ่งตนจะมี
กรรมสิทธ์ิ กองทุน AWC และ BFKT ก็อาจไม่ได้รับการประกันภัยอย่างเพียงพออันจะครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือการสร้างใหม่ได้ และ /หรือ ความเสี่ยงดงักล่าวอาจไม่ใช่ความเสี่ยงที่
สามารถประกันได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.1.2(ข)(17) “การประกันภยั” และ
หวัข้อ 3.1.2(ค)(14) “การประกนัภยั” และรายได้ที่อาจได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใหมท่ี่อาจ
มีมาเพิ่มจากเสาโทรคมนาคมหากไม่เกิดความเสียหายดังกล่าวหรือได้รับความเสียหายอนัเป็นผล
สืบเนื่องจากความเสียหายดงักล่าว ถ้ากองทนุไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ เช่าและบริหารจัดการได้อนั
เป็นผลมาจากความเสยีหายของเสาโทรคมนาคม FOC และโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง ก็อาจน าไปสู่
ความเสยีหายต่อผู้ เช่าและบริหารจดัการ และก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบกบัธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของกองทนุ 
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6.1.2. กองทุนอาจไม่มีกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายในรายได้ในอนาคตซ่ึงถูกขายให้แก่กองทุนตาม
สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT และ AWC และเจ้าหนีร้ายอื่นของ BFKT 
และ AWC อาจโต้แย้งหรือเรียกร้องรายได้ในอนาคตตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้  

ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กบั BFKT และ AWC นัน้ BFKT และ AWC 
ได้ขายรายได้ที่ได้รับและจะได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA โดย
การขายดงักลา่วอยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายไทยซึ่งมีข้อจ ากัดที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
สาระส าคญัต่อการมีผลบงัคบัของการโอนกรรมสิทธ์ิในรายได้ในอนาคต และการขายรายได้ดงักลา่ว
อาจถูกโต้แย้งได้ กล่าวคือ ตามกฎหมายไทย ในการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน ต้องสามารถก าหนด
ทรัพย์สนิเป็นท่ีแนน่อนได้ ณ เวลาที่มีการโอน แตร่ายได้ที่จะมีการโอน ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสทิธิรายได้กบั BFKT และ AWC เป็นรายได้ในอนาคตซึง่ยงัไมอ่าจก าหนดทรัพย์สนิดงักลา่วให้เป็น
ที่แนน่อนได้ ณ เวลาที่มีการโอน จึงอาจท าให้การโอนสิทธิรายได้ดงักลา่วถกูโต้แย้งได้ภายใต้กฎหมาย
ไทย ตามที่ได้มีการวิเคราะห์ในบทวิเคราะห์ทางกฎหมายในหัวข้อ 2.4 “บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย
เก่ียวกบัสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหากกองทนุรวมมิได้เป็นบคุคลเดียวที่มีสทิธิได้รับ
รายได้ในอนาคตดังกล่าวทัง้จ านวน โดยวิเคราะห์สิทธิได้เสียทางทรัพย์สินของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เปรียบเทียบกบัสทิธิของเจ้าหนีห้รือผู้มีสทิธิอื่นในรายได้ในอนาคต” 

นอกจากนี ้ในกรณีที่เจ้าหนีข้อง BFKT และ AWC ผู้บริหารแผน ผู้พิทกัษ์ทรัพย์ หรือผู้ช าระ
บญัชีของ BFKT และ AWC ใช้สทิธิในการเรียกร้องเงินจาก BFKT และ AWC อนัอาจรวมถึงรายได้จาก
การให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ที่กองทุนซือ้มาจาก BFKT และ AWC ใน
กรณีที่เจ้าหนีห้รือบคุคลอื่นฟ้องร้อง BFKT หรือ AWC สิทธิของกองทนุในอนัที่จะเรียกร้องมูลค่าของ
รายได้ที่กองทุนซือ้มาจาก BFKT และ AWC เอาจาก BFKT หรือ AWC นัน้อาจไม่ดีไปกว่าสิทธิของ
เจ้าหนีไ้ม่มีประกันรายอื่นของ BFKT หรือ AWC ผู้บริหารแผน ผู้พิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ ช าระบัญชี และ
หากการโต้แย้งการโอนรายได้ในอนาคตที่กองทนุซือ้มาจาก BFKT และ AWC ตามล าดบั ตามสญัญา
โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ประสบความส าเร็จ จะท าให้กองทนุสญูเสียแหลง่รายได้ของกองทุน
ไป อนัอาจท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทนุ รวมถึงสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการได้รับเงินจากกองทนุ 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 นัน้ BFKT มีเจ้าหนีเ้งินกู้ที่ไมม่ีหลกัประกนัและเจ้าหนี ้
ทางการค้า เป็นจ านวน 12,643.7 ล้านบาท และ 500.0 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้สิทธิของกองทนุอยู่
ในล าดบัเดียวกนักบัเจ้าหนีไ้มม่ีประกนัดงักลา่ว   

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 นัน้ AWC มีเจ้าหนีท้างการค้า เป็นจ านวน 54.0 
ล้านบาท ทัง้นี ้สทิธิของกองทนุอยูใ่นล าดบัเดียวกนักบัเจ้าหนีท้างการค้าดงักลา่ว 
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6.1.3. สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการค้าบางประการแก่
กองทุน 

สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กบั BFKT และ AWC ก าหนดไว้วา่ หาก BFKT หรือ AWC ไม่
สง่มอบรายได้ให้แก่กองทุนตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ติดต่อกันสามงวด BFKT และ AWC 
(แล้วแต่กรณี) จะต้องช าระมูลค่าปัจจุบันสุทธิของรายได้ในอนาคตซึ่งจะต้องช าระภายใต้สัญญาโอนขาย
ทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ รวมถึงมลูค่าสดุท้าย (terminal value) ของทรัพย์สนิให้แก่กองทนุ การช าระเงินจ านวน
ดังกล่าวโดย BFKT หรือ AWC ภายหลงัจากการไม่ปฏิบัติตามสญัญา หรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ 
อาจจะไม่สะท้อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของการลงทนุของกองทนุในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ  BFKT 
เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC 
ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 นัน้ และอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัตอ่มลูคา่การลงทนุในหน่วยลงทนุ
ของผู้ ลงทุน ในกรณีที่ เกิดเหตุผิดสัญญาหรือมีการเรียกร้องให้ส่งมอบรายได้ก่อนก าหนด (acceleration) 
ดังกล่าว กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า BFKT หรือ AWC จะมีสภาพคล่องเพียงพอหรืออยู่ในสถานะที่จะ
สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนได้ นอกจากนี ้ศาลอาจมีดลุยพินิจในการพิจารณาปรับลดเงินจ านวนที่ทรู 
BFKT หรือ AWC มีภาระต้องช าระให้แก่กองทุนเมื่อเกิดเหตุผิดสัญญาหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ก าหนดไว้  
นอกจากนี ้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ BFKT และ AWC 
BFKT และ AWC ตกลงที่จะช าระคา่เช่ารายเดือนให้แก่กองทนุ จนกวา่สญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA จะ
หมดอายลุง กลา่วคือวนัท่ี 3 สงิหาคม พ.ศ. 2568 หากไมม่ีการตอ่อายสุญัญา อยา่งไรก็ดี BFKT หรือ AWC อาจ
ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพนัซึ่งก าหนดให้ BFKT หรือ AWC ส่งมอบรายได้ให้แก่กองทุน ซึ่งอาจส่งผลให้รายได้
ประจ าของกองทุนลดลง การปรับลดค่าเสียหายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าหรือการลดลงของรายได้ตามสญัญาที่
คาดการณ์ว่าจะได้รับจาก BFKT หรือ AWC อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 

กลยทุธ์การเติบโตและรายได้ของกองทนุในอนาคตขึน้อยู่กบัผลประโยชน์ที่กองทนุมีสทิธิได้รับภายใต้
สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เป็นอย่างมาก จึงขึน้อยู่กับความสามารถของนิติบุคคลผู้ โอนในการ
ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัและข้อก าหนดบางประการภายใต้สญัญาดงักล่าว กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่านิติ
บคุคลผู้ โอนจะสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัและข้อก าหนดทกุข้อภายใต้สญัญาดงักลา่วได้ การที่นิติบคุคลผู้
โอนไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัและข้อก าหนดภายใต้ข้อก าหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ อาจสง่ผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่กองทนุมีสิทธิได้รับภายใต้สญัญาดงักลา่วและผลประโยชน์ที่กองทนุ
จะได้รับจากการให้เช่าพืน้ที่ร่วมแก่บคุคลอื่นในเวลาที่กองทนุคาดหมาย ซึ่งอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 
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6.1.4. กองทุนต้องพึ่ งพาผู้เช่าและบริหารจัดการหลักจ านวนน้อยรายส าหรับทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม และอาจจะไม่สามารถเรียกช าระเงินจากผู้เช่าและบริหารจัดการเหล่านี ้
หรือ AWC หรือ BFKT ได้ตามก าหนดเวลา หรือไม่สามารถเรียกช าระได้เลยในกรณีที่ ผู้เช่า
และบริหารจัดการหลักเหล่านี ้AWC หรือ BFKT ล้มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงิน
อย่างร้ายแรง 

กองทนุให้เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมสว่นที่ส าคญัแก่ผู้
เช่าและบริหารจดัการหลกั เงินคา่เช่าที่มาจากผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัเหลา่นีแ้ละรายได้ที่มาจาก AWC และ 
BFKT ถือเป็นแหลง่รายได้ที่ส าคญัของกองทุน ดงันัน้ ผลตอบแทนทางการเงินของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการด าเนินธุรกิจของกองทุนขึน้อยู่กับความมัน่คงทางธุรกิจและ
การเงินของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC และ BFKT อยา่งมีนยัส าคญั 

ในกรณีที่ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั หรือ AWC หรือ BFKT ประสบปัญหาทางการเงินอย่างร้ายแรง 
กองทุนอาจมีความยากล าบาก หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าเช่าหรือรายได้ที่ต้องช าระให้แก่กองทุนตาม
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ หรือสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ (แล้วแต่กรณี) ภายในก าหนดเวลา หรืออาจจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินดงักลา่วได้เลย ซึง่จะมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อกระแสเงินสดและผลการด าเนินงานของกองทุน นอกจากนี ้ถ้าผู้ เช่าและบริหาร
จดัการหลกัรายใด หรือ AWC หรือ BFKT ไม่ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนภายใต้สญัญาข้างต้น กองทนุอาจ
ต้องรับภาระคา่ใช้จ่ายจ านวนมากในการรักษาสิทธิของกองทนุ และ/หรือ การหาผู้ เช่าและบริหารจดัการรายใหม่
เพื่อให้เช่าและบริหารจดัการพืน้ท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคมที่วา่งลง 

ถ้าศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ เช่าและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT กองทุนอาจจะไม่
สามารถเรียกเก็บยอดเงินค้างช าระตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ 
หรือสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ ตามกฎหมายล้มละลายไทย ถ้าผู้ เช่าและบริหารจดัการหลัก AWC 
หรือ BFKT ถูกศาลมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ ยอดเงินที่ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั AWC หรือ BFKT ค้างช าระต่อ
กองทนุเมื่อศาลมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์จะกลายเป็นสิทธิเรียกร้องสามญัที่ไมม่ีประกนัในคดีล้มละลาย ซึง่กองทนุจะ
ได้รับช าระก็ตอ่เมื่อผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC หรือ BFKT ได้ช าระหนีต้ามสทิธิเรียกร้องที่มีบริุมสิทธิบาง
รายการแล้ว รวมทัง้จะได้รับช าระคืนตามสดัสว่นระหวา่งเจ้าหนีไ้ม่มีประกนัด้วยกนั ในกรณีที่สิทธิเรียกร้องของ
เจ้าหนีข้องผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC หรือ BFKT อาจมีบริุมสิทธิเหนือสิทธิเรียกร้องที่กองทนุมีต่อผู้ เช่า
และบริหารจดัการหลกั AWC หรือ BFKT ในส่วนของหนีท้ี่ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั AWC หรือ BFKT มีต่อ
กองทุนภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่  หรือสญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ (แล้วแต่กรณี) กองทุนอาจได้รับยอดเงินค้างช าระตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ี และสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้เพียงบางสว่น หรือไม่
ได้รับเลย นอกจากนี ้กองทุนอาจจะไม่ได้รับช าระจ านวนเงินในอนาคตใดๆ ที่กองทุนพึงจะมีสิทธิได้รับตาม
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนท่ี และจะไมไ่ด้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของสัญญาดังกล่าวอย่างสมบูรณ์  ในขณะเดียวกัน การที่  กสท. โทรคมนาคม ผิดนัดช าระค่าเช่าหรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือช าระเงินล่าช้า หรือหยุดช าระเงินดังกล่าวให้แก่  BFKT ภายใต้สญัญาเช่าเคร่ืองและ
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อปุกรณ์ HSPA อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ AWC และ BFKT ในการสง่มอบรายได้ให้แก่
กองทุน ฐานะทางการเงินของ AWC และ BFKT และความสามารถของ AWC และ BFKT ในการปฏิบตัิตาม
ภาระผกูพนัของตนภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ หากมีเหตกุารณ์ใดๆ ดงักลา่วเกิดขึน้อาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะ
การเงินของกองทนุ 

6.1.5. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้เสาร่วมกันและผู้เช่าและบริหารจัดการพืน้ที่ ร่วมบนเสา
โทรคมนาคมและ FOC ของกองทุน อาจไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่กองทุนคาดหมาย 

รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกองทุนอยู่บนหลักการว่าจะมีผู้ ให้บริการโทรคมนาคมใช้ ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมมากขึน้ เนื่องจากการเพิ่มจ านวนผู้ประกอบการในเสาโทรคมนาคมและ FOC ที่มี
อยูจ่ะสง่ผลให้การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่วดียิ่งขึน้โดยมีรายจ่ายลงทนุท่ีเพิ่มขึน้คอ่นข้างต ่า อนัเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและการด าเนินงานของกองทุน การเพิ่มอตัราการใช้พืน้ที่ร่วมของทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม เป็นปัจจัยหลกัอย่างหนึ่งของกลยทุธ์การเติบโตของกองทุน ต้นทุนที่เพิ่มขึน้ใน
การสร้างเสาโทรคมนาคม และเวลาที่จะน าเสาโทรคมนาคมดงักล่าวออกสู่ตลาด อาจเป็นสิ่งจูงใจให้ลูกค้า
เป้าหมายพึ่งพาการใช้เสาโทรคมนาคมที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของรูปแบบการด าเนินธุรกิจนี ้
ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ คุณภาพของทรัพย์สินของกลุ่มทรู (เช่น ความ
ครอบคลมุทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเสาโทรคมนาคม อตัราค่าเช่าที่สามารถแข่งขนักบัรายอื่นได้ และปัจจัย
อื่นๆ) ภูมิประเทศ ความหนาแน่นของประชากรในพืน้ที่เมืองและชนบท สภาวะการเงินที่มีผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการและรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของอตุสาหกรรมโทรคมนาคม และข้อจ ากดั
ทางกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมบางอย่างของกองทุนไม่ได้พร้อม
ส าหรับการใช้ร่วมกนัได้ ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA  ซึ่งกองทนุซือ้รายได้สทุธิจากทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ อยูภ่ายใต้ข้อตกลงการให้สทิธิแตเ่พียงผู้ เดยีวแก่ กสท. โทรคมนาคม ในการใช้ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ การจดั
ให้มีผู้ เช่าและบริหารจดัการเพิ่มเติมบนทรัพย์สนิดงักลา่วนัน้ถกูจ ากดัจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้แก่
กองทุนภายหลงัวันครบก าหนดสญัญา HSPA ตามข้อก าหนดของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
อยา่งไรก็ดี ระบบ FOC ของ BFKT อาจไมพ่ร้อมส าหรับการใช้งานร่วมกบัผู้ประกอบการรายอื่นหลงัจากสญัญา
เช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA หมดอายลุงและมีการโอนทรัพย์สินสว่นดงักลา่วให้แก่กองทนุ เนื่องจากข้อจ ากดั
ภายใต้สญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบสือ่สญัญาณของ BFKT ดงันี ้แม้วา่ กสท. โทรคมนาคม จะยินยอมสละ
สทิธิในการใช้แตเ่พียงผู้ เดียว การใช้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมบางประการร่วมกนั อาจอยูภ่ายใต้
ข้อจ ากัดทางด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบด้วย และความไม่แน่นอนนีก็้อาจเป็นการจ ากัดความสามารถของ
กองทนุท่ีจะหาผู้ เช่าและบริหารจดัการพืน้ท่ีร่วมยิ่งขึน้ไปอีก  

กองทนุไม่สามารถรับรองว่าผู้ ให้บริการโทรคมนาคมจะพยายามลดค่าใช้จ่ายด้วยการเพิ่มการพึ่งพา
การใช้เสาโทรคมนาคมหรือ FOC ร่วมกนั ไม่ว่ากบัผู้ ให้บริการโทรคมนาคมไร้สายรายอื่นๆ หรือกบัผู้ด าเนินงาน
เสาโทรคมนาคมและ FOC อิสระเช่นกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมอาจไม่ยินดีที่จะเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการเสาโทรคมนาคมหรือ FOC จากบคุคลภายนอก เนื่องจากไมเ่ห็นวา่จะเป็นประโยชน์
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ในเชิงเศรษฐกิจ หรือเช่ือวา่การเป็นเจ้าของโครงขา่ยของตนเองจะเป็นข้อได้เปรียบในการแขง่ขนัมากกวา่ หรือไม่
วา่ด้วยเหตผุลอื่นใด ในกรณีที่การใช้เสาโทรคมนาคมหรือ FOC ร่วมกนัไมไ่ด้เปลีย่นแปลงไปในลกัษณะที่กองทนุ
คาดหมาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะ
การเงินของกองทนุ 

6.1.6. บริษัทจัดการอาจไม่สามารถด าเนินกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้อย่างประสบผลส าเร็จ
ต่อเน่ือง และอาจตกลงแก้ไขแปลี่ยนแปลงเอกสารธุรกรรม สละสิทธิ หรือให้ความยินยอม
โดยไม่ขอความยนิยอมจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการเป็นผู้บริหารจดัการตามธุรกิจปกติ (day-to-day management) ของกองทนุ และควบคมุ
การด าเนินธุรกิจของกองทุน โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ กองทุนต้องพึ่งพาการ
ด าเนินงานของบริษัทจดัการและความสามารถของบริษัทจดัการในการด าเนินงานและบริหารจดัการกองทนุ การ
ที่บริษัทจัดการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถ
ของกองทนุในการจ่ายเงินปันผล รวมไปถึงผลกระทบตอ่สทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจัดการแต่งตัง้ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมให้เป็นผู้ รับผิดชอบการบริการด้านธุรการบาง
ประการ การจัดหาผลประโยชน์และการตลาดเก่ียวกับการให้เช่า ด าเนินการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมกบัผู้ เช่าและบริหารจดัการรายอื่นๆ ท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่มีโอกาสที่จะ
ประเมินการตัดสินใจของบริษัทจัดการเก่ียวกับกลยุทธ์ที่บริษัทจัดการน ามาใช้ หรือการลงทุนของกองทุน 
ตลอดจนเง่ือนไขในการลงทุนดังกล่าว การที่บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุนให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุ 

นโยบายการลงทนุของกองทนุอนญุาตให้กองทนุลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐานได้อยา่งหลากหลาย 
โดยไมจ่ าเป็นต้องเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมโทรคมนาคม และ/หรือ ไมจ่ าเป็นต้องตัง้อยูใ่นประเทศไทย ตราบใดที่
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานนัน้เป็นประโยชน์หรือเป็นการให้บริการประชาชนในวงกว้างของประเทศไทย ซึง่กองทนุ
อาจไมม่ีประสบการณ์ในการลงทนุหรือด าเนินงานกิจการเหลา่นัน้มาก่อน ทัง้นี ้แม้วา่กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทนุสามารถลงทนุได้นัน้รวมไปถึงกิจการไฟฟา้ ประปา ทางพิเศษ หรือทางสมัปทาน ทา่อากาศยาน ทา่เรือน า้
ลกึ การขนสง่มวลชน พลงังานทางเลอืก ระบบบริหารจดัการน า้หรือชลประทาน และระบบป้องกนัภยัธรรมชาติ 
และกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอื่นใดซึ่งกฎหมายหลกัทรัพย์อาจให้เข้าไปลงทนุได้ในอนาคต กองทนุก็คาดว่าจะ
ลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเป็นหลกั นอกจากนี ้หากกองทุนจะเข้าไปลงทุนในกิจการดังกล่าว 
กองทุนคาดว่ากองทุนจะต้องว่าจ้างผู้ ให้บริการภายนอกเพื่อด าเนินงาน และ/หรือให้บริการส าหรับกิจการ
ดงักลา่ว ซึ่งกองทนุไมส่ามารถรับรองได้วา่จะสามารถวา่จ้างผู้ให้บริการหรือผู้ด าเนินงานภายนอกที่เหมาะสมซึ่ง
มีประสบการณ์ที่จ าเป็นด้วยข้อตกลงทางการค้าที่ยอมรับได้ หรืออาจไม่สามารถหาผู้ให้บริการหรือผู้ด าเนินงาน
ภายนอกได้เลย โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบักลยทุธ์ของกองทนุในหวัข้อ 2.3.2 “กลยทุธ์ของกองทนุ” 
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นอกจากนี ้บริษัทจดัการยงัมีดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวที่จะใช้สิทธิหรือยินยอมให้มีการใช้สิทธิและการ
เยียวยาบางประการเก่ียวกบัผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคมหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม หรือให้ความยินยอมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารธุรกรรม เอกสารธุรกรรมส าหรับการ
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และเอกสารธุรกรรมส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 (นอกเหนือจากการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ) หรือผอ่นผนัเง่ือนไขใดๆ ในเอกสารธุรกรรม ซึ่ง
อาจไม่สอดคล้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุราย โดยการด าเนินการดงักล่าวของบริษัทจดัการจะ
ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุและอาจไมใ่ช่ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะราย 

6.1.7. กองทุนอาจไม่สามารถซือ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขที่
ยอมรับได้ หรือไม่สามารถรวมทรัพย์สินเหล่านัน้ได้อย่างประสบผลส าเร็จ หรือกองทุนอาจจะ
ไม่สามารถหาทรัพย์สินเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมที่ เหมาะสมได้ หรือกลยุทธ์การเติบโตและ
แผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไม่ประสบผลส าเร็จ 

กลยทุธ์การเติบโตของกองทนุขึน้อยูก่บัความสามารถของกองทนุในการซือ้หรือได้มา หรือการลงทนุใน
ทรัพย์สินที่ เป็นโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจากนิติบุคคลผู้ โอน บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มทรู หรือ
บคุคลภายนอกอื่นๆ เช่น การจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  
โปรดพิจารณาหัวข้อ 6.1.11 “จ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้นี  ้อาจได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนัน้ และกองทนุอาจไม่สามารถระดมเงินทนุจากการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้นีอ้ยา่งเพียงพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และการด าเนินการที่จะต้องแล้วเสร็จก่อนและหลงัการโอนทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ให้แก่กองทนุอาจลา่ช้าหรือไมส่ามารถกระท าได้” กลยทุธ์นีส้ะท้อนความ
เสี่ยงในสว่นของการประเมินมูลค่า จุดแข็งและจุดอ่อนของการเข้าซือ้หรือได้มาและโอกาสการลงทนุ การรวม
และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ได้มาใหม่ และการเพิ่มหรือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของทรัพย์สินเหล่านัน้ นอกจากนี ้กองทุนอาจจะต้องจัดสรรทรัพยากรและฝ่าย
บริหารจดัการอาจจะต้องใช้เวลาอย่างมากในการด าเนินการเพื่อการเข้าซือ้หรือได้มา และการลงทุนดงักล่าว 
ความสามารถในการด าเนินกลยทุธ์การเติบโตของกองทนุได้อยา่งประสบผลส าเร็จจะขึน้อยูก่บัปัจจยัต่างๆ อาทิ 
ความสามารถของกองทุนในการเฟ้นหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การลงทุนของ
กองทนุ การจดัหาเงินทนุและ/หรือการกู้ยืมเงินได้อย่างเพียงพอบนเง่ือนไขที่ยอมรับได้ และการปฏิบตัิตามค า
รับรองของกองทนุท่ีระบอุยูใ่นตราสารหนีใ้ดซึง่กองทนุอาจมีอยู ่ณ เวลานัน้ 

กองทนุไมส่ามารถรับรองได้วา่การเข้าซือ้หรือการลงทนุของกองทนุจะสามารถท าได้ในเวลาที่เหมาะสม 
หรือตามข้อก าหนดและเง่ือนไขซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ของกองทุน และไม่สามารถรับรองได้ว่าทรัพย์สินที่เป็น
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุสามารถเข้าซือ้หรือได้มาหรือลงทุนจากนิติบุคคลผู้ โอน บริษัทอื่นๆ ใน
กลุม่ทรู หรือบคุคลภายนอกอื่นๆ ในอนาคตจะเป็นที่น่าสนใจ กองทนุคาดว่าในอนาคตอนัใกล้ ทรัพย์สินที่เป็น
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุจะเข้าซือ้หรือได้มาจะมาจากนิติบคุคลผู้ โอนหรือนิติบคุคลในกลุม่ทรูอื่นๆ 
เกือบทัง้หมด ซึ่งยงัคงถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุ แม้วา่ตามกฎหมาย ทรูไม่สามารถออกเสียงในวาระ
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เก่ียวกบัธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องในกรณีที่การเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ หรือถกูจ ากดัโดยข้อจ ากดัการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องอื่นใด เนื่องจากทรูถือเป็นบคุคลที่เก่ียวข้อง
ของกองทนุเพราะทรูถือหน่วยลงทนุจ านวนเกินร้อยละ 10 ของหน่วยลงทนุทัง้หมด อยา่งไรก็ดี ทรูหรือกลุม่ทรูก็
อาจยงัคงมีอิทธิพลเหนือกวา่ในการเจรจาตอ่รองเง่ือนไขในการเข้าซือ้ทรัพย์สนิในอนาคตจากนิติบคุคลผู้โอนหรือ
บริษัทอื่นๆ ในกลุม่ทรู นอกจากนี ้ถึงแม้วา่ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสทิธิรายได้ กองทนุจะได้สทิธิในการ
ได้รับค าเสนอก่อน (right to receive a first offer) ในการซือ้ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive บางอย่างจากกลุ่มทรูที่กลุ่มทรูประสงค์จะขายก็ตาม กลุ่มทรูอาจตดัสินใจไม่ขายทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมใดๆ หรืออาจตดัสินใจลดจ านวนทรัพย์สินที่จะขายลง นอกจากนีภ้ายหลงัจากครบ
ก าหนดของการใช้สทิธิในการได้รับค าเสนอก่อน (right to receive a first offer) ซึง่จะครบก าหนดในวนัครบห้าปี
นบัจากวนัที่การได้มาในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  เสร็จสิน้ หรือวนัที่การเสนอ
ขายเสร็จสิน้ แล้วแต่วันใดจะครบก าหนดทีหลัง กลุ่มทรูจะสามารถขายทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive ให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งจะท าให้กองทุนไม่สามารถซือ้ทรัพย์สินดงักล่าวได้จาก
กลุม่ทรูในอนาคต นอกจากนี ้กองทนุไม่สามารถรับรองได้วา่กองทนุจะได้รับประโยชน์ในการคดัสรรและเข้าซือ้
หรือได้มาซึ่งทรัพย์สนิที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมตามที่คาดวา่จะเป็นการสง่เสริมเปา้หมายกลยทุธ์ของ
กองทนุ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมในอตัราที่จ าเป็นต่อการบรรลแุผนการขยาย
ธุรกิจที่ต้องการ กองทนุไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทนุจะสามารถด าเนินตามแผนการขยายธุรกิจห รือสามารถ
ได้รับผลประโยชน์จากกลยทุธ์การเติบโตของกองทนุในอนาคตได้อยา่งประสบผลส าเร็จตอ่เนื่อง ซึง่ไมว่า่กรณีใด
ดงักลา่วก็อาจมผีลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด 
และฐานะการเงินของกองทนุ 

6.1.8. หากบริษัทจัดการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุน และ/หรือ ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม
ไม่ด าเนินการให้บริการที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
กองทุน 

บริษัทจดัการเป็นผู้บริหารจดัการกองทนุ และบริษัทจดัการต้องพึง่พาผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมใน
การบริการด้านธุรการบางประการ รวมถึงการจดัหาผลประโยชน์และการตลาดส าหรับการเช่าและบริหารจดัการ
พืน้ที่ร่วมกนับนทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมให้แก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการเพิ่มเติม ผู้ เช่าและบริหาร
จัดการหลกัเป็นผู้ รับผิดชอบการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และ 
BFKT เป็นผู้ รับผิดชอบการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ทัง้นี ้
บริษัทจดัการและกองทนุไมม่ีประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม และอาจไม่สามารถควบคุมดูแลการด าเนินงานของผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้ เช่าและ
บริหารจดัการหลกั และผู้ เช่าและบริหารจดัการรายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ หากผู้จดัการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
อย่างเหมาะสมอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทนุ และหากบริษัทจดัการไม่สามารถควบคมุดแูล
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ให้ผู้จดัการทรัพย์สินโทรคมนาคม ผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกั และผู้ เช่าและบริหารจดัการรายอื่นๆ ด าเนินงาน
เก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และ/หรือ บริษัทจัดการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้
อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล จะสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของกองทุน ตลอดจนความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและการ
ช าระคืนหนีท้ี่ถึงก าหนดช าระ การเปลี่ยนแปลงในทางลบใดๆ ในความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทจดัการกบัผู้จดัการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของบริษัทจัดการในการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม นอกจากนี ้หากผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่
ตามสญัญาบริการหลกั กองทนุอาจไมส่ามารถแตง่ตัง้บคุคลอื่นเพื่อบริหารจดัการเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและการจัดหาผลประโยชน์และการตลาดเก่ียวกับการให้เช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการพืน้ที่ตัง้ร่วมกนับนทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ากับที่ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมต้องปฏิบตัิตามสญัญาบริการหลกั หรืออาจไม่สามารถแต่งตัง้
บคุคลอื่นได้เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทนุ 

6.1.9. การด าเนินงาน ให้บริการ บ ารุงรักษา และซ่อมแซม FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่
ต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยง 

ระบบต่างๆ ของกองทนุนัน้มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ตามปกติตามลกัษณะของ FOC และระบบบรอด
แบนด์ขนาดใหญ่ในเขตพืน้ที่ตา่งจงัหวดัที่มีความซบัซ้อน อนัรวมถึง (ก) อปุกรณ์ช ารุดเสยีหาย (ข) การให้บริการ
ได้รับการรบกวน (ค) ไฟฟ้าดับ (ง) ซอฟต์แวร์บกพร่อง (จ) การละเมิดความปลอดภัย (ฉ) access line และ
อปุกรณ์เสยีหาย และ (ช) ภยัธรรมชาติ เนื่องจาก FOC สว่นใหญ่ของกองทนุเป็นโครงขา่ยแบบพาดบนเสา จึงมี
ความเสี่ยงที่จะได้รับความเสยีหายจากสภาพอากาศ และ FOC ที่เหลอืซึง่เป็นโครงขา่ยแบบลอดทอ่ใต้ดินก็อาจ
ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุได้ ซึ่งความเสียหายในทัง้สองกรณีอาจท าให้การให้บริการลดน้อยลงหรือ
หยดุชะงกัชัว่คราว การด าเนินงาน และบ ารุงรักษา FOC ซึง่เป็นความรับผิดชอบของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั
ของกองทนุและ BFKT (แล้วแตก่รณี) ต้องการการประสานงานและการรองรับระหว่างกนัเองของเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขัน้สงูที่ตัง้อยู่ทัว่ประเทศไทย และยงัต้องใช้ค่าใช้จ่ ายในการด าเนินงานและ
ต้นทุนที่สูงมาก การที่ TUC TICC และ BFKT ผิดสญัญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนในการด าเนินการ
บ ารุงรักษา FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัอาจสง่ผลให้มลูคา่ของทรัพย์สนิดงักลา่วลดลง ซึง่
อาจสง่กระทบในทางลบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนของผู้ ลงทุน นอกจากนี ้ยงัอาจส่งผลให้ระบบของกองทุนไม่
สามารถด าเนินงานตามที่คาดการณ์ โดยใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพได้ เช่น เมื่ออุปกรณ์สื่อสญัญาณของ
กองทนุล้าสมยัหรือหมดอายกุารใช้งาน กองทนุอาจมีรายจ่ายลงทนุที่เพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บั
ลกัษณะและขอบเขตของส่วนที่จ าเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทน การที่ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไม่
สามารถด าเนินการได้ตามที่ควรหรือตามที่คาดการณ์อาจท าให้ระบบเคเบิลไม่สามารถปฏิบัติการได้ตาม
ลกัษณะเฉพาะของการออกแบบ (design specification) หรือไม่สามารถปฏิบตัิการได้เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน  นอกจากนี ้เนื่องจากบริการของกองทุนมี
ความส าคญัเป็นอย่างสงูตอ่การประกอบกิจการของผู้ เช่าและบริหารจดัการของกองทนุ การที่บริการของกองทนุ
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ได้รับการรบกวนจึงอาจท าให้ผู้ เช่าและบริหารจดัการดงักลา่วสญูเสียก าไร หรือความสญูเสียอื่นๆ ต่อผู้ เช่าและ
บริหารจดัการดงักลา่ว หรือก่อให้เกิดความเสยีหายอื่นๆ แก่ผู้ เช่าและบริหารจดัการ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทนุ และอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายตอ่กองทนุ 

6.1.10. สรุปรายงานการประเมินค่าอิสระและรายงานที่ใช้อ้างอิง ไม่ใช่ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์
เชิงพาณิชย์ของกองทุน และไม่ใช่ความเห็นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับราคาซือ้
ขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือฐานะการเงินของกองทุน และการประเมินราคาที่ อยู่ ใน
รายงานดังกล่าวไม่ได้เป็นเคร่ืองบ่งชีถ้งึมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินของกองทุน 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด และ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น 
ผู้ประเมินคา่อิสระ เพื่อท าการประเมินคา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 โดยผู้
ประเมินคา่อิสระแตล่ะรายได้ออกรายงานการประเมินคา่อิสระ ซึง่ปรากฏตามภาคผนวก 1 “รายงานการประเมิน
มลูค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม จัดท าโดยบริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด”และ
ภาคผนวก 2 “รายงานการประเมินมลูค่ายตุิธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม จดัท าโดยบริษัท สีลม 
แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด” ของเอกสารฉบับนีต้ามล าดับ ซึ่งแสดงสมมติฐานเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 และรายได้สุทธิในอนาคตของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และไมค่วรถกูพิจารณาวา่เป็นค าอธิบายที่สมบรูณ์ของรายงานการประเมนิ
คา่อิสระในการออกรายงานการประเมินคา่อิสระ 

รายงานการประเมินค่าแต่ละฉบับตัง้อยู่บนประมาณการและสมมติฐานหลายประการเก่ียวกับการ
จดัหาผลประโยชน์จากกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงฐานะการเงินในปัจจุบนัและในอนาคต 
กลยทุธ์ทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมที่จะต้องด าเนินงานในอนาคต สมมติฐานเหลา่นีม้าจากข้อมลูที่ได้รับจาก
และการหารือกบัผู้บริหารหรือผู้แทนของผู้บริหารของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และสะท้อนถึงความคาดหวงั
และความเห็นเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งทราบอยู่แล้วหรือยงัไม่
ทราบก็ตาม โดยรายงานการประเมินคา่ประกอบด้วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต และข้อความใน
ลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ซึง่โดยลกัษณะของข้อมลูดงักลา่วแล้ว 
จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่มีนยัส าคญั ทัง้นี ้เหตุการณ์ในอนาคตที่อ้างอิงในข้อความใน
ลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ดงักลา่ว มีความเสีย่ง ความไมแ่นน่อน 
และขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลลพัธ์หรือผลการด าเนินงานที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนยัส าคัญจาก
ผลลพัธ์หรือผลการด าเนินงานที่แสดงโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยายในข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ใน
อนาคต (forward-looking statements)  

รายงานการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 แต่
ละฉบบัไม่ใช่ความเห็นเก่ียวกับข้อดีทางธุรกิจและโครงสร้างของการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคม และไม่ใช่ความเห็นเก่ียวกับราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือฐานะการเงินของ
กองทนุ ไมว่า่โดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย 
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รายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าอิสระแต่ละฉบับมิได้มีข้อมูลทัง้หมดที่อาจจ าเป็นหรือควร
จะต้องใช้ในการประเมินทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 การจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 หรือประเมินการลงทุนในกองทนุหรือใน
หน่วยลงทนุอย่างครบถ้วน นอกจากนี ้รายงานการประเมินค่าไม่ได้จดัเตรียมโดยพิจารณาจากสภาพธุรกิจ การ
ด าเนินงาน หรือฐานะการเงินของกองทนุโดยครบถ้วนทัง้หมด ดงันัน้ ผู้ประเมินคา่อิสระจึงไม่ได้ให้ค ารับรองหรือ
รับประกันในเร่ืองดงักล่าวไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทัง้นี  ้รายงานการประเมินค่าไม่ได้ให้สิทธิหรือการ
เยียวยาแก่ผู้ลงทนุหรือบคุคลอื่น และไม่เป็นและไม่ควรถกูตีความวา่เป็นการรับประกนัในรูปแบบใดๆ ในฐานะ
การเงิน หรือผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทุน หรือข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต 
(forward-looking statements) อื่นใดที่ระบใุนรายงานการประเมินคา่ดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงข้อความที่เก่ียวข้องกบั
ปัจจยัเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro-economic factors) บางประการโดยหรือในนามของกลุม่ทรู บริษัทจดัการ 
กองทุน หรือผู้ซือ้หน่วยลงทุนเบือ้งต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรือผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศ  

นอกจากนี ้กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอิสระจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง
ของทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 หรือผู้ประเมินค่ารายอื่นๆ จะประเมินได้ใน
ราคาเดียวกนั ดงันัน้ ประมาณการมลูคา่ที่ระบใุนเอกสารฉบบันีอ้าจไมเ่ป็นข้อบง่ชีถ้ึงมลูคา่ที่แท้จริงของทรัพย์สนิ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 นอกจากนี ้รายงานการประเมินค่าดงักลา่วไม่ได้มีการ
ปรับปรุงนบัตัง้แตว่นัท่ีออกรายงาน และไมค่ านงึถึงพฒันาการใดๆ ภายหลงัวนัออกรายงาน และไมค่วรได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นค าแนะน าจากกลุ่มทรู นิติบุคคลผู้ โอน ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม กองทุน  บริษัทจดัการ  
ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเบือ้งต้นในตา่งประเทศ ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ หรือบคุคลอื่นใด ดงันัน้ 
ผู้ลงทนุไม่ควรเช่ือถือรายงานการประเมินคา่เกินสมควร ซึง่รวมสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของรายงานการประเมินค่า
อิสระดงักลา่วในการตดัสนิใจลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 
1 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม จัดท าโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร์ 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด” และภาคผนวก 2 “รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม จดัท าโดยบริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั” 

6.1.11. จ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้นี  ้อาจได้รับผลกระทบจาก
สภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนัน้ และกองทุนอาจไม่สามารถระดมเงินทุนจาก
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้นีอ้ย่างเพียงพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 และการด าเนินการที่จะต้องแล้วเสร็จก่อนและ
หลังการโอนทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 ให้แก่กองทุน
อาจล่าช้าหรือไม่สามารถกระท าได้ 

กองทุนจะน าจ านวนเงินสทุธิที่จะได้รับจากการเสนอขายไปใช้ในการซือ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เป็นหลกั อนึง่การได้มาซึ่งทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 คาดวา่จะต้องใช้เงินทนุจ านวนระหว่าง 52,102 ล้านบาทถึง 58,000 ล้านบาททัง้นีจ้ านวนเงิน
สทุธิที่จะได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้นีข้ึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการซึ่งอยูน่อกเหนือการควบคมุของ
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กองทนุ ซึ่งรวมถึงสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนัน้ทัง้ในประเทศไทยและในตลาดโลก กองทุนไม่
สามารถรับรองวา่จ านวนเงินสทุธิที่จะได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้นีจ้ะเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ได้มาซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  

หากจ านวนเงินสทุธิที่ได้รับจากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้นีไ้มเ่พียงพอเป็นคา่ใช้จ่ายในการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิอาจไม่สามารถกระท าได้ 
หรือกองทนุอาจจะต้องกู้ยืมเงินเพื่อเป็นเงินทนุสว่นที่เหลือในการได้มาซึ่งทรัพย์สนิดงักลา่ว  หากกองทนุต้องท า
การกู้ยืมเงินเพิ่มเติม กองทนุจะสามารถกู้ยืมเงินได้อีกไม่เกิน 2 พนัล้านบาทตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การได้มาซึ่งทรัพย์สนิดงักลา่วจะต้องมีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมมากกวา่ 2 พนัล้านบาท อาจมี
ความเป็นไปได้ที่กองทุนจะไม่สามารถด าเนินการให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินได้ในกรณีดงักลา่ว ทัง้นี ้หากกองทุนไม่
สามารถด าเนินการให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 หรือจ าเป็นต้อง
กู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเงินทนุในการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่  
3 แล้ว อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของกองทนุ 

นอกจากนี ้ภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ นิติบุคคลผู้ โอนจะโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 บางอย่างให้แก่กองทุน อย่างไรก็ตาม 
หนว่ยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องอาจคดัค้านการโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุ
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 ทัง้นี ้หากการโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3  และ
สทิธิตา่งๆ ต้องลา่ช้าออกไปหรือถกูยกเลกิ หรือคูส่ญัญาหรือหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องใดๆ คดัค้านการโอน
ทรัพย์สนิดงักลา่วอาจท าให้การด าเนินงานของกองทนุหยดุชะงกั ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญั
ตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทนุ  

6.1.12. การไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าและการอนุญาตหรืออนุมัติจากผู้ให้สิทธิ
แห่งทาง หรือการไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของกองทุนในที่ ดินซึ่ งเป็นที่ ตั ้งของเสา
โทรคมนาคมและ FOC อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน กระแสเงนิสด และฐานะการเงนิของกองทุน 

ที่ดินและทรัพย์สนิเกือบทัง้หมดซึ่งเสาโทรคมนาคมซึง่กองทนุให้เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการแก่ผู้
เช่าและบริหารจดัการของกองทนุตัง้อยูน่ัน้เป็นท่ีดินและทรัพย์สินท่ีเช่ามาจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน และการวาง FOC เกือบทัง้หมดซึ่งกองทนุได้มาจาก TUC AWC TICC และทรูมฟู นัน้ 
เป็นไปตามสทิธิแหง่ทางโดยนิติกรรมสญัญาที่หนว่ยงานด้านสาธารณปูโภคมอบให้แก่ TUC หรือ TICC ซึง่เป็นผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมในกลุม่ทรูและเป็นหรือจะเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุ นิติบคุคลผู้ โอนท่ีเก่ียวข้องภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ และ 
TICC และ TUC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักของ FOC บางส่วนของกองทุนภายใต้สัญญาเช่า 
ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้อง ตกลงด าเนินการหรือจะด าเนินการให้
กองทนุและผู้ เช่าและบริหารจดัการของกองทนุมีสทิธิใช้และเข้าถึงสถานที่เช่าและอาศยัสทิธิแหง่ทางได้ (แล้วแต่
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กรณี) ทัง้นี ้แม้ว่าสญัญาเช่าที่ดินส่วนมากซึ่งนิติบุคคลผู้ โอนที่เก่ียวข้องเป็นผู้ เช่าจะมีข้อสญัญามาตรฐานที่
อนญุาตให้นิติบคุคลผู้โอนท่ีเก่ียวข้องในฐานะผู้ เช่าน าพืน้ท่ีเช่าออกให้บคุคลใดๆ ใช้ประโยชน์ หรือเช่าช่วงได้โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบ รวมถึงอนุญาตให้นิติบคุคลผู้ โอนที่เก่ียวข้องในฐานะผู้ เช่าโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่
ตามสญัญาเช่าให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ ให้เช่า (เพียงแต่ต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร) อย่างไรก็ตาม สญัญาเช่าบางสว่นที่อาจไม่ได้มีข้อสญัญาดงักล่าว นิติบุคคลผู้
โอนท่ีเก่ียวข้องก็ยงัคงมีหน้าที่ต้องด าเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งเป็นผู้ให้
เชา่เพื่อให้สิทธิแก่กองทนุในการเข้าใช้ที่ดิน ดงันี ้กองทนุไม่สามารถรับรองวา่เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน
จะไม่คดัค้านการให้สิทธิดงักลา่วหรือห้ามไมใ่ห้ผู้ เช่าและบริหารจดัการที่ต้องร่วมใช้สถานท่ีเช่าติดตัง้อปุกรณ์บน
เสาโทรคมนาคมหรือเข้าถึงสถานที่ หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้ และนิติบคุคลผู้ โอนไม่สามารถด าเนินการให้
บุคคลภายนอกได้รับความยินยอมในการใช้สถานที่หรือหากพืน้ที่ตัง้  (site) ที่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมตัง้อยู ่(หรือพืน้ที่ตัง้ที่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จะตัง้อยู)่ ไม่
สามารถใช้หรือเข้าถึงได้ เนื่องจากข้อบกพร่องหรือข้อจ ากัดทางกฎหมายบางประการ นิติบุคคลผู้ โอนมีหน้าที่
ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่เก่ียวข้อง  ในการย้ายสถานที่ตัง้เสาโทรคมนาคมหรือหาเสา
โทรคมนาคมทดแทน หรือหากไมส่ามารถย้ายสถานท่ีตัง้เสาหรือหาเสาโทรคมนาคมทดแทนได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด นิติบุคคลผู้ โอนมีหน้าที่ที่จะต้องซือ้เสาโทรคมนาคมดังกล่าวคืนจากกองทุน  ราคาซือ้คืนเสา
โทรคมนาคมที่นิติบคุคลผู้โอนจะต้องช าระคือจ านวนเทา่กบัมลูคา่สดุท้ายของทรัพย์สนิท่ีได้รับผลกระทบดงักลา่ว 
รวมทัง้ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีคิดค านวณตัง้แต่วนัที่โอนทรัพย์สินดงักล่าวเสร็จสิน้ หกัด้วยค่าเช่าที่
กองทนุได้รับจากการให้เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว รวมถึงดอกเบีย้ในอตัราร้อย
ละ 7.5 ต่อปีคิดค านวณตัง้แต่วันที่กองทุนรับเงินค่าเช่าจากผู้ เช่าและบริหารจัดการหลักแต่ละครัง้ส าหรับ
ทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบนัน้ตามสญัญาเช่า ด าเนินการและบริหารหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้อง 
ซึง่อาจจะไมใ่ช่ราคาที่สะท้อนถึงมลูค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) ของเสาโทรคมนาคมดงักลา่วในกรณีที่
กองทนุมีกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี ้หากมีการซือ้คืนเสาโทรคมนาคมใดๆ 
กองทนุจะเสียประโยชน์ในกระแสรายได้จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมในอนาคต ซึ่งอาจสง่ผลให้มูลค่าหน่วย
ลงทนุของกองทนุลดลง 

ทัง้นี ้กฟภ. ได้มีหนงัสอืถึงกลุม่ทรูยืนยนัวา่การวางพาดทรัพย์สนิบางสว่นท่ีเก่ียวกบั FOC นอกเขตพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั และระบบ FOC ของ BFKT เป็นไป
ตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่ใช้บงัคบั โดย ณ วนัที่ของเอกสารฉบบันี ้กฟภ. ได้ทยอยออกเอกสารเพื่อเรียก
ช าระค่าพาดสายส าหรับสิทธิแห่งทางส าหรับทรัพย์สินดงักล่าว  หากในอนาคต กฟภ. ไม่ให้สิทธิแห่งทางและ
คดัค้านการเข้าถึงและการใช้งานทรัพย์สินดงักลา่ว ความสามารถของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทุน
และ BFKT ในการด าเนินงานในสว่นของทรัพย์สินเหล่านัน้อาจหยดุชะงกัลง หากเกิดกรณีดงักล่าวและระบบ 
FOC ของ BFKT ได้รับผลกระทบ กองทุนหรือ BFKT อาจจะต้องท าการย้ายทรัพย์สินส่วนที่ได้รับผลกระทบ
ออกไป โดยเสยีคา่ใช้จ่ายและอาจก่อให้เกิดความลา่ช้าขึน้ 

การวางพาดหรือการติดตัง้ FOC สว่นใหญ่ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกองทนุสว่น
ใหญ่เป็นไปตามการอนุญาตของ กสทช. ตามพรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมอย่างไรก็ดี กฟน. และ
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หนว่ยงานด้านสาธารณปูโภคอื่นยงัไมไ่ด้มีการให้สิทธิแห่งทางซึ่งท าให้การวางพาดหรือการติดตัง้ FOC อาจเข้า
ข่ายเป็นการกระท าละเมิด กฟน. หรือหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคอื่นอาจมีสิทธิตามกฎหมายที่จะฟ้องให้
กองทุนรือ้ถอน FOC บางส่วน ดงักล่าว และ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายได้ ทัง้นี ้ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ 
และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ TUC และ TICC ในฐานะผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัตกลง
รับผิดชอบเก่ียวกับการย้าย FOC และรับผิดชอบและจะชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนส าหรับต้นทุน 
คา่ใช้จ่าย คา่เสยีหาย ความสญูเสยี การเรียกร้อง และความรับผิดใดๆ ที่กองทนุต้องรับผิดอนัเก่ียวเนื่องกบั FOC 
ซึง่กองทนุได้เข้าลงทนุซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และ FOC ที่กองทนุจะเข้าลงทนุซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของ FOC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 อนัเกิดขึน้จากหรือเป็นผลมาจากการท่ีผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั
ของกองทุนไม่สามารถได้มาซึ่งสิทธิแห่งทางตามกฎหมายและตามสญัญาที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงข้อเรียกร้องใดๆ 
จากหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคใดๆ ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขที่ว่ามีการปฏิบตัิตามหน้าที่และเง่ือนไขบางประการ
ตามที่ก าหนดในสญัญา อนึ่ง การไม่ปฏิบตัิตามหรือความลา่ช้าในการปฏิบตัิตามข้อตกลงที่เก่ียวกบัการช าระ
คา่เสยีหายหรือการรับผิดชดใช้ดงักลา่วข้างต้นของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุอาจสง่ผลกระทบทาง
ลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทนุในการช าระค่าใช้จ่ายหรือเงินปันผลหรือเ งินใดๆ ที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมีสทิธิได้รับ 

เจ้าของที่ดินและทรัพย์สนิซึง่เสาโทรคมนาคมของกองทนุตัง้อยูใ่นปัจจบุนัอาจคดัค้านการท่ีนิติบคุคลผู้
โอนให้สทิธิในการใช้และเข้าถึงสถานที่เช่าแก่กองทนุดงักลา่ว  เจ้าของเหลา่นัน้อาจบงัคบัให้นิติบคุคลผู้โอนหรือ
บริษัทในกลุม่ทรูน าทรัพย์สนิดงักลา่วออกให้เช่าช่วงหรือโอนสทิธิการเช่าให้แก่กองทนุ พร้อมทัง้เรียกร้องอตัราค่า
เช่าที่สงูขึน้ หรือค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อแลกกบัความยินยอมของเจ้าของเหลา่นัน้ในการให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิ
การเช่าหรือการจดัการให้กองทนุเข้าไปมีช่ือเป็นผู้ เช่าเมื่อสญัญาเช่าที่เก่ียวข้องหมดอายลุง เนื่องจากในเบือ้งต้น
กองทนุไมไ่ด้มีช่ือเป็นคูส่ญัญาในฐานะผู้ เชา่ภายใต้สญัญาเช่า และจะมีฐานะเป็นผู้ เช่าตอ่เมื่อได้รับความยินยอม
จากเจ้าของที่เก่ียวข้อง หรือเมื่อสญัญาเช่าที่เก่ียวข้องหมดอายลุง (โดยขึน้อยู่กบัความยินยอมของเจ้าของที่ดิน) 
แม้ว่านิติบคุคลผู้ โอนที่เก่ียวข้องและผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัของกองทนุจะมีหน้าที่ภายใต้สญัญาโอนขาย
ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ และ สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารหลกัที่มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้องในการ
จดัให้กองทุนมีสิทธิในการใช้สิทธิแห่งทาง การเข้าถึงสถานที่เช่า และสิทธิการเช่าเก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง สิทธิในการเยียวยาความเสียหายของกองทุนจะมีอยู่อย่างจ ากัด หากผู้ ให้เช่า
ที่ดินหรือทรัพย์สินอันเป็นที่ตัง้ของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง  บอกเลิกสญัญาตาม
ระยะเวลาการบอกกลา่วที่ก าหนดไว้เนื่องจากการท่ีผู้ เช่าค้างช าระคา่เช่า  

โดยทัว่ไป สญัญาเช่าที่ดินและทรัพย์สินซึง่เสาโทรคมนาคมตัง้อยูส่ว่นใหญ่มีระยะเวลาประมาณสามปี 
โดยสญัญาเช่าที่เหลอืมีระยะเวลาการเช่าตัง้แตน้่อยกวา่ 3 ปีถึง 10 ปี โดยในสญัญาเช่าสว่นใหญ่ให้สทิธิผู้ เช่าใน
การต่อสญัญา นิติบุคคลผู้ โอนหรือบริษัทในกลุ่มทรูจะด ารงสิทธิการเช่าดังกล่าวในฐานะผู้ เช่าต่อไปจนกว่า
เจ้าของที่ดินที่เก่ียวข้องจะให้ความยินยอมให้กองทนุเข้าไปเป็นผู้ เช่า และได้ใช้และจะใช้ความพยายามอยา่งสม
เหตผุลในทางการค้าในการต่ออายสุิทธิการเช่าดงักลา่ว เว้นแต่การเช่าพืน้ท่ีท่ีเสาโทรคมนาคมซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของ BFKT และ AWC ตัง้อยู่ ซึง่จะยงัคงเช่าอยูภ่ายใต้ช่ือนิติบคุคลผู้โอนหรือนิติบคุคลในกลุม่ทรูตอ่ไปจนกวา่จะ
มีการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA  ให้แก่กองทนุ อยา่งไรก็ตาม อาจเป็นไป
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ได้ที่ผู้ ให้เช่าจะปฏิเสธการต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการเช่าใดๆ  ภายใต้ช่ือของกองทุนเมื่อสิทธิการเช่า
หมดอายลุง หรือนิติบุคคลผู้ โอนหรือบริษัทในกลุ่มทรูอาจผิดสญัญาไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของตน ซึ่งกรณี
ดงักลา่วเหลา่นีอ้าจท าให้กองทนุจ าเป็นต้องย้ายสถานที่ตัง้ของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ได้รับ
ผลกระทบ ทัง้นี ้ภายใต้สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ TUC ซึ่งเป็นผู้
เช่าและบริหารจดัการหลกัจะเป็นผู้ รับผิดชอบการย้ายเสาโทรคมนาคมที่เป็นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรู  
เสาโทรคมนาคมของ TUC ทีล่งทนุเพิ่มเติมครังที่ 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติมครังที่ 3 จาก
ที่ดินหรือทรัพย์สนิท่ีเช่าที่เสาโทรคมนาคมตัง้อยูเ่ดิมไปยงัสถานท่ีใหมด้่วยต้นทนุคา่ใช้จ่ายของ TUC เอง หากไม่
สามารถต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการเช่าดงักล่าวได้  โดยกองทุนจะช าระค่าตอบแทนส าหรับการย้ายเสา
โทรคมนาคมให้แก่ TUC เป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบไุว้ในสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มี
การแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี การไม่ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ดงักลา่วของ TUC อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 

การสูญเสียสิทธิประโยชน์จากการเช่าหรือสิทธิแห่งทาง ซึ่งมีเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติหรือการถูก
กล่าวหาว่าไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของข้อตกลงการเช่าหรือสญัญาให้สิทธิแห่งทาง การบอกเลิกสิทธิการเช่า
หรือการบอกเลกิสญัญาให้สิทธิแห่งทางโดยผู้ ให้เช่าหรือผู้ให้สทิธิ แล้วแต่กรณี หรือการไม่สามารถด าเนินการให้
มีการต่ออายุหรือการที่เจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคปฏิเสธที่จะท าการต่ออายุให้ภายใต้
ข้อก าหนดที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์หรือไมต่อ่อายใุห้เลยเมื่อครบก าหนดระยะเวลา หรือการคดัค้านจากเจ้าของ
ที่ดิน หนว่ยงานด้านสาธารณปูโภค กสท. โทรคมนาคม หรือหน่วยงานท้องถ่ินที่เก่ียวข้อง ตอ่การเข้าถึงหรือการ
ใช้สถานที่เช่าหรือสิทธิแห่งทางดังกล่าวโดยกองทุน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคขดัขวางความสามารถของผู้ เช่าและ
บริหารจัดการหลกัและ BFKT ในการด าเนินงานเก่ียวกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทุน 
และความสามารถของกองทนุการสร้างรายรับจากทรัพย์สนิดงักลา่ว  

อนึง่ กองทนุจะได้มาซึง่รายได้จากเสาโทรคมนาคมจ านวนหนึ่ง ที่ตัง้อยูบ่นบริเวณที่ดินซึง่ยงัไมม่ีความ
ชดัเจนในเร่ืองของความเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัข้อพิพาท หรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากดั
เก่ียวกบัการใช้พืน้ท่ีบางประการท่ีอาจมีผลให้ BFKT ไมส่ามารถด าเนินการเก่ียวกบัเสาโทรคมนาคม หรืออาจท า
ให้สทิธิการเช่าบนที่ดินดงักลา่วใช้บงัคบัไมไ่ด้ หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึน้ซึง่กระทบตอ่เสาโทรคมนาคม BFKT หรือ 
เสาโทรคมนาคมของ AWC อาจต้องย้ายสถานที่ตัง้ของเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว ซึ่งการย้ายสถานที่ตัง้ของเสา
บางส่วนอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงและอาจส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมของ  BFKT หรือ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ต้องหยดุชะงกัลง หาก BFKT หรือ AWC ไมส่ามารถย้ายสถานท่ีตัง้ของเสาได้ ก็จะสง่ผล
กระทบต่อรายได้ของกองทุนที่จะได้รับจากเสาดังกล่าวภายใต้สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่
เก่ียวข้อง 

หากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานใดๆ ถกูย้ายหรือจะต้องหาทรัพย์สินอื่นมาแทน การให้บริการแก่ผู้ เช่า
และบริหารจดัการสถานที่ตัง้ร่วมกนัซึ่งเป็นบคุคลภายนอกในบริเวณที่ทรัพย์สินเหลา่นัน้ตัง้อยูอ่าจถกูรบกวนได้ 
หากนิติบุคคลผู้ โอนที่เก่ียวข้องไม่สามารถย้ายทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมดังกล่าวได้และซือ้
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมดงักลา่วคืนจากกองทนุแทน สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการ
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ระหวา่งกองทนุและผู้ เช่าและบริหารจดัการสถานท่ีตัง้ร่วมกนัของกองทนุซึง่เป็นบคุคลภายนอกจะสิน้สดุลง ผู้ เช่า
และบริหารจดัการสถานท่ีตัง้ร่วมกนัจะต้องย้ายอปุกรณ์ของตนออกจากทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้กองทนุอาจถกู
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและด าเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการย้ายและติดตัง้อุปกรณ์ของผู้ เช่าและ
บริหารจดัการใหม่ และคา่เสยีหายจากการสญูเสยีผลก าไรในอนาคต นอกจากนี ้การระงบัการให้บริการหรือการ
สิน้สุดของสัญญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการกับผู้ เช่าและบริหารจัดการสถานที่ตัง้ร่วมกันซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเนื่องจากการที่นิติบุคคลผู้ โอนหรือผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัที่อยู่ในกลุ่มทรูไม่ได้รับความ
ยินยอมให้บคุคลภายนอกสามารถใช้และเข้าถงึสถานท่ีเชา่ได้ หรือไมส่ามารถโอนสทิธิการเช่าหรือจดัหาสทิธิแหง่
ทางให้แก่กองทุนหรือเนื่องจากความบกพร่องหรือข้อจ ากัดทางกฎหมายบางประการที่เก่ียวข้องกับสถานที่ 
(sites) ใดๆ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้อาจมีผลกระทบทางลบต่อ
ช่ือเสียงของกองทุน ในฐานะผู้ ให้บริการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน และอาจท าให้หาผู้ เช่าและ
บริหารจดัการสถานท่ีตัง้ร่วมกนัยากขึน้อีกด้วย เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 

นอกจากนี ้กองทุนอาจไม่สามารถเข้าถึง วิเคราะห์ หรือยืนยนัข้อมลูทัง้หมดเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิ อีกทัง้
ประเด็นอื่นๆ ได้ตลอดเวลาเก่ียวกบัสถานท่ีซึง่ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุได้เข้าลงทนุหรือ
จะได้เข้าลงทุนตัง้อยู่ ในกรณีที่มีความบกพร่องใดๆ เก่ียวเนื่องกับสิทธิแห่งทางหรือสิทธิในการเข้าถึงสถานที่
ดังกล่าวเกิดขึน้ ความสามารถของผู้ เช่าของกองทุนที่จะด าเนินงานต่อไป ณ สถานที่ดังกล่าวก็อาจได้รับ
ผลกระทบในเชิงลบ ดงันัน้ ความสญูเสยีหรือความบกพร่องแห่งสิทธิในการเช่าหรือสิทธิแห่งทางซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของกองทนุเหนือที่ดินหรือทรัพย์สินอนัเป็นที่ตัง้ของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะการเงินของกองทนุ   

6.1.13. หากผลการวิเคราะห์การทับซ้อนกันของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 
จ านวนหน่ึงที่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการจัดท าการวิเคราะห์ปรากฏว่า มีการทับซ้อนกัน
ระหว่างเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่  3 และเสาโทรคมนาคมที่กองทุน
ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน กลุ่มทรูก็จะยังเช่าพืน้ที่  (slots) บนเสาโทรคมนาคมดังกล่าวตามสัญญา
เช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ ได้มีการแก้ไขและแทนที่ ที่ เกี่ ยวข้องและจะ
ด าเนินการแก้ไขการทับซ้อนของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวนัน้ภายในระยะเวลาประมาณไม่
เกินสองปีนับจากวันที่ ได้รับแจ้งจากกองทุนถึงรายละเอียดของเสาโทรคมนาคมที่มีการทับ
ซ้อนกัน แต่อย่างไรก็ดี อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความล่าช้าในการด าเนินการแก้ไขการ
ทับซ้อนของเสาโทรคมนาคมดังกล่าวโดยกลุ่มทรู ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบชั่ วคราวต่อ
ความสามารถของกองทุนในการหารายได้จ านวนหน่ึงจากเสาโทรคมนาคมที่ทับซ้อนกัน
ดังกล่าว โดยการให้เช่าแก่ผู้เช่าที่เป็นบุคคลภายนอก  

กองทนุได้จัดให้มีการท าการวิเคราะห์การทบัซ้อนกันของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครัง้ที่  3 และเสาโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการเข้าลงทนุดงักลา่วจะไม่มีการทบั
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ซ้อนกันของเสาโทรคมนาคมของกองทุนอย่างมีนัยส าคญั (กล่าวคือ การที่สถานที่ตัง้ของเสาโทรคมนาคมที่
กองทนุลงทุนอยู่ในปัจจุบนัและสถานที่ตัง้ของเสาโทรคมนาคมใหม่อยูใ่กล้กนัมากและเสาโทรคมนาคมที่ตัง้อยู่
ใกล้กนันัน้เสาใดเสาหนึ่งยงัมิได้มีการติดตัง้อปุกรณ์เพื่อรับสง่สญัญาณจนอาจท าให้ผู้ เช่าที่เป็นบคุคลภายนอก
อาจต้องการเช่าเสาโทรคมนาคมเสาใดเสาหนึ่งมากกว่าอีกเสาหนึ่ง ทัง้นี ้การพิจารณาการทบัซ้อนกันของเสา
โทรคมนาคมอย่างมีนยัส าคญันัน้จะเป็นไปตามหลกัการทางเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับกนัในอตุสาหกรรม) ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้มีเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 จ านวนหนึ่งซึ่งถือวา่น้อยเมื่อเทียบกบั
จ านวนของเสาทัง้หมดที่กองทุนจะเข้าลงทนุในครัง้นีท้ี่ยงัคงอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์การทบัซ้อนกนั โดยหาก
ผลการวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่ามีการทบัซ้อนกนัระหวา่งเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 
และเสาโทรคมนาคมที่กองทนุลงทนุอยู่ในปัจจุบนั กลุม่ทรูก็จะยงัเช่าพืน้ที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมดงักลา่ว
ตามสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ท่ีเก่ียวข้อง และจะด าเนินการแก้ไข
การทบัซ้อนของเสาโทรคมนาคมดงักลา่วนัน้ภายในระยะเวลาประมาณไม่เกินสองปีนบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจาก
กองทนุถึงรายละเอียดของเสาโทรคมนาคมที่มีการทบัซ้อนกนั ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อ 3.7.4(1) 
หนงัสือข้อตกลงเก่ียวกบัเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่มีการทบัซ้อน แตอ่ยา่งไรก็ดี อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด
ความลา่ช้าในการด าเนินการแก้ไขเสาโทรคมนาคมที่มีการทบัซ้อนกนัโดยกลุม่ทรู ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบ
ชัว่คราวตอ่ความสามารถของกองทนุในการหารายได้จ านวนหนึง่จากเสาโทรคมนาคมที่ทบัซ้อนกนัดงักลา่ว โดย
การให้เช่าแก่ผู้ เช่าที่เป็นบคุคลภายนอก 

6.1.14. รายงานของผู้เชี่ยวชาญที่ท าการประเมินทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ซึ่งบริษัท
จัดการอาศัยเป็นข้อมูลนัน้มีขอบเขตที่จ ากดั อีกทัง้อาจมีความไม่ถกูต้องและมีข้อบกพร่องอยู่  

รายงานของผู้ เช่ียวชาญที่ท าการประเมินทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ FOC 
(รวมถึงรายงานของที่ปรึกษาทางเทคนิค และรายงานการประเมินมลูค่า) ซึง่บริษัทจดัการอาศยัเป็นข้อมลูนัน้มี
ขอบเขตที่จ ากดั อีกทัง้อาจมีความไมถ่กูต้องและมีข้อบกพร่องอยู ่ตวัอยา่งเช่น ผู้ประเมินมลูคา่มิได้ยืนยนัการมี
อยู่หรือท าการตรวจสอบ FOC ทัง้หมดที่กองทุนมีอยู่หรือจะเข้าลงทุน ทัง้นี ้ในการตรวจสอบหรือการประเมิน
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุนัน้ใช้วิธีการสุม่ตรวจ เนื่องจากข้อจ ากดัของขอบเขตในการ
ตรวจสอบ และจ านวนรวมถึงการกระจายตวัของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ FOC ซึ่งมี
จ านวนมากและมีการกระจายตวัสงู นอกจากนี ้ความช ารุดบกพร่องและความขาดตกบกพร่องบางประเภทอาจ
ไมส่ามารถหรือยากที่จะตรวจสอบพบ เนื่องจากข้อจ ากดัของขอบเขตในการตรวจสอบ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่
ใช้ รวมถึงปัจจยัประการอื่นๆ  

นอกจากนี ้ค ารับรอง (Representation) การรับประกัน (Warranty) และข้อตกลงในการรับผิดชดใช้ 
(Indemnity) ซึ่งนิติบุคคลผู้ โอนที่เก่ียวข้องให้ไว้แก่กองทุน มีข้อจ ากัดทัง้ในด้านของจ านวนค่าเสียหายที่อาจ
เรียกร้องได้ และในด้านระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้อง กองทุนไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทุนจะมีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสยีหายได้ตามที่นิติบคุคลผู้ โอนท่ีเก่ียวข้องได้ให้ค ารับรอง การรับประกนั และข้อตกลงในการรับผิด
ชดใช้ไว้ ส าหรับความเสยีหายหรือความรับผิดที่กองทนุได้รับหรือเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม โดยความช ารุดบกพร่องหรือความขาดตกบกพร่องหรือการไม่มีอยู่ของทรัพย์สิน



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 409 

โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมดงักลา่วอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่ของทรัพย์สนิของกองทนุ และอาจสง่ผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลก าไรและกระแสเงินสดของกองทนุตลอดจนความสามารถของกองทนุในการ
จ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

6.1.15. กองทุนอาจเผชิญความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ การช าระหนีแ้ละการกู้ยืมเงินเพื่อช าระหนี ้
เดิม ในส่วนของหนีท้ี่ มีอยู่ในปัจจุบัน และหนีใ้นอนาคต และอาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนที่
จ าเป็นในอนาคตตามข้อก าหนดซึ่ งเป็นที่ยอมรับได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนที่จ าเป็น
ดังกล่าวได้เลย 

ในปัจจุบนั กองทนุได้ท าการกู้ยืมเงินเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 รวมถึงที่อาจจะท าการ
กู้ ยืมเงินเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (หากมี) นัน้ ตาม
เง่ือนไขของสัญญาเงินกู้  อัตราดอกเบีย้ส่วนหนึ่งของเงินกู้ จะเป็นอัตราไม่คงที่ โดยกองทุนได้พิจารณาและ
ควบคุมความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม ผ่านการเข้าท าสญัญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (interest rate swap) เพื่อเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ซึ่งไม่คงที่บางส่วนให้เป็นอตัราคงที่ 
อยา่งไรก็ดี ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลก าไรและกระแสเงินสดของกองทนุ
ตลอดจนความสามารถของกองทนุในการจ่ายเงินปันผลและเงินจากการลดทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

กองทุนอาจจ าเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อการหาทรัพย์สินอื่นมาทดแทนทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเป็นครัง้คราว นอกจากนี ้กองทนุอาจต้องการจดัหาเงินทุนหรือกู้ยืมเงินเป็นจ านวนมากเพื่อเป็นทนุ
ส าหรับการลงทนุเพิ่มเติม รวมถึงการใช้สิทธิของกองทนุในการซือ้และ/หรือการใช้สิทธิในการได้รับค าเสนอขาย 
(right to receive a first offer) ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ โปรดพิจารณารายละเอียดใน
หวัข้อ 6.1.7 “กองทนุอาจไมส่ามารถซือ้ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมภายใต้เง่ือนไขที่ยอมรับ
ได้ หรือไมส่ามารถรวมทรัพย์สนิเหลา่นัน้ได้อยา่งประสบผลส าเร็จ หรือกองทนุอาจจะไม่สามารถหาทรัพย์สนิเพื่อ
การลงทุนเพิ่มเติมที่เหมาะสมได้ หรือกลยุทธ์การเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จ” 

กองทุนอาจจะไม่สามารถท าการกู้ ยืมเงินใหม่เพื่อช าระหนีเ้ดิม (refinancing) และจัดหาเงินทุนใน
รูปแบบการเพิ่มทุนหรือกู้ ยืมเงินได้ในเวลาที่จ าเป็น หรือตามข้อก าหนดซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ของกองทุน แม้ว่า
กองทนุสามารถท าการกู้ยืมเงินเพื่อการได้มาซึง่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1  
และทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 รวมถึงที่อาจจะท าการกู้ ยืมเงินเพื่อการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 (หากมี) ข้อก าหนดของการกู้ ยืมเงิน
ใหมเ่พื่อช าระหนีเ้ดิม (refinancing) อาจเอือ้ประโยชน์ให้กบักองทนุน้อยกวา่ข้อก าหนดของเงินกู้ยืมเดิม กองทนุ
อาจอยู่ภายใต้บงัคบัของข้อก าหนดบางอยา่งซึ่งจ ากัดหรือมีผลกระทบในทางลบตอ่ความสามารถของกองทนุที่
จะจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเข้าท าความตกลงการจดัหาเงินทนุเพิ่มเติม  และข้อก าหนดดงักลา่ว
อาจจ ากดัความสามารถของกองทนุที่จะท าการลงทนุเพิ่มเติม หรืออาจก าหนดให้กองทนุต้องกนัเงินไว้ ในบญัชี
เงินฝากเพื่อด ารงเงินฝากในบญัชีหรือเพื่อเป็นประกนัการช าระคืนหนี ้นอกจากนี ้กองทนุยงัอยู่ภายใต้ข้อจ ากัด
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การด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุไมเ่กินสามเทา่ (3:1)  หรืออตัราสว่นตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนดเป็นครัง้
คราว อีกทัง้ ภาระผกูพนัในการช าระหนีข้องกองทนุอาจเพิ่มขึน้ในอนาคตเนื่องจากอตัราดอกเบีย้ที่สงูขึน้ ดงันัน้ 
ถ้ากองทุนไม่สามารถกู้ ยืมเงินใหม่เพื่อช าระเงินต้นและดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระได้ หรือไม่สามารถขยาย
ระยะเวลาการช าระเงินดงักล่าว หรือไม่สามารถท าการช าระเงินดงักล่าวด้วยเงินที่ได้รับจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ 
เช่น การออกหน่วยลงทุนใหม่ กองทนุจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในระดบัที่คาดหมายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
หรือไม่สามารถช าระหนีต้ามที่ถึงก าหนด การที่กองทุนไม่สามารถช าระหนี ้หรือรักษาหลกัประกัน หรือปฏิบตัิ
ตามภาระผกูพนัภายใต้สญัญาสนิเช่ือ อาจน าไปสูก่ารยกเลกิสนิเช่ือหนึง่หรือหลายรายการ หรือท าให้เกิดเหตผิุด
นดัซึ่งเกิดจากการผิดนัดตามสญัญาอื่น (cross default) หรือก่อให้เกิดเบีย้ปรับ หรือท าให้หนีภ้ายใต้สญัญา
สนิเช่ือดงักลา่วถึงก าหนดช าระเร็วขึน้ ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและ
โอกาสทางธุรกิจของกองทนุ 

6.1.16. สิทธิของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
มีอยู่อย่างจ ากัด 

ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ และสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์นัน้ได้จ ากดัความรับผิดของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์  (แล้วแต่
กรณี) อยูเ่พียงความรับผิดที่เกิดขึน้จากการกระท าหรือถกูกระท า หรือการงดเว้นการกระท าโดยสจุริตของบริษัท
จดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งมิได้เกิดขึน้จากการฉ้อโกง การจงใจผิดสญัญา การกระท าผิดหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย (breach of trust) หรือเกิดขึน้ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ใช้ความระมดัระวงั
ตามสมควร นอกจากนี ้ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ และสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ก าหนดให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึน้กบับริษัท
จัดการและผู้ ดูแลผลประโยชน์ในฐานะผู้ จัดการและผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนโดยมีเหตุมาจากการ
ด าเนินคดี ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ค่าเสียหาย หรือ ข้อเรียกร้อง ซึ่งมิได้เกิดจากการฉ้อโกง การจงใจผิดสญัญา 
การกระท าผิดหน้าที่ที่ ได้ รับมอบหมาย (breach of trust) หรือเกิดขึน้ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ ดูแล
ผลประโยชน์มิได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควร ดงันัน้ สิทธิเรียกร้องที่กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุมีต่อบริษัท
จดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์จึงอาจมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

6.2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมและกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 

6.2.1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการก ากับดูแลด้านกฎระเบียบ 

(ก) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับใบอนุญาตหรือข้อก าหนดอื่นๆ ซึ่งอาจก าหนดใน
อนาคต ซึ่งก าหนดให้กองทุนต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุน 

ในอนาคต กสทช.อาจออกประกาศหรือมีแนวทางการตีความกฎหมายและระเบียบใดๆ ใน
อนาคตซึ่งก าหนดให้บุคคลใดๆท่ีเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินโทรคมนาคม (รวมถึงกองทุน) 
จะต้องถกูก ากบัดแูลโดยกสทช. หรือต้องได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมไมว่า่ด้วยสาเหตุ
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ใดๆ รวมถึงมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียม 
USO ทัง้นี ้ยังไม่มีความชัดเจนในขณะนีว้่าความไม่แน่นอนว่ากสทช.จะออกประกาศ หรือมีแนว
ทางการตีความกฎและระเบียบดังกล่าวหรือไม่ เมื่อใด และกองทุนจะถูกก าหนดให้ต้องได้รับ
ใบอนญุาตหรือไมห่รือกองทนุจะมีความสามารถหรือคณุสมบตัิที่จะขอรับใบอนญุาตดงักล่าวได้หรือไม ่
ดงันัน้แม้วา่ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. กองทนุไมส่ามารถประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเองได้ 
แตก็่อาจมีความเป็นไปได้วา่กองทนุอาจต้องได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต 

ในกรณีที่ประกาศหรือแนวทางการตีความกฎและระเบียบใดๆ ดงักลา่วสง่ผลให้กองทนุหรือ
บริษัทจัดการจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคตไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ 
กองทุนไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทุนจะสามารถปฏิบัติตามหรือมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องกับการขอรับใบอนุญาตหรือเง่ือนไขใดๆ ที่ก าหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตต้องปฏิบตัิได้ รวมถึง
กองทุนจะมีภาระต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียม 
USO ในอตัราที่ใช้บงัคบัในขณะนัน้ โดยอตัราที่บงัคบัใช้ในปัจจุบนัประมาณร้อยละ  1.5 และร้อยละ 
2.5 ของรายได้รวม ตามล าดับ ดังนัน้ หากประกาศ หรือ แนวทางการตีความกฎและระเบียบใดๆ 
ดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของกองทนุ รวมทัง้ความสามารถของกองทนุในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทุน 

(ข) อุตสาหกรรมการสื่อสารในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลอย่าง
เข้มงวด ซึ่งอาจน าไปสู่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการก ากับดูแลด้าน
กฎระเบียบ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ 
กสทช. เป็นหน่วยงานก ากับดูแลอิสระแต่เพียงหน่วยงานเดียวที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมในประเทศไทย ซึง่นบัเป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมที่ได้รับการก ากบัดแูลอยา่งมาก โดย กสทช. 
มีอ านาจอย่างกว้างขวางครอบคลุมทัง้กิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ ตามอ านาจที่ให้ไว้โดย พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทศัน์  

กฎระเบียบที่ก ากับดูแลธุรกิจโทรคมนาคมครอบคลุมถึงเร่ืองต่างๆ อาทิ (1) ประเภทของ
บริการโทรคมนาคม และข้อก าหนดการออกใบอนุญาตส าหรับบริการโทรคมนาคมแบบต่างๆ (2) 
ข้อก าหนดเก่ียวกับคณุสมบตัิ และขัน้ตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทัง้สาม
แบบที่มีอยู่ในประเทศไทย (3) มาตรการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม (5) การครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว (6) การคงสิทธิเลขหมาย (7) 
กฎระเบียบว่าด้วยการป้องกันการผกูขาดและการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม ส าหรับกิจการกระจายเสียง
และโทรคมนาคม (8) กฎระเบียบวา่ด้วยการเช่ือมตอ่โครงขา่ย (9) ขัน้ตอนการรับและการพิจารณาการ
ร้องเรียนจากผู้ ใช้บริการ (10) มาตรฐานสญัญาบริการโทรคมนาคม (11) การก าหนดเพดานอตัรา
คา่บริการและการเรียกเก็บคา่บริการลว่งหน้า (12) กฎระเบียบวา่ด้วยการคุ้มครองความปลอดภยัของ
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ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้บริโภค (13) การใช้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ (14) การใช้โครงสร้าง
พืน้ฐานร่วมกัน และ (15) การขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการ  ในส่วนของการจัดสรรคลื่น
ความถ่ี พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ 2553 ก าหนดให้ กสทช. ใช้วิธีการ “ประมลู” เป็นแนวทาง
ในการจดัสรรคลื่นความถ่ีโทรคมนาคมให้กบัผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เว้นแต่ในกรณีเป็นคลื่น
ความถ่ี ที่มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือน าไปใช้ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อแสวงหา
ก าไรซึ่งอาจใช้วิธีการอื่นได้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 10.3.5 “อ านาจหน้าที่ของ 
กสทช.” 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ 2553 ให้อ านาจแก่ กสทช. ที่จะด าเนินการตา่งๆ เช่น  

• จัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ตารางก าหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ  แผนแม่บท 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทยุ
และแผนเลขหมาย โทรคมนาคม ให้สอดคล้องกบัแผนระดบัชาติวา่ด้วยการพฒันาดิจิทลัและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนดงักลา่ว  

• ก าหนดโครงสร้างส าหรับการค านวณอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราค่าบริการที่ผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคม และผู้ ให้บริการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์จะเรียกเก็บจากผู้ ใช้บริการ 
และโครงสร้างส าหรับการค านวณอตัราคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ย 

• ออกใบอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถ่ีวิทยุในกิจการโทรคมนาคม และกิจการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ 

• ก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ในประเทศไทย รวมทัง้ข้อก าหนด เง่ือนไข 
และค่าธรรมเนียมใบอนญุาต อีกทัง้ก ากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิจการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ในประเทศไทย 

• ก าหนดมาตรฐานและข้อมูลจ าเพาะทางเทคนิคในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ รวมทัง้หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเช่ือมตอ่โครงขา่ย
และการเข้าถึงโครงขา่ย 

• วางแผนการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคม ก าหนดเลขหมายโทรคมนาคมให้แก่ผู้ ให้บริการ 
และก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนส าหรับการคงสทิธิเลขหมาย 

• สง่เสริมการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม 

• ก าหนดมาตรการป้องกันพฤติกรรมที่ต่อต้านการแข่งขนัหรือพฤติกรรมการแข่งขนัที่ไม่เป็น
ธรรม 
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• เรียกคืนคลืน่ความถ่ีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  หรือใช้ประโยชน์ไมคุ่้มค่าหรือน ามาใช้ประโยชน์ ให้
คุ้มคา่ยิ่งขึน้ 

• ประสานงานเก่ียวกับการบริหารคลื่นความถ่ีทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ   รวมทัง้
สนบัสนนุกิจการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือ ให้ได้มาซึง่สทิธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

• ก าหนดหน้าที่ในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานอย่างทัว่ถึง รวมถึงข้อก าหนดในการ
ให้บริการในพืน้ท่ีหา่งไกล และ 

• ก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการคุ้มครองสทิธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม และผู้ใช้บริการ
กระจายเสยีงและบริการโทรทศัน์ 

โดยเหตทุี่มีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการออกกฎระเบียบใหม่ซึ่งก ากบัดแูลและควบคมุธุรกิจ
โทรคมนาคมคมหรืออาจมีความเปลี่ยนแปลงในแนวทางการตีความหรือนโยบายของ กสทช.  ที่อาจ
น ามาใช้ในธุรกิจดงักล่าวในอนาคต กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าความไม่แน่นอนดงักล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบในทางลบต่อสภาพแวดล้อมในการก ากบัดแูลด้านกฎระเบียบและโอกาสทางธุรกิจของกองทนุ
หรือกลุม่ทรู 

(ค) ใบอนุญาตที่จ าเป็นในการประกอบการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมมีความหลากหลาย และอาจเป็นการยากที่จะได้รับใบอนุญาต
ดังกล่าว และหากแม้ได้รับแล้ว ก็อาจถูกแก้ไข จ ากัด หรือยกเลิก หรืออาจต่ออายุ
ไม่ได้ 

การตัง้เสาโทรคมนาคมและการวาง FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั ต้อง
ได้รับการอนมุตัิจากหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง กสทช. หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค และ
หนว่ยงานท้องถ่ิน (ส าหรับใบอนญุาตก่อสร้าง) ในกรณีของเสาโทรคมนาคม ใบอนญุาตเหลา่นีอ้าจถกู
ทบทวน ตีความ แก้ไข จ ากดั หรือยกเลกิโดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ ซึง่ผลของการด าเนินการเหลา่นัน้
ท าให้กองทนุอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมได้ตามที่กองทนุ
คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้หลกัเกณฑ์ในการให้อนญุาตให้ตัง้เสาและวาง FOC มีความแตกตา่งกนัอยา่ง
มากระหว่างหน่วยงานของรัฐสว่นกลางและหน่วยงานปกครองท้องถ่ิน แม้ว่าจะอยู่ภายใต้บงัคบัของ
กฎหมายเดียวกัน ดังนัน้ หน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานปกครองท้องถ่ินแต่ละแห่งจึงมักออก
นโยบายที่เฉพาะกิจและซ า้ซ้อนกัน อนัประกอบด้วยข้อก าหนดและเง่ือนไข ค่าธรรมเนียมรายปี ฐาน
อตัราคา่บริการ ภาษีท้องถ่ิน คา่ธรรมเนียมอื่นๆ และมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมที่แตกตา่งกนั ความไม่
แน่นอนซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการวางนโยบายในระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกัน อาจส่งผลให้
กองทนุเข้าไปมีสว่นพวัพนักบัข้อพิพาทเป็นจ านวนมาก 

ทัง้นี ้การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอาจจะต้องมีการยื่นขอ
ใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมตัิจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทาง
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ธุรกิจ ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน  เมื่อกองทุนมีความจ าเป็นหรือถูก
ก าหนดให้ต้องได้รับหรือเมื่อครบก าหนดการต่ออายุใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมัติดังกล่าว 
กองทนุไม่อาจรับรองได้ว่าหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะออกใบรับรอง ใบอนญุาต หรือให้การอนมุตัิ
เหลา่นีแ้ก่กองทนุ หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะออกใบอนญุาต ใบรับรอง หรือการให้การอนมุตัิ
ภายในเวลาอนัเหมาะสมหรือตามที่คาดหมาย นอกจากนี ้ใบรับรอง ใบอนญุาต และการอนมุตัิเหลา่นี ้
อาจอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่างๆ ซึ่งกองทนุไมอ่าจรับรองได้วา่กองทนุจะสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขเหลา่นี ้
ได้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่อาจน าไปสูก่ารยกเลกิ การเพิกถอน หรือการระงบัซึง่ใบรับรอง ใบอนญุาต หรือการ
อนมุตัิที่เก่ียวข้องนัน้ๆ การท่ีไม่สามารถท าการต่ออายใุบรับรอง ใบอนญุาต หรือการอนมุตัิที่เก่ียวข้อง
นัน้ๆ หรือด ารงไว้ซึ่งคุณสมบัติในการมีใบอนุญาต หรือยื่นขอใบรับรอง ใบอนุญาต หรือการอนุมตัิที่
จ าเป็น อาจสง่ผลให้การด าเนินงานของกองทนุต้องหยดุชะงกั และอาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมี
นยัส าคญัต่อธุรกิจของกองทุน กองทนุไม่อาจรับรองได้ว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะไม่ด า เนินการหรือ
ก าหนดเง่ือนไขใดๆ ที่เก่ียวกบัใบอนญุาตดงักลา่ว ซึง่อาจมีผลกระทบในเชิงลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การ
ด าเนินงานของกองทนุ นอกจากนี ้หากกองทนุไม่สามารถขอรับอนมุตัิและขอรับใบอนญุาตบางอย่าง
ได้ กองทนุอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องหาสถานที่ตัง้อื่น ซึ่งท าให้ต้องใช้ความพยายามและค่าใช้จ่าย
อยา่งสงูในกรณีที่ไมม่ีสถานท่ี (site) อื่นท่ีเหมาะสม 

อนึ่ง เสาซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่มีกฎหมายก าหนดและมีความสงู 10 เมตรขึน้ไปจากระดบัฐาน 
และมีน า้หนักเกิน 40 กิโลกรัมขึน้ไปนัน้ จะต้องมีใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานท้องถ่ิน ถึงแม้
กองทุนต้องพึ่งพานิติบุคคลผู้ โอนและผู้ ใช้ทรัพย์สินของกองทุนในการจัดหาใบรับรองหรือการอนุมตัิ
เหลา่นี ้แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบนี ้กองทนุอาจจะต้องเป็นผู้ท าการจดัหา
หรือตอ่อายใุบรับรองหรือการอนมุตัิส าหรับเสาโทรคนาคมหรือทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
อื่นๆ ที่กองทนุอาจจะได้มาในอนาคต หรือเสาโทรคมนาคมที่กองทนุอาจจะต้องท าการย้าย ซึง่อาจเป็น
การเพิ่มต้นทนุการด าเนินงานของกองทนุ 

นอกจากนี ้ผลกระทบทางด้านสุขอนามัยและทัศนียภาพของการติดตัง้เสาโทรคมนาคม
จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตนครหลวงและเขตเมืองของประเทศไทย ตลอดจนความกงัวลที่
สงูขึน้เก่ียวกับผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งอาจท าให้หน่วยงานของรัฐ
ระดบัท้องถ่ินเกิดความกังวลขึน้ได้ ดงันัน้ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง อาจมีการก าหนดเง่ือนไขหรือ
ข้อจ ากดับางอย่างส าหรับการตัง้เสาโทรคมนาคม ซึง่จะเป็นการจ ากดัความขีดสามารถของกองทนุใน
การขยายกิจการอย่างมีนยัส าคญั หรือเป็นการบงัคบัให้กองทนุต้องย้ายสถานที่ตัง้ของเสาเดิม ซึ่งแม้
กองทนุจะสามารถท าได้ แตก็่ด้วยคา่ใช้จ่ายที่สงูมาก 
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6.2.2. การลดลงของอุปสงค์ของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย อาจมี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของกองทุน 

ธุรกิจของกองทุนประกอบด้วยการถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่าหรือสิทธิในการได้รับประโยชน์จาก
รายได้ที่เกิดจากเสาโทรคมนาคม โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่
ต่างจังหวัด และการให้เช่าเสาและ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัด ให้ผู้ ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ ให้บริการโทรคมนาคมประเภทอื่นๆ เป็นหลัก นอกจากนี ้กองทุนได้สิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจากการที่ BFKT และ AWC ให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA 
ปัจจัยที่มีผลกระทบในทางลบต่ออุปสงค์ของเสาโทรคมนาคม การใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท 
Active และ Passive FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ที่ต่างจังหวัดในประเทศไทยโดยทั่วไป และ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พืน้ที่บนเสา พืน้ท่ีรองรับของ FOC และสิทธิของกองทนุในการรับประโยชน์จากรายได้ที่เกิด
จากการให้เช่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ 
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทนุ ปัจจยัดงักลา่วอาจรวมถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

• อปุสงค์ส าหรับการให้บริการโทรคมนาคมเคลือ่นที่และบริการบรอดแบนด์ของผู้บริโภคลดลง 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไปไมด่ีนกั หรือปัจจยัอื่นๆ 

• การไมส่ามารถจดัหาลกูค้ารายใหมเ่พิ่มเติม 

• ฐานะการเงินของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่โดยทั่วไปเสื่อมถอยลงเนื่องจากอตัรา
ค่าธรรมเนียมที่ลดลง การหลอมรวมสื่อ  (media convergence) หรือปัจจัยอื่นๆ หรือการ
เข้าถึงเงินทนุของผู้ให้บริการเหลา่นัน้เอง 

• การควบหรือรวมกิจการระหว่างกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ เป็นผลให้รายจ่ายลงทนุลดลง 
และความต้องการเสาใหม ่หรืออปุสงค์ของพืน้ท่ีเพิ่มเติมในสถานท่ีตัง้เดิมลดลง 

• ความสามารถและความเต็มใจของผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีในการคงรายจ่ายลงทนุ
ไว้ หรือเพิ่มรายจ่ายลงทนุ 

• อปุสงค์ของผู้ ใช้บริการในบริการข้อมลูเคลื่อนที่หรือการส่งข้อมลูผ่านบรอดแบนด์ที่ขาดการ
เติบโต 

• การลดลงของอตัราการเติบโตโดยรวมของกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ หรือสว่นใดสว่นหนึ่ง
ของภาคโทรคมนาคมเคลือ่นท่ี 

• การพฒันาและใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ท าให้ประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรคมนาคมดียิ่งขึน้ ซึ่ง
รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านความจุให้กบัคลื่น (spectral capacity) และ
การสง่เสริมให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐานประเภท Active ร่วมกนั 
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• การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบเก่ียวกับการออกใบอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถ่ี และการ
เปลีย่นแปลงในกฎระเบียบเก่ียวกบักิจการโทรคมนาคม 

• โครงสร้างพืน้ฐานที่ขาดเสถียรภาพ รวมถึงการที่ไฟฟ้าดบัเป็นประจ า ซึ่งอาจกระทบต่อการ
ด าเนินงาน 

• การเพิ่มขึน้ของการใช้โครงข่ายร่วมกัน ความตกลงเก่ียวกับการใช้งานข้ามโครงข่าย  หรือ
ความตกลงเก่ียวกบัการขายตอ่ระหวา่งผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ี 

• ความลา่ช้าหรือการเปลีย่นแปลงในการติดตัง้ระบบ 4G หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมอื่นๆ 

• ความล่าช้าของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อนุญาตให้ผู้ ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานเสา
สามารถใช้เสาเพื่อการสร้างรายได้อื่นๆ 

• การเปลีย่นแปลงกลยทุธ์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ี เก่ียวกบัการเป็นผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ
ในเสาหรือการเป็นผู้ ร่วมใช้เสา 

• อตัราการเช่า ด าเนินการและบริหารจัดการหรืออัตราการต่ออายุการเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ที่ต ่า 

• อุปสงค์ของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมลดลงเนื่องจากการติดตัง้ network-
rollout โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

• อุปสงค์ของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ใน FOC และโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อื่นๆ ขาดการเติบโต 

• การเปลีย่นแปลงในเชิงลบเก่ียวกบักฎระเบียบของรัฐว่าด้วย ภาษีอากร ผงัเมือง สิง่แวดล้อม 
สขุอนามยั และอื่นๆ 

• การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงทางเลือกอื่นแทนการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ เช่น 
บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีผา่นดาวเทียม 

• การสญูเสยีผู้บริหารหลกัและบคุลากรท่ีมีคณุสมบตัิอื่นๆ ของผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคม
และผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั และ 

• ปัญหาแรงงานและความไมส่งบอนัเนื่องมาจากแรงงาน 
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แผนธุรกิจและกลยุทธ์ของกองทุนบางส่วนตัง้อยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ฐานผู้ ใช้บริการส าหรับบริการ
โทรคมนาคมเคลือ่นที่ในประเทศไทยจะเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว และผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีในประเทศ
ไทยจะใช้รูปแบบของการใช้เสาร่วมกนัอยา่งกว้างขวาง หากตลาดบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของประเทศไทย
ไม่เติบโต หรือเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าที่กองทุนคาดหมาย หรือพฤติกรรมของผู้ที่มีบทบาทในตลาดไม่เป็นไป
ตามที่กองทนุคาดหมายในขณะนี ้ความต้องการที่มีต่อทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุจะ
ได้รับผลกระทบในทางลบ ซึ่งก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุด้วย 

6.2.3. กองทุนต้องพึ่ งพาปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่และบรอด
แบนด์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเติบโตของกลุ่มทรูและผู้เช่า
และบริหารจัดการหลัก 

การด าเนินงานและผลประกอบการของกองทนุเก่ียวข้องโดยตรงกบัผลประกอบการของอตุสาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย ดังนัน้ จึงได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมนัน้ อตุสาหกรรมโทรคมนาคมมีความออ่นไหวตอ่ปัจจยัต่างๆ อาทิ อปุสงค์ของผู้บริโภค และระดบั
หนีส้ิน ความสามารถในการช าระหนี ้และการปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่นๆ ของผู้ ให้บริการโทรคมนาคม และ
สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป นอกจากนี ้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับการ
เปลีย่นแปลงทางนโยบายเพื่อตอบสนองตอ่พฒันาการของอตุสาหกรรมในช่วงไมน่านมานีด้้วย ซึง่รวมถึงการเปิด
เสรีอุตสาหกรรมและการออกใบอนุญาตให้ธุรกิจบริการประเภทใหม่โดยหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแล 
ประกอบกบัการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ อตัราการเติบโตของ ARPU ที่ลดลงและคา่ใช้จ่ายในการลงทนุท่ีสงู 

ปัจจยัแวดล้อมทีม่ีผลตอ่อตุสาหกรรมในทางลบและความพยายามในการลดต้นทนุท่ีสงูขึน้ของผู้ เชา่
และบริหารจดัการดงักลา่ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัทีเ่ช่าเสาโทรคมนาคมและ FOC และ
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัของกองทนุ อาจท าให้กองทนุต้องลดคา่เชา่ลงในจ านวนที่เกินกวา่ที่ระบุ
ไว้ในแผนธุรกิจของกองทนุ และการท่ีผู้ เช่าและบริหารจดัการมีความนา่เช่ือถือทางการเงินลดลงอาจสง่ผล
กระทบในทางลบตอ่ฐานะการเงินและโอกาสการเติบโตของผู้เชา่และบริหารจดัการ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทาง
ลบตอ่ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทนุได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่เตมิในหวัข้อ 6.1.1 
“ความเสีย่งของกองทนุอนัเนื่องมาจากกลุม่ทรู” 

กองทนุไมอ่าจรับรองได้วา่จะสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ เช่าและบริหารจดัการได้ส าเร็จ นอกจากนี ้
ปัจจยัแวดล้อมทีม่ีตอ่อตุสาหกรรมในทางลบและแรงกดดนัทางต้นทนุในลกัษณะเดียวกนัอาจสง่ผลกระทบตอ่
รายได้ที่กองทนุคาดวา่จะได้รับซึง่เกิดจากการให้เชา่ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA ในกรณีที่อปุ
สงค์ของบริการโทรคมนาคมในประเทศไทยลดลงหรืออยูใ่นภาวะชะงกังนั หรือมีพฒันาการใดๆ ทีท่ าให้การ
จดัหาโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจน้อยลง หรือกองทนุไมส่ามารถเรียกเก็บเงิน
หรือรายได้ที่ผู้ เชา่ AWC หรือ BFKT (แล้วแตก่รณี) ต้องช าระให้แก่กองทนุ อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมี
นยัส าคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 
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กองทนุไม่อาจรับรองได้ว่าจะมีการติดตัง้หรือใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบใหม่อื่นๆ ในประเทศไทย
อย่างรวดเร็วตามที่กองทนุคาดหมาย หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เหลา่นัน้จะถกูน าไปใช้ตามที่กองทนุคาดหวงั ปัจจยั
ตา่งๆ เหลา่นีอ้าจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อการเติบโตของผู้ ให้บริการกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมในประเทศไทยเช่นกองทนุ 

6.2.4. การแข่งขันที่สูงขึน้ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอาจ
ก่อให้เกิดแรงกดดนัด้านราคา ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน กระแสเงนิสด และฐานะการเงนิของกองทุน 

การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมในประเทศไทยเร่ิมมีการแข่งขนัที่
สูงขึน้ กองทุนต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดจากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่จัดหาโดย 
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน (JASIF) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีรายตา่งๆ 
และ ในอนาคต อาจจดัหาโดยบริษัทซึ่งประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอิสระอีกด้วย ผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ซึ่งมีความมัน่คงแล้วบางราย เช่น เอไอเอสและดีแทค มีกลุ่มทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเป็นของตนเอง และอาจเสนอบริการในท านองเดียวกนักบักองทนุ หรืออาจพิจารณาโอนทรัพย์สิน
เหลา่นีใ้ห้แก่บริษัทซึง่ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมอิสระ ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีอาจ
ถูกเรียกร้องให้ใช้ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ซึ่งรวมถึงเสาโทรคมนาคม 
ร่วมกบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีอื่นๆ ตามประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั ซึง่อาจท าให้
อปุสงค์ของการเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุลดลง ผู้มี
หน้าที่ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศไทย เช่น กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีเองก็อาจจดัตัง้ธุรกิจโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมอิสระซึง่สามารถแขง่ขนักบักองทนุได้โดยตรงขึน้มา ทัง้นี ้อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลและการ
ได้รับอนุญาตจากภาครัฐ นอกจากนี ้กองทุนอาจต้องเผชิญกับการแข่งขนัในอนาคตจากบริษัทซึ่งประกอบ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานอิสระรวมทัง้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคม ตลอดจนการแข่งขนัจากผู้ประกอบการส่งจ่าย
ไฟฟา้ ซึง่อาจจะอนญุาตให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ เช่า ด าเนินการและบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน
ที่ตนมีอยูไ่ด้ กองทนุไมอ่าจรับรองได้วา่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือผู้ประกอบการสง่จ่ายไฟฟา้ในประเทศไทยจะ
ไมเ่ปิดให้บริการร่วมใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ตนมีอยูเ่ดิมและที่สร้างใหมเ่พิ่มมากขึน้ ซึง่อาจสง่กระทบ
ในทางลบตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 

คูแ่ข่งบางรายของกลุม่ทรูและของผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัอาจมีความสามารถในการจดัหาเงินทนุ
มากกว่ากลุม่ทรู และผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกั หรืออาจด าเนินการร่วมกนัในทางที่ท าให้กองทุนเสียเปรียบ 
นอกจากนี ้ผู้ประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมอิสระภายในประเทศอาจเร่ิมประกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคม 
ซึ่งอาจน าไปสูก่ารควบรวมกิจการที่ท าให้เกิดคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากขึน้ เนื่องจากกองทุนด าเนินการอยู่เพียงแค่
ตลาดภายในประเทศ และมีผู้ เช่าและบริหารจัดการเพียงจ านวนจ ากัด หากกองทุนสูญเสียผู้ เช่าและบริหาร
จดัการรายใดไปเนื่องจากแรงกดดนัดงักล่าวหรือด้วยเหตุผลอื่น หรือลกูค้าเลือกที่จะใช้บริการของผู้ ให้บริการ
ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมรายอื่นๆ ในการขยายโครงขา่ย กองทนุอาจจะไมส่ามารถจดัหาผู้ เช่าและ
บริหารจดัการรายใหมม่าเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุ
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ได้ และอาจไมไ่ด้รับประโยชน์จากแผนการเปิดให้บริการของผู้ที่อาจเป็นผู้ เช่าและบริหารจดัการเหลา่นัน้ ซึง่อาจ
มีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทนุ 
การแขง่ขนัที่เพิ่มมากขึน้อาจท าให้การรักษาไว้ซึง่สิทธิในที่ดินส าหรับเสาโทรคมนาคมของกองทนุใช้ต้นทนุสงูขึน้ 
กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่ากองทนุจะประสบความส าเร็จในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมที่มีการแข่งขนักนัอย่าง
สงูขึน้นี ้

6.2.5. เทคโนโลยีใหม่อาจท าให้ธุรกิจของกองทุนเป็นที่ ต้องการน้อยลงส าหรับลูกค้าปัจจุบันและ/
หรือผู้ที่อาจเข้ามาเป็นลูกค้า และส่งผลให้มีรายได้ลดลง 

พฒันาการและการใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายต่างๆ อาจลด
การใช้และความจ าเป็นของบริการรับสง่สญัญาณแบบไร้สายซึ่งต้องพึ่งพาเสาโทรคมนาคม รวมไปถึง  FOC ซึ่ง
น่าจะสง่ผลให้ความต้องการเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทนุลดลง ตวัอย่างของเทคโนโลยีเหลา่นี ้ได้แก่ 
เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านความจ ุ(spectral capacity) นอกจากนี ้การเกิดขึน้ของเทคโนโลยีใหม่ๆ  อาจ
ลดความจ าเป็นของบริการแพร่สัญญาณซึ่งต้องพึ่งพาเสาโทรคมนาคม บริการรับส่งสัญญาณ และ FOC 
ตวัอย่างเช่น การเติบโตของการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ผ่านทางดาวเทียมถ่ายทอดสญัญาณโดยตรง หรือ
พฒันาการและการท าเป็นธุรกิจของเทคโนโลยีใหม่ ท่ีถกูออกแบบมาเพื่อพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงข่ายเทคโนโลยีระบบเซลลลูา่ และการริเร่ิมธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีดงักลา่วในเชิงพาณิชย์อาจสง่ผลให้อปุ
สงค์ของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกองทนุลดลงอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากนี ้พฒันาการและ
การใช้เทคโนโลยีเหลา่นีซ้ึ่งรวมถึงเทคโนโลยีในท านองเดียวกนัจนถึงระดบัที่มีนยัส าคญั อาจเป็นการลดอปุสงค์
ของบริการของกองทนุและอาจท าให้อปุสงค์ของบริการของกองทนุหายไป ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมี
นยัส าคญัตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของกองทนุ 

เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานอตุสาหกรรมใหม่อย่างมีประสิทธิผล 
กองทนุอาจจะต้องใช้รายจ่ายลงทนุจ านวนมากเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องหรือเทคโนโลยีที่มีความสามารถ
ดังกล่าว ความสามารถของกองทุนในการสนับสนุนรายจ่ายลงทุนเหล่านีใ้นอนาคตจะขึน้อยู่กับผลการ
ด าเนินงานของกองทนุในอนาคตซึ่งขึน้อยูก่บัสภาพเศรษฐกิจ ระดบัอตัราดอกเบีย้ และปัจจยัทางการเงิน ธุรกิจ
และอื่นๆ โดยปัจจยัหลายประการเหลา่นีอ้ยูน่อกเหนือการควบคมุของกองทนุ อีกทัง้ยงัขึน้อยู่กบัความสามารถ
ของกองทนุในการจดัหาแหลง่เงินทนุภายนอกเพิ่มเติม กองทนุไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจดัหาแหลง่เงินทนุ
เพิ่มเติมดงักล่าวบนเง่ือนไขที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ หรืออาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมได้เลย 
แม้ว่ากองทุนมีเงินทุนเพียงพอส าหรับรายจ่ายลงทุนเหล่านีไ้ด้ แต่ก็อาจไม่ประสบความส าเร็จในการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดได้อย่างทันท่วงทีและคุ้ มค่ากับต้นทุน หรืออาจจะไม่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินการดงักลา่วนัน้เลย กรณีดงักลา่วนีอ้าจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่คณุภาพของบริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน 
ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุกิจของกองทนุ 
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6.2.6. หากผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ควบรวมกิจการเข้าด้วยกันในระดับที่มีนัยส าคัญ รายได้
และความสามารถในการสร้างกระแสเงนิสดของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบ 

ในอดีตมีการควบรวมกิจการในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทย และอาจยงัคงมีการ
ควบรวมกิจการในลกัษณะเดียวกนัในอนาคต ซึ่งอาจสง่ผลให้มีการรวมโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่และลด
รายจ่ายลงทนุ เนื่องจากอาจมีความทบัซ้อนกนัในสว่นพืน้ท่ีให้บริการของโครงขา่ยและแผนการขยายการบริการ 
การควบรวมกิจการที่มีนยัส าคญัระหว่างผู้ เช่าและบริหารจดัการของกองทนุและผู้ที่อาจเช่าและบริหารจดัการ
สถานที่ตัง้ร่วมกัน อาจส่งผลให้รายจ่ายลงทุนโดยรวมลดลง เนื่องจากโครงข่ายเดิมของผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่หลายราย รวมทัง้แผนการขยายบริการมีความคาบเก่ียวกัน เมื่อมีการควบรวมกิจการ
ดงักลา่ว อาจเห็นได้ว่าบางส่วนของโครงข่ายที่ควบรวมเข้าด้วยกนัของผู้ เช่าและบริหารจดัการหรือผู้ที่อาจเช่า
และบริหารจดัการสถานที่ตัง้ร่วมกันทบัซ้อนกัน และผู้ เช่าและบริหารจดัการเหล่านีอ้าจจะพยายามขจัดความ
ซ า้ซ้อนนัน้ๆ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทนุอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากรายได้จากการเช่า
และการด าเนินการและบริหารจดัการหรือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้จ านวนมากที่กองทนุได้รับภายใต้
สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ หรือสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ (ตามล าดบั) ถกูตดัออกจากรายได้ที่ได้รับอยา่งตอ่เนื่องตามสญัญา กองทนุไมอ่าจรับรองได้วา่จะไมม่ีการ
ควบรวมกิจการระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของไทยในอนาคต ซึ่งอาจเป็นการลดรายได้ที่
กองทุนควรได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจัดการ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและฐานะการเงินของ
กองทนุ 

6.2.7. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีอาจมีผลกระทบทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และ
ฐานะทางการเงนิของกองทุน 

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดีเก่ียวกับธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุหรือผู้ เช่าและบริหารจดัการหลกัต้องรับผิดชอบ รวมถึงคา่เสียหายที่ศาล
สัง่ให้กองทุนหรือผู้ เช่าและบริหารจัดการหลกัช าระในคดีต่างๆ อาจมีจ านวนสงู โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหวัข้อ 6.3.1 “กลุ่มทรูมีการแข่งขนักบัรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สิทธิด าเนินการ ซึ่งได้น าไปสู่ข้อพิพาทกับ
รัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สทิธิด าเนินการเหลา่นัน้และยงัอาจน าไปสูข้่อพิพาทในภายหน้ากบัรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สิทธิ
ด าเนินการ” และหวัข้อ 3.3.7 “ข้อพิพาทและการด าเนินการทางกฎหมาย” ภาระในการช าระค่าใช้จ่ายดงักลา่ว
อาจมีผลกระทบต่อค่าเช่าและรายได้ที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ และหากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นจ านวนที่มี
นยัส าคญั ก็อาจมีผลกระทบในทางลบต่อโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
กองทนุ 
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6.3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มทรู  

6.3.1. กลุ่มทรูมีการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจผู้เคยให้สิทธิด าเนินการ ซ่ึงได้น าไปสู่ ข้อพิพาทกับ
รัฐวิสาหกิจผู้เคยให้สิทธิด าเนินการเหล่านั้นและยังอาจน าไปสู่ ข้อพิพาทในภายหน้ากับ
รัฐวิสาหกิจผู้เคยให้สิทธิด าเนินการ 

กลุ่มทรูเคยอาศัยสิทธิในการประกอบกิจการบางส่วนจากสัญญาที่ท ากับทีโอทีในการให้บริการ
โทรคมนาคมแบบประจ าที่และบริการที่เก่ียวข้อง ขณะเดียวกันทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม ก็เป็นคู่แข่งราย
ใหญ่สองรายของกลุ่มทรูอีกด้วย โดยที่ทีโอทีเป็นผู้ ให้บริการต่างๆ อาทิ บริการโทรคมนาคมแบบประจ าที่
ภายในประเทศ บริการโทรศพัท์สาธารณะ บริการข้อมลู บริการบรอดแบนด์ และบริการมลัติมีเดีย รวมถึงบริการ
วงจรเช่า และอินเทอร์เน็ต โทรศพัท์ระหว่างประเทศ และบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในประเทศไทย สว่น กสท. 
โทรคมนาคม เป็นผู้ ให้บริการต่างๆ อาทิ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการข้อมูล และบริการสื่อสาร
เคลือ่นท่ีในประเทศไทย 

การแขง่ขนักบัทีโอที และ กสท. โทรคมนาคมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้ เคยให้สิทธิในการประกอบกิจการกบั
กลุม่ทรู ท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่ส าคญัจนน าไปสูข้่อพิพาทระหวา่งกนั โดยข้อ
พิพาทเหลา่นีอ้าจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของกลุม่ทรูในหลายด้าน นอกจากนี ้ข้อพิพาทท่ีมีกบัทีโอทีและ 
กสท. โทรคมนาคม สร้างความไม่แน่นอนอนัอาจเป็นอุปสรรคอย่างมีนยัส าคญัต่อการวางแผนและด าเนินกล
ยทุธ์ทางธุรกิจของกลุม่ทรู และการพยายามระงบัข้อพิพาทเหลา่นีจ้ะเป็นการเบี่ยงเบนการบริหารและทรัพยากร
อื่นๆ ไปอย่างมีนัยส าคัญ กลุ่มทรูมีข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณากับทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม ใน
หลายเร่ือง  

กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าข้อพิพาทที่เกิดขึน้นีห้รือที่อาจมีขึน้ในภายหน้าจะไม่มีผลกระทบต่อ
ความสมัพนัธ์ของกลุม่ทรูกบัทีโอทแีละ กสท. โทรคมนาคม อีกทัง้ไมอ่าจรับรองได้วา่ข้อพิพาทเหลา่นีจ้ะได้รับค าชี ้
ขาดในทางที่เป็นคุณแก่กลุ่มทรู และหากกลุ่มทรูไม่ประสบความส าเร็จดังกล่าว ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ทรูก็อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั ถึงแม้วา่กลุม่ทรูจะได้รับค าชี ้
ขาดอนุญาโตตุลาการหรือค าพิพากษาจากศาลที่เป็นที่สุดซึ่งเป็นคุณแก่กลุ่มทรู แต่กลุ่มทรูก็อาจไม่ประสบ
ความส าเร็จในการบงัคบัตามสิทธิเพื่อเรียกร้องคา่เสียหายหรือทางแก้ไขเยียวยาอื่นๆ ที่มีให้แก่ตนได้อยา่งเต็มที่
หรือครบถ้วน หรืออาจไมส่ามารถบงัคบัตามสทิธิดงักลา่วได้เลย หรือภายในเวลาที่เหมาะสม ส าหรับรายละเอียด
ของข้อพิพาทที่กลุม่ทรูมีอยู่กบัทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.3.7
ข้อพิพาทและการด าเนินการทางกฎหมาย  

6.3.2. การที่  กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการช าระเงินตามสัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA หรือ
การใช้สิทธิบางประการที่ กสท. โทรคมนาคมมีอยู่ อาจส่งผลกระทบต่อกิจการของกองทุน 

 การท่ี กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการช าระเงินให้แก่ BFKT ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์ HSPA 
อาจท าให้ BFKT และ AWC ไม่สามารถน าส่งรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าหรือให้ใช้ทรัพย์สินโทรคมนาคมของ 
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ให้แก่กองทนุได้ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กบั BFKT 
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และ AWC ตามล าดบั นอกจากนี ้การที่ กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการช าระเงินหรือการรับช าระค่าเช่ือมต่อ
โครงข่ายกบัผู้ประกอบการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีรายอื่นๆ อาจท าให้ กสท. โทรคมนาคม ต้องเสียดอกเบีย้ผิดนดั
สะสม และ กสท. โทรคมนาคม อาจเรียกร้องให้เรียลมฟูต้องช าระเงินคืน การปฏิเสธไม่ช าระเงินตามสญัญาใดๆ 
ที่ กสท. โทรคมนาคม และ BFKT หรือเรียลมูฟเป็นคู่สญัญา หรือการที่ กสท. โทรคมนาคม พยายามเรียกร้องให้
เรียลมฟูต้องช าระเงินคืนยอ่มมีผลกระทบตอ่ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกองทนุ 

นอกจากนี ้กสท. โทรคมนาคม ยงัมีสิทธิในการซือ้เสาโทรคมนาคมของ BFKT จ านวน 667 เสา และ
ระบบ FOC ของ BFKT ซึ่ง BFKT ได้ขายสิทธิในรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดงักล่าวตามสญัญาเช่าเคร่ืองและ
อปุกรณ์ HSPA ให้กบักองทนุ ตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ซึ่งกองทนุเข้าท ากบั BFKT โดยการ
ใช้สิทธิซือ้ดังกล่าว กสท. โทรคมนาคม จะต้องช าระราคาซือ้ส าหรับต้นทุนที่แท้จริงของเสาและ  FOC และ
อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญาณพร้อมด้วยดอกเบีย้ตามอตัราเฉลีย่ดอกเบีย้ขัน้ต ่าของสีธ่นาคารใหญ่ของไทยส าหรับ
กรณีที่ใช้สิทธิซือ้ในระหว่างหกเดือนแรกนับจากวันที่เช่าเสาโทรคมนาคม และ FOC และอุปกรณ์ระบบสื่อ
สญัญาณ และจะบวกด้วยอตัราร้อยละหนึ่งต่อเดือน ส าหรับกรณีการใช้สิทธิซือ้ภายหลงัช่วงระยะเวลาหกเดือน
ดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม การท่ี กสท. โทรคมนาคม เป็นรัฐวิสาหกิจท าให้การใช้สิทธิซือ้ดงักลา่วอาจต้องได้รับการ
พิจารณาและความเห็นชอบจากหนว่ยงานอิสระ หน่วยงานของรัฐ รวมทัง้คณะรัฐมนตรีก่อน 

หาก กสท. โทรคมนาคม ใช้สทิธิในการซือ้เพื่อซือ้เสาโทรคมนาคมและ FOC และอปุกรณ์สือ่สญัญาณ
ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของและใช้ด าเนินงานอยู่โดย BFKT BFKT มีหน้าที่ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ
รายได้ในการจัดหาทรัพย์สินอื่นมาทดแทนก่อนที่สญัญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ HSPA จะหมดอายุลง หาก 
BFKT ไม่สามารถจดัหาทรัพย์สนิอื่นทดแทนได้ BFKT จะช าระมลูค่าสดุท้าย (terminal value) ให้แก่กองทนุ ซึ่ง
อาจจะไมใ่ช่มลูคา่สะท้อนถึงมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์ (economic value) ของทรัพย์สนิดงักลา่วในกรณีที่กองทนุ
มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินตลอดอายกุารใช้งาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.3.2(ค) “บริษัท บี
เอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากดั” และหวัข้อ 2.2.1 “นโยบายการลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่
กองทนุลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั”  

6.4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

6.4.1. ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนอาจผันผวนอย่างมีนัยส าคัญ และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วย
ลงทุนได้ในราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 

ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุในครัง้นีอ้าจมีการซือ้ขายกนัในราคาที่ต ่า
กว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายอย่างมีนยัส าคญั  ทัง้นี ้ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ขึน้อยู่กับ
หลายปัจจยั ซึง่รวมถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

• มุมมองต่อศักยภาพในการด าเนินงานและการลงทุนของกองทุน  รวมถึงอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย 
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• ความแตกตา่งระหวา่งฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุท่ีเกิดขึน้จริงกบัท่ีมีการ
คาดการณ์โดยผู้ลงทนุและนกัวิเคราะห์ 

• การออกบทวิเคราะห์ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับค าแนะน าหรือประมาณการของ
นกัวิเคราะห์ 

• การเปลีย่นแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือสภาวะตลาดโดยทัว่ไป 

• ราคาตลาดของทรัพย์สนิของกองทนุ 

• ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภททุนอื่นๆ  รวมถึง 
หนว่ยลงทนุอื่นที่ไมอ่ยูใ่นธุรกิจโทรคมนาคม 

• ความสมดลุระหวา่งอปุสงค์และอปุทานของหนว่ยลงทนุ 

• การขายหรือความประสงค์ที่จะขายหนว่ยลงทนุจ านวนมากโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

• ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยหรือกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานอื่น 

• พฒันาการและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและระเบียบวิธีบงัคบั รวมถึงระบบภาษี ทัง้ใน
กรณีทัว่ไปและโดยเฉพาะในกรณีที่เก่ียวกบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศไทย และ
การลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ 

• ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

• คดีความและการสอบสวนโดยหนว่ยงานราชการ 

• ความผนัผวนของตลาด ซึ่งรวมถึงความออ่นแอของตลาดทนุ และอตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มสงูขึน้ 
และ 

• การท่ีกองทนุไมส่ามารถด าเนินงานตามกลยทุธ์การลงทนุและการขยายธุรกิจ 

จากปัจจยัทัง้หลายข้างต้นประกอบกบัปัจจยัอื่นๆ อาจท าให้ราคาตลาดและอปุสงค์ของหน่วยลงทนุมี
ความผนัผวนอย่างมีนยัส าคญั หรืออาจท าให้มีการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดรองในราคาที่สงูกวา่หรือต ่ากว่า
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยลงทนุ ในกรณีที่กองทนุมีการกนัส ารองก าไรบางสว่นเป็นเงินทนุเพื่อวตัถปุระสงค์ใน
การลงทนุเพิ่มเติม เพื่อส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียน หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ ถึงแม้จะท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทุนมีมากกว่ามูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนในกรณีที่ไม่มีการกนัเงินก าไรไว้เป็นเงินทุนส ารอง ก็อาจ
ไม่ได้ท าให้ราคาตลาดของหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ตามไปด้วย  การที่กองทุนไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม
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ความคาดหวงัของตลาดในด้านรายได้ในอนาคตและเงินปันผลอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบตอ่ราคาตลาด
ของหนว่ยลงทนุ ซึง่อาจจ ากดัหรือท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถที่จะขายหนว่ยลงทนุอยา่งทนัท่วงที และอาจ
สง่ผลกระทบในทางลบตอ่สภาพคลอ่งของหนว่ยลงทนุของกองทนุ นอกจากนี ้ในอดีต เมื่อราคาตลาดของหุ้นมี
ความผันผวน ผู้ ถือหุ้นได้ด าเนินการฟ้องร้องบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ ออกหลกัทรัพย์ในคดีหลกัทรัพย์แบบกลุ่ม  
(Class action) หากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดด าเนินการฟ้องร้องกองทนุ อาจท าให้กองทนุต้องมีคา่ใช้จ่ายจ านวน
มากในการแก้ตา่งคดี หรือหากกองทนุแพ้คดี กองทนุอาจต้องจ่ายเงินคา่เสยีหายในจ านวนมาก และการฟอ้งร้อง
คดีดงักลา่วอาจเบี่ยงเบนเวลาและความสนใจของบริษัทจดัการจากธุรกิจของกองทนุ 

ยิ่งไปกว่านัน้ การท่ีหนว่ยลงทนุไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ทางการเงินที่มีการคุ้มครองเงินต้น ท าให้บริษัทจดัการ
ไมส่ามารถรับรองได้ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเงินลงทนุคืนทัง้จ านวน และในกรณีที่มีการยกเลิกกองทนุหรือมี
การช าระบัญชีกองทุน ก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้ลงทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรือ
ทัง้หมด 

นอกจากนี ้ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปัจจบุนั กองทนุรวม ซึง่รวมถึงกองทนุ ไมม่ีภาระภาษี
เงินได้นิติบคุคล หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี หรือกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่งท าให้กองทุน 
และ/หรือ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีภาระภาษีเงินได้ ภาระภาษีดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน รวมทัง้การลงทุนในกองทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับเงินจากกองทนุน้อยลง และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจมีภาระ
ภาษีเพิ่มขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ราคาของหนว่ยลงทนุ 

6.4.2. อาจต้องมีการเลิกกองทุนหากเกิดเหตุการณ์ซึ่งท าให้ต้องเลิกกองทุนตามที่กฎหมายก าหนด  

หลงัจากวนัจดทะเบียนกองทุน หากปรากฎเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้อาจท าให้บริษัท
จดัการต้องเลกิกองทนุ 

• จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 ราย เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. 

• เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุและบริษัทจดัการน าเงินไปลดเงินทนุ
จดทะเบียนของกองทนุ จนท าให้กองทนุมีเงินทนุจดทะเบียนต ่ากว่า 2,000 ล้านบาทเมื่อค านวณจาก
มลูคา่ที่ตราไว้ (par value) ของหนว่ยลงทนุ 

• เมื่อเมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุน  และบริษัทจัดการไม่สามารถ
ด าเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนลงทนุมีมูลค่ารวมกันตามที่ก าหนด (ไม่
น้อยกวา่ 1,500 ล้านบาท และไมน้่อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุ) ภายในหนึ่ง
ปีนบัแตว่นัท่ีจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

• กองทนุไม่สามารถแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ได้ภายใน 90 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งการลาออกจาก
การปฏิบตัิหน้าที่โดยบริษัทจดัการ 
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• เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติให้เลกิกองทนุ 

• เมื่อส านกังาน ก.ล.ต. มีค าสัง่เลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

หากมีการเลิกกองทุน ซึ่งขึน้อยู่กับเหตุการณ์ที่ท าให้ต้องเลิกกองทุน และข้อก าหนดเก่ียวกับการ
จ าหนา่ยทรัพย์สินของกองทนุ กองทนุไมส่ามารถรับรองได้วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับเงินท่ีลงทนุไปทัง้หมดหรือ
บางสว่นคืน เนื่องจากกองทนุต้องด าเนินการช าระบญัชี ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทัง้หลายในการจดัตัง้และจดัการกองทนุจะถกูหกัออกก่อนที่จะช าระคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 7.15 “การเลิกกองทุน การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน” 

6.4.3. การขายหน่วยลงทุนในอนาคต และการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขายเป็นจ านวนมาก อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อราคาซือ้ขายของหน่วยลงทุน 

ทรู ถือหน่วยลงทุนจ านวนประมาณร้อยละ 28.11 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ณ วันที่  15 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ภายใต้สญัญารักษาสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ ทรูและกองทนุได้ตกลงร่วมกนัว่า ทรูจะ
ถือหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดในการเสนอขายครัง้แรกเป็น
ระยะเวลาห้าปี นบัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ ทัง้นี ้ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ นอกจากนีต้ามสญัญาแก้ไข
สญัญารักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน ทรูตกลงว่าจะถือหน่วยลงทุนและรักษาสดัสว่นการถือหน่วยลงทุนไว้
ตลอดเวลา (1) นบัแต่ วนัเพิ่มทุนของกองทนุ จนถึงวนัที่ครบสามปีนบัจากวนัเพิ่มทนุของกองทนุ ส าหรับหน่วย
ลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายครัง้นี ้ส่วนที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ออก
ใหมภ่ายใต้การเสนอขายครัง้นี ้และ (2) นบัแตว่นัเพิ่มทนุของกองทนุ จนถึงวนัท่ีครบหนึง่ปีนบัจากวนัเพิ่มทนุของ
กองทุน ส าหรับหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายครัง้นีส้่วนที่เกินกว่าร้อยละ 18  ของจ านวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดที่ออกใหมภ่ายใต้การเสนอขายครัง้นี ้

หลังจากครบก าหนดการรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว การขายหน่วยลงทุนอย่างมี
นยัส าคญัโดยทรู หรือโดยผู้ลงทนุสถาบนัรายเดียวหรือหลายราย หรือความเข้าใจที่วา่อาจมีการขายหนว่ยลงทนุ
อย่างมีนัยส าคัญเกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซือ้ขายของหน่วยลงทุน  กองทุนไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ถึงผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรือการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขายในอนาคต ที่จะมีต่อราคา
ตลาดของหนว่ยลงทนุ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ การขายหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนมากในตลาดหลกัทรัพย์ภายหลงัครบ
ก าหนดการรักษาสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ หรือความเข้าใจที่ว่าการขายหน่วยลงทุนในลกัษณะดงักลา่วอาจ
เกิดขึน้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ได้  นอกจากนี ้การขาย
หน่วยลงทนุในลกัษณะดงักลา่วอาจท าให้การเพิ่มทนุของกองทนุโดยการออกหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม  ณ เวลา และ
ในราคาที่กองทนุเห็นสมควร ท าได้ยากขึน้ 
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6.4.4. หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิได้เป็นการ
ค า้ประกันโดย TUC และ TUC ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้การสนับสนุนแก่ BFKT 
ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกล่าว  

หนงัสือสนบัสนุน (Letter of Support) ที่ TUC จะให้กับ BFKT นัน้มิได้มีผลผกูพันตามกฎหมายและ
การให้หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกล่าวมิได้เป็นการค า้ประกัน โดย TUC อีกทัง้มิได้เป็นการ
สนับสนุนด้านเครดิตเพื่อสนับสนุนภาระผูกพันของ BFKT ภายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่
กองทนุท ากบั BFKT แต่อย่างใด ดงันัน้ กองทุนจึงไม่สามารถรับรองได้ว่า TUC จะให้ความสนบัสนนุแก่ BFKT 
ตามรายละเอียดที่ ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) นอกจากนี  ้หนังสือสนับสนุน  (Letter of 
Support) ไม่ได้ก่อให้เกิดหน้าที่แก่ TUC ในการให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่ BFKT ไม่ว่าเพื่อสนบัสนุนการ
ช าระหนีข้อง BFKT โดยทั่วไปหรือเพื่อการช าระหนีภ้ายใต้สญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ที่ท ากับ 
BFKT นอกจากนี ้กองทนุ บริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ BFKT ต่างไม่มีสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ เพื่อให้ 
TUC ด าเนินการตา่งๆ ตามที่ระบใุนหนงัสอืสนบัสนนุ (Letter of Support) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้อ 3.7.1 (ฉ) “หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของ TUC ที่ให้แก่ 
BFKT” 

6.4.5. กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในหน่วยลงทุนหรือสามารถรักษาระดับ
การจ่ายเงนิปันผลได้ 

รายได้ที่กองทนุได้รับขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั ซึง่รวมถึงรายได้ที่ได้รับและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  ในกรณีที่
ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนอาจได้มาหรือถือครองเป็นครัง้คราวไม่
สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอ จะมีผลให้รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถของกองทนุในการจ่ายเงินปัน
ผลได้รับผลกระทบในทางลบ กองทุนจึงไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะมีความสามารถจ่ายเงินปันผลหรือ
รักษาระดบัของอตัราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้ได้ อีกทัง้ไมส่ามารถรับรองได้
ว่าระดบัของเงินปันผลจะเพิ่มขึน้ในภายหลงัหรือจะคงที่ หรือรายได้ของกองทนุจะเพิ่มสงูขึน้ หรือการลงทุนใน
อนาคต (หากมี) จะท าให้รายได้ของกองทนุซึง่น ามาจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพิ่มขึน้ 

6.4.6. ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการได้ 

เนื่องจากกองทนุเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  (กองทนุปิด) ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุของตนให้แก่บริษัทจดัการได้  ดงันัน้ กองทนุจึงไมอ่าจรับรองได้ว่า 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะสามารถจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุของตนได้เท่ากบัราคาที่ได้ซือ้มา หรือที่ราคาใดๆ หรือรับรองว่า
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะสามารถจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุของตนได้ ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจท าได้เพียงการขายหนว่ย
ลงทนุของตนผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ หรือการท ารายการนอกตลาดหลกัทรัพย์ 
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6.4.7. บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียง
มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  หรือโดยส านักงาน 
ก.ล.ต.  

ตามข้อก าหนดของเอกสารโครงการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการอาจถกูถอดถอนด้วยมติของที่ประชุม
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทกุรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริษัทจดัการได้  อย่างไรก็ตาม การท่ีทรูซึ่งเป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจ านวนประมาณร้อยละ 28.11 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ณ วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2561  
สง่ผลให้กลุม่ทรูมีอิทธิพลอย่างมากในการลงมติถอดถอนบริษัทจดัการ นอกจากนี ้ส านกังาน ก.ล.ต. อาจถอด
ถอนบริษัทจดัการได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้(1) บริษัทจดัการไม่จดัการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ โดยที่
ส านกังาน ก.ล.ต. เห็นวา่การกระท าดงักลา่วอาจท าให้เกิดผลกระทบในทางลบตอ่ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
และบริษัทจัดการไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามค าสัง่ของส านักงาน  ก.ล.ต. หรือ (2) บริษัทจัดการขาด
คณุสมบตัิการเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวม 

6.4.8. ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต ่ากว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

ภายหลงัการเสนอขายครัง้นี ้กองทนุอาจออกหน่วยลงทนุเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขายหน่วยลงทนุที่
ออกใหมท่ี่ต ่ากวา่ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุกอ่นการเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม ซึง่ราคาเสนอขายที่ต ่าลงนัน้
อาจสง่ผลให้ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุลดลง 

6.4.9. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจดทะเบียนและซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

หน่วยลงทนุของกองทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะด าเนินการจด
ทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทนัทีหลงัจากการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของ
กองทนุโดยการเสนอขายหนว่ยลงทนุได้รับการอนมุตัิของส านกังาน ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 
แม้จะเป็นที่คาดหมายวา่ส านกังาน กลต. จะอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของกองทนุ ประมาณภายใน 7 วนัท า
การหลงัจากกองทุนได้รับช าระค่าหน่วยลงทุน การอนุมัติดังกล่าวอาจล่าช้าออกไปด้วยปัจจัยที่กองทุนไม่
สามารถควบคมุได้ ทัง้นีต้ามกฎหมายไทย สถานะของผู้ลงทนุในหน่วยลงทนุระหว่างระยะเวลาหลงัจากผู้ลงทนุ
ได้ช าระเงินซือ้หน่วยลงทุนจนถึงเวลาที่การเพิ่มทุนของกองทุนได้รับการอนุมตัิจากส านกังาน กลต. มีความไม่
แนน่อน โดยในระหวา่งช่วงเวลาดงักลา่ว ผู้ลงทนุอาจยงัไมม่ีสถานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตเ่ป็นเพียงเจ้าหนีไ้ม่มี
ประกนัของกองทนุเทา่นัน้ 

นอกจากนี ้แม้วา่กองทนุคาดวา่จะได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย์ให้จดทะเบียนหนว่ยลงทนุ
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายในเวลาไม่นานหลงัจากกองทุนได้รับช าระค่าหน่วยลงทุน 
ตลาดหลกัทรัพย์มีอ านาจพิจารณาค าขอจดทะเบียนดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไมเ่กินเจ็ดวนัหลงัจาก
บริษัทจัดการยื่นค าขอจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วนให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว  ดังนัน้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนอาจยงัไม่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จนถึงวนัที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561ทัง้นี ้เว้นแต่
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หน่วยลงทุนของกองทุนจะถูกรับให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้ว  หน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้นีจ้ะยังไม่
สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้และผู้ ถือหนว่ยลงทุนจะสามารถขายหนว่ยลงทนุได้โดยการท ารายการนอก
ตลาดหลกัทรัพย์เทา่นัน้ 

6.4.10. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับเงินปันผลที่
ได้จากกองทุนเมื่อได้มีการยื่นเสียภาษี เว้นแต่จะได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและ
ผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 544) ลงวนัท่ี 9  
ตลุาคม พ.ศ. 2555 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 ก าหนดให้บริษัทจดัการและ
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขบางประการ อีกทัง้จะต้องแจ้ง
ข้อมลูสว่นบคุคลบางอย่างต่อกรมสรรพากรเพื่อให้บคุคลธรรมดาที่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดาส าหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเป็นระยะเวลา 10 ปีภาษีนบัแตปี่ภาษีที่มี
การจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว กองทนุและบริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวข้างต้นเท่าที่กองทุนและบริษัทจัดการจะสามารถท าได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาจะต้องให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเองตามที่กลา่วถึงข้างต้นเพื่อที่กองทนุและบริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทัง้นี  ้หากกองทุนหรือบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้นได้หรือไม่ได้รับข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว  ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เป็น
บคุคลธรรมดาอาจต้องเสยีภาษีเงินได้เต็มจ านวนส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุเมื่อมีการ
ยื่นเสยีภาษีเงินได้ และประโยชน์ทางภาษีที่คาดวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับจากการลงทนุใน
หน่วยลงทนุอาจได้รับผลกระทบในทางลบ  ซึ่งในกรณีดงักลา่ว หากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดาไม่ได้
ยื่นเสยีภาษีเงินได้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายนัน้อาจมีความรับผิดทัง้ทางแพง่และทางอาญา 
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7. การบริหารและจัดการกองทุน 

7.1. นโยบายการกู้ยมืเงนิ 

7.1.1. ภาพรวม 

กองทนุจะพิจารณาท าการก่อหนีใ้นอนาคตในจ านวนที่เหมาะสมเมื่อเห็นว่าข้อก าหนดของเงินกู้ที่ได้รับ
เป็นประโยชน์ต่อกองทุน ในขณะเดียวกัน กองทุนเองก็มีนโยบายที่จะจัดโครงสร้างทุนของกองทนุและบริหาร
ต้นทนุเงินทนุให้เหมาะสมและให้อยู่ภายใต้อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด  ในการนี ้
กองทนุจึงอาจพิจารณาจดัหาเงินทนุทัง้ในรูปแบบหนีส้นิและทนุ เพื่อการลงทนุของกองทนุในอนาคต ซึ่งรวมถึง
การเพิ่มประสทิธิภาพ ท าการซอ่มแซม หรือการปรับปรุงทัง้ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น และ
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุเพิ่มเติมที่กองทนุอาจเข้าลงทนุในอนาคต  

7.1.2. การหักค่าใช้จ่ายและการกันส ารองเพื่อช าระหนีต้ามสัญญาสินเชื่อ 

ในกรณีที่กองทนุเข้าท าสญัญาสินเช่ือใดๆ ในอนาคต กองทนุจะท าการหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัสินเช่ือ
นัน้ๆ ที่ได้จ่ายในปีการเงินท่ีเก่ียวข้องออกจากรายได้ของกองทนุในการค านวณก าไรสทุธิเพื่อวตัถปุระสงค์ในการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผล นอกจากนี ้กองทนุจะท าการกนัส ารองตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาสนิเช่ือ (หากมี) 
และ/หรือกนัส ารองเงินในจ านวนที่เพียงพอส าหรับการช าระหนีท้ี่จะถึงก าหนดช าระตามสญัญาสนิเช่ือก่อนท่ีจะมี
การพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

7.1.3. หลักเกณฑ์การกู้ยมืเงนิ 

กองทุนจะรักษาอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนตามอัตราที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุของกองทนุจะต้องไมเ่กินกวา่สามตอ่หนึง่ (3:1) เว้นแตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิด
จากการกู้ ยืมเงินเพิ่มเติม หรือออกหน่วยลงทุนคล้ายหนีเ้พิ่มเติม ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นของบริษัท
ย่อย (หากมี) การค านวณอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของกองทุน ให้ค านวณส่วนของหนีส้ินและส่วนของทุนของ
บริษัทย่อยตามหลกัการจัดท างบการเงินรวม (consolidated basis) โดยค าว่า “บริษัทย่อย” ให้มีความหมาย
ตามที่ระบุไว้ในประกาศเก่ียวกับการกู้ ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของ
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  

บริษัทจดัการอาจจดัหาเงินทนุโดยวิธีการกู้ยืมเงิน (โดยจะไมจ่ดัหาเงินทนุด้วยการออกตราสารหนี ้เว้น
แตส่ านกังาน ก.ล.ต. อนญุาตเป็นอยา่งอื่น) เฉพาะเพื่อการด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ 

(ก) การได้มาซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(ข) การก่อสร้าง ตอ่เติม หรือพฒันาทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเป็นโครงการไมแ่ล้วเสร็จ
ให้เป็นโครงการแล้วเสร็จ 
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(ค) การปรับปรุงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนลงทุนให้มีความเหมาะสมต่อการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 

(ง) การช าระหนีกู้้ ยืมเงินหรือภาระผูกพนัที่กองทุน หรือหนีท้ี่กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุน
ลงทุน ได้ก่อไว้เพื่อใช้ในการด าเนินการ (ก) (ข) หรือ (ค) ข้างต้น (กลา่วคือ การกู้ยืมเงินใหม่
เพื่อช าระหนี ้(refinance)) และ 

(จ) กรณีอื่นใดซึง่ได้รับอนญุาตตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นครัง้คราว 

ในการเข้าท าธุรกรรมจดัหาเงินทนุ บริษัทจดัการต้องด าเนินการเพือ่ให้มีการจ ากดัความรับผิดของ
กองทนุตามสญัญากู้ยืมเงินทกุฉบบัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สญัญากู้ยืมเงินทกุฉบบัจะต้องมีข้อตกลงที่แสดงว่า กองทุนมีความรับผิดตามสญัญากู้ ยืม
เงินไมเ่กินกวา่มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(ข) ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการต้องไมม่ีข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

(1) ข้อก าหนดที่ก าหนดให้กองทุนมีสิทธิเรียกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนคืนเงินทุนหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับไว้แล้วโดยชอบคืนให้แก่กองทนุ ไมว่า่ด้วยเหตใุด หรือ 

(2) ข้อก าหนดที่ก าหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้
ภายใต้สญัญาที่ท าขึน้ระหวา่งกองทนุกบับคุคลภายนอก 

บริษัทจดัการอาจน าทรัพย์สนิของกองทนุไปเป็นหลกัประกนัการช าระหนีข้องกองทนุตามสญัญากู้ยืม
เงินหรือเอกสารการจดัหาเงินทนุได้ 

ผู้ให้กู้ยืมตามการจดัหาเงินทนุใดๆ ต้องไมใ่ช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

7.2. นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลและการคืนเงนิลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

การจ่ายเงินแบง่ปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถกระท าได้เป็นครัง้คราวในรูปของเงินปันผลและเงินคืน
เงินลงทนุจากการลดทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และตามที่กระท าได้ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

7.2.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

กองทนุมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละสองครัง้ในกรณีที่กองทุนมี
ก าไรเพียงพอ 

เพื่อปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสทุธิในปีนัน้ๆ 
และไม่มียอดขาดทุนสะสม กองทุนจะจ่ายเงินปันผลเมื่อรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (หรืออตัราอื่นตามที่
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กฎหมายหลกัทรัพย์อนญุาตเป็นครัง้คราว) ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของปีนัน้ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการจะค านวณก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว โดยหกัรายการดงัตอ่ไปนีอ้อกจากก าไรสทุธิของกองทนุ 

(ก) ก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานของกองทุน รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุ 

(ข) เงินส ารองที่กนัไว้ในจ านวนท่ีเพียงพอเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานของกองทนุ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ตามแผนที่ก าหนดไว้
อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทนุและหนงัสือชีช้วน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า หรือตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติอนมุตัิ 

(ค) เงินส ารองที่กนัไว้เพื่อการจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทนุตามนโยบายการ
กู้ ยืมเงินที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชีช้วน หรือที่บริษัท
จดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

(ง) เงินส ารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทนุในล าดบัแรก (หากมี) 

ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตดัจ่ายหรือผลขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้  
(unrealized loss) เป็นต้น กองทนุจะกนัส ารองตามรายการตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้นได้ในจ านวนไม่เกินกว่า
ผลลพัธ์ของจ านวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่
ไมใ่ช่เงินสด 

ในกรณีที่กองทุนมีก าไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิที่ปรับปรุงข้างต้น หรือจาก
ก าไรสะสมในกรณีที่กองทนุยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่  

กองทนุจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มี
การจ่ายเงินปันผลนัน้ เว้นแต่มีเหตจุ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยในกรณีดงักล่าว 
บริษัทจดัการจะต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส านกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตจุ าเป็นดงักลา่ว 

ในกรณีที่เงินปันผลระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ  0.10  
บาท กองทนุสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมจ่่ายเงินปันผลในครัง้นัน้และให้ยกไปจ่ายเป็นเงินปันผลพร้อมกนัในการจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี ตามเง่ือนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลที่ระบไุว้ 

ในกรณีที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่ อนญุาต และ/หรือผอ่นผนั ซึง่วิธีการจ่ายเงินปันผล 
โดยส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมายไทย บริษัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามนัน้ ใน
กรณีดงักลา่ว ถือว่าบริษัทจัดการด าเนินการโดยได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุ 
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ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของกองทนุอาจอยู่ภายใต้เง่ือนไขหรือข้อจ ากดัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาการ
จดัหาเงินทนุโดยการกู้ยืมเงินท่ีกองทนุได้เข้าท าหรืออาจได้เข้าท ากบัผู้ให้กู้ยืมเงินของกองทนุ 

7.2.2. วิธีการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทจัดการอาจจัดการให้กองทุนจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกุลบาท ภายใน  90 วันนับแต่สิน้รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เก่ียวข้องหรือรอบการจ่ายเงินปันผลที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ หากในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล 
และอตัราเงินปันผลที่จะจ่ายด้วยวิธีการดงันี ้

(ก) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั 
(ข) ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ 
(ค) สง่หนงัสอืแจ้ง (1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ 

วนัปิดสมดุทะเบียน (2) ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ (3) ตลาดหลกัทรัพย์  
เฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเทา่นัน้

ที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเป็นเช็คขีดคร่อม

เฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามช่ือและที่อยูท่ี่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามตามที่กฎหมาย

ก าหนด บริษัทจดัการจะไมน่ าเงินปันผลจ านวนดงักลา่วไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทนุ 
บริษัทจดัการไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในรูปของหนว่ยลงทนุได้ 

7.2.3. ข้อจ ากัดสิทธิในการได้รับเงนิปันผลของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ภายใต้บงัคบัของข้อก าหนดเร่ืองข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใด หรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด หรือผู้ลงทนุตา่งด้าวใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที่ก าหนดใน
หวัข้อ 7.4.6 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้หรือผู้ลงทนุต่างด้าวนัน้ เฉพาะหน่วยลงทนุในสว่นที่เกินกว่าอตัราสว่นที่
ก าหนด เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกันของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือผู้ลงทนุต่างด้าวซึ่งถือหน่วยลงทุน
เกินกว่าอตัราที่กล่าวถึงในวรรคก่อนหน้า จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในสว่นของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอตัราที่
ก าหนดนัน้ ทัง้นี ้จะยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงรับทราบ
และยินยอมให้ด าเนินการแล้ว ในระหว่างที่บริษัทจัดการยงัมิได้ด าเนินการยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็น



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 433 

รายได้ของแผน่ดิน เงินปันผลสว่นดงักลา่วจะถกูแยกออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทนุ และไม่น ามารวมค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ เว้นแตห่รือจนกวา่จะมีการเลิกกองทนุ 

ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกนั หรือผู้ลงทนุตา่งด้าวที่ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.6 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจดัการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่
ก าหนดนัน้ให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของแตล่ะราย 

กรุณาพิจารณาข้อจ ากดัเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการได้รับเงินปันผลตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
หวัข้อ 7.4.7 “ผลของกรณีอตัราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด – 2. ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ” 
ในกรณีที่มีการถือหนว่ยลงทนุในจ านวนที่เกินกวา่อตัราที่ก าหนดไว้ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น  เว้นแต่ กรณีที่
ส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง ประกาศ 
สัง่การ หรือเห็นชอบเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้
ความเห็นชอบการด าเนินการดงักลา่วของบริษัทจดัการแล้ว 

7.2.4. การคืนเงนิลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะมีสทิธิได้รับเงินจากการลดทนุเป็นการเพิ่มเติมจากเงินปันผลที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะมี
สิทธิได้รับตามอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุน  ในกรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินและกองทุนลดทุนจด
ทะเบียน  

การลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิตามวิธีการซึ่งก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.6 “การลดเงินทนุจด
ทะเบียน”  

7.3. การออกหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

7.3.1. การออกหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทนุของกองทนุอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทนุ ในกรณีที่มีความจ าเป็น ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจ
ร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ได้ โดยยื่นค าขอออกใบหน่วยลงทุนตาม 
แบบที่นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจดัการก าหนด และตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการที่นายทะเบียนและ/
หรือบริษัทจัดการก าหนด ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอดงักล่าว นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการต้อง
จดัการให้มีการออกใบหนว่ยลงทนุท่ีเป็นปัจจบุนัและมีข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุใช้เป็น
หลกัฐานแสดงสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการและบคุคลอื่นได้ 
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บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนบนัทึกรายช่ือผู้จองซือ้แต่ละรายที่ได้รับการจดัสรรหน่วย
ลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามข้อมลูที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ใน ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ เมื่อ
ผู้จองซือ้ได้ช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว 

นายทะเบียนจะด าเนินการฝากหน่วยลงทนุไว้ในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ (ซึง่ได้เปิดไว้ก่อน
แล้วกบันายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์) หรือบญัชีทรัพย์สนิของผู้จองซือ้ (ซึง่ได้เปิดไว้ก่อนแล้วกบัผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
(custodian)) หรือฝากไว้กบันายทะเบียน (โดยฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์) ตามที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หนว่ย
ลงทนุ 

7.3.2. ข้อก าหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนบริษัทจดัการจะต้องยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทุน
จดทะเบียนของกองทนุตอ่ตลาดหลกัทรัพย์เพื่อให้ตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับหนว่ยลงทนุในสว่นท่ีเพิ่มเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัปิดการจองซือ้และช าระเงินคา่หนว่ยลงทนุเพิ่มทนุนัน้ 

ในการที่จะขอจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยลงทนุและ
กองทนุ ต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ช าระเต็มมลูคา่แล้วทัง้หมด 
(ข) ระบช่ืุอผู้ ถือ 
(ค) ไม่มีข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน (ยกเว้นข้อจ ากัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทัง้นีต้้องระบุ

ข้อจ ากดันัน้ไว้ในโครงการจดัการกองทนุ) 
(ง) เป็นกองทนุรวมที่ได้รับอนมุตัิโครงการจดัการกองทนุรวมจากส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว 
(จ) มีผู้จดัการกองทนุท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
(ฉ) มีผู้ ถือหน่วยลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วย

ลงทนุทัง้หมดที่จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ 

“ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายยอ่ย” ในข้อนีห้มายถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่มิใช่บคุคลตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้มีอ านาจควบคมุ 
(ข) บริษัทจัดการ ผู้ จัดการกองทุน นิติบุคคลผู้ โอนที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ ซึ่ง

รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด าเนินงานของกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานให้ปฏิบตัิตามค าสัง่ของตนในการก าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด าเนินงาน
ของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่รวมถึงบคุคลตามข้อ (ค)  

(ค) กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัตอ่จากผู้จดัการลงมา ผู้ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่สี่ทกุรายของบคุคลตามข้อ (ข) 
รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องและบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจด
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ทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลดงักลา่วข้างต้น ซึง่ได้แก่ บิดา มารดา คูส่มรส บตุร หรือญาติ
สนิทอื่นของบคุคลดงักลา่ว และ 

(ง) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุเกินกว่าร้อยละห้าของเงินทนุจดทะเบียน ยกเว้นผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนนัน้เป็นบริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ กองทุนประกันสงัคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญ หรือโครงการลงทุนที่ได้รับ
อนมุตัิตามกฎหมาย 

“ผู้มีอ านาจควบคมุ” ในข้อนีห้มายถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการ
ด าเนินงานของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนเข้าลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ไม่ว่าอิทธิพลดงักล่าวจะสืบเนื่อง
จากการถือหนว่ยลงทนุ หรือได้รับมอบอ านาจตามสญัญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือบคุคลที่เข้า
ลกัษณะข้อใดข้อหนึง่ดงันี ้

(ก) บคุคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดของกองทนุ 

(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการของกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุเข้าลงทนุได้ 

(ค) บคุคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคมุผู้ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ผู้บริหารการ
จัดการหรือการด าเนินงานของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนเข้าลงทุน ให้ปฏิบตัิตาม
ค าสัง่ของตนในการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีกองทนุเข้าลงทนุ หรือ 

(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานใน หรือมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนเข้าลงทุนเยี่ยงผู้บริหาร รวมทัง้บุคคลที่มีต าแหน่งซึ่งมี
อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกบับคุคลดงักลา่วของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุเข้าลงทนุ 

แม้ว่าบริษัทจดัการคาดว่าตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่รับหน่วยลงทนุที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในระยะเวลาไม่นานหลงัจากมีการช าระค่ าหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว แต่ตลาด
หลกัทรัพย์มีสิทธิพิจารณาค าขอจดทะเบียนให้เสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตลาดหลกัทรัพย์ได้รับเอกสาร
หลกัฐานท่ีถกูต้องครบถ้วนจากบริษัทจดัการแล้ว โดยหน่วยลงทนุสามารถเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
ได้ภายในสองวนัท าการนบัแตว่นัท่ีตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ดงันัน้ จนกว่าตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่รับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน หน่วยลงทนุที่จ าหน่าย
แล้วจะยงัไมส่ามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้  
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7.4. การจัดสรร การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน 

7.4.1. ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน 

ผู้จองซือ้ทั่วไป หมายถึง ผู้ลงทนุท่ีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีไมใ่ช่ผู้จองซือ้พิเศษ หรือผู้จองซือ้พิเศษที่ไมไ่ด้
รับการจดัสรรแบบผู้จองซือ้พิเศษ 

ผู้จองซือ้พิเศษ หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีลกัษณะดังต่อไปนี  ้และ/หรือลกัษณะอื่นใดตามที่จะได้มีการ
ประกาศ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยส านกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ แล้วแต่กรณี ซึ่งหนงัสือชี ้
ชวนได้ระบวุิธีการจดัสรรไว้แยกตา่งหากจากผู้จองซือ้ทัว่ไป 

(ก) ผู้ลงทนุสถาบนัตามประกาศ ก.ล.ต. ที ่กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั 
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 บางประเภท 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(4) บริษัทเงินทนุ 

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษัทหลกัทรัพย์ 

(7) บริษัทประกนัวินาศภยั 

(8) บริษัทประกนัชีวิต 

(9) กองทนุรวม 

(10) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(11) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(12) กองทนุประกนัสงัคม 

(13) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(14) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
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(15) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(16) ผู้ ประกอบธุรกิจการซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ขายสินค้าเกษตร
ลว่งหน้า 

(17) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

(18) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ 

(19) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 

(ข) กองทนุสว่นบคุคลซึง่บริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (ก) หรือ (ค) ถึง (ญ) 

(ค) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือนิติบุคคลอื่นที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(ง) สภากาชาดไทย หรือมลูนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

(จ) สหกรณ์ออมทรัพย์หรือชมุนมุสหกรณ์ 

(ฉ) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(ช) โค รงการจัดการลงทุน  (collective investment scheme) ที่ จัดตั ง้ขึ น้ ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ และเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป 

(ซ) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกนักบัผู้ลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ลงทนุสถาบนัตาม (ก) แต่ไมร่วมถึงบริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทนุรวม ผู้
ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และ
ผู้ ประกอบธุรกิจการซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ขายสินค้าเกษตร
ลว่งหน้า 

(2) ผู้ลงทนุตาม (ค) หรือ 

(3) กองทนุสว่นบคุคลที่เป็นการรับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (1) หรือ (2)  

(ฌ) นิติบคุคลซึง่มีผู้ลงทนุตาม (ก) ถึง (ซ) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมด และ 

(ญ) ผู้ลงทนุอื่นใดตามที่ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 
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7.4.2. การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะต้องเร่ิมเสนอขายหนว่ยลงทนุเพื่อการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุภายในหนึ่งปี
นบัแต่วนัที่ได้รับอนุมตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. มิเช่นนัน้การอนุมตัิให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็นอนั
สิน้สดุลง 

บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน ทัง้นี ้ในกรณีที่ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงานอื่นใดที่
มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็น
อย่างอื่น และ/หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศเห็นว่าการเสนอ
ขาย อาจมีปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายหนว่ยลงทนุในประเทศเห็นสมควร บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศขอ
สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดการจองซือ้และการจดัสรรหน่วยลงทนุ รวมถึงสดัสว่นหรือจ านวนการ
จดัสรรตามที่ระบไุว้ในเอกสารฉบบันีต้ามความเหมาะสม ทัง้นี ้เพื่อให้การเสนอขายประสบความส าเร็จ 

ตารางก าหนดการของการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หน่วย
ลงทุน 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ มีสิทธิ (Preferential 
Public Offering) 

  
 

อย่างช้าวนัที่ 25 เมษายน 2561 ระหว่าง
เวลาท าการของผู้จัดการการจดัจ าหน่าย
หน่วยลงทนุในประเทศ จนถึงเวลา 15.30 
น. ของวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

 

• ประชาชนทั่วไป   อย่างช้าวนัที่ 25 เมษายน 2561 ระหว่าง
เวลาท าการของผู้จัดการการจดัจ าหน่าย
หน่วยลงทนุในประเทศ จนถึงเวลา 15.30 
น. ของวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561  
 

ระยะเวลาจองซือ้ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ 
(Preferential Public Offering) 

• ผู้จองซือ้ทั่วไป ยกเว้นทรู  

  
 
ตัง้แต่วันที่ 2 - 4 และ 7 - 8 พฤษภาคม 
2561 ระหว่างเวลาท าการ  ของผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 
จ น ถึ ง เว ล า  15.30 น .  ข อ ง วั น ที่   8 
พฤษภาคม 2561  
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• ผู้จองซือ้พิเศษ ที่ไม่ได้น าส่งใบ Bookbuilding    ตัง้แต่วันที่  2 - 4 และ 7 - 8 พฤษภาคม 
2561 ระหว่างเวลาท าการ  ของผู้ จัดการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 
จนถึ ง เว ล า  1 5 .3 0  น . ข อ งวัน ที่   8 
พฤษภาคม 2561  
 

• ผู้จองซือ้พิ เศษ ที่ ได้น าส่งใบ Bookbuilding 
และทรู 

 ตัง้แต่วันที่  15 - 16 พฤษภาคม  2561 
ระหว่างเวลาท าการ  ของผู้ จดัการการจัด
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ  
 

ระยะเวลาจองซือ้ส าหรับประชาชนทั่วไป  
 

• ผู้จองซือ้ทั่วไป 

  
 
ตัง้แต่วันที่ 2 - 4 และ 7 - 11 พฤษภาคม 
2561 ระหว่างเวลาท าการ  ของผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 
จ น ถึ ง เว ล า  15.30 น . ข อ งวัน ที่   11 
พฤษภาคม 2561  
 

• ผู้จองซือ้พิเศษ และทรู นิติบุคคลผู้โอน และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผู้โอน  
 
 

• ผู้ซือ้หน่วยลงทุนเบือ้งต้นในต่างประเทศ 
 
 

วันประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย 

 
วันประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนส าหรับ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ และผู้จองซือ้ทั่วไป  
 
วันที่คาดว่าหน่วยลงทุนใหม่จะเข้าจดทะเบียนซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ 

 

 ตัง้แต่วันที่  15 – 16 พฤษภาคม 2561 
ระหว่างเวลาท าการ  ของผู้ จดัการการจัด
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ  
 
ตัง้แต่วันที่  15 – 16 พฤษภาคม 2561 
ระหวา่งเวลาท าการ ของบริษัทจดัการ 
 
อยา่งช้าวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
 
อย่างเร็ววนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 จนถึง
วนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 
 
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 

วนัและเวลาตามที่ได้ระบไุว้ข้างต้น เป็นเพียงการคาดการณ์เทา่นัน้ ดงันัน้วนัและเวลาดงักลา่วจึงอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการร่วมกับผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ  จะ
ด าเนินการประกาศให้ทราบโดยเร็วหากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยจะ
ประกาศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ ส านักงานของบริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
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หน่วยลงทนุในประเทศ รวมทัง้เว็บไซต์ www.digital-tif.com และเว็บไซต์ และ Call Center ของบริษัท
จดัการ ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ (เทา่ที่จะสามารถด าเนินการได้)  

1. วิธีการขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ  

สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วน ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ ได้ที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุใน
ประเทศ ตามรายช่ือที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน (ยกเว้นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งไม่เปิดรับจองซือ้หน่วยลงทุน) อย่างช้าวันที่ 25 เมษายน 2561 ระหว่างเวลาท าการ จนถึงเวลา 
15.30 น. ของวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561  

นอกจากนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิสามารถดาวน์โหลด (download) หนงัสือชีช้วนได้ที่เว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ www.scbam.com และเว็บไซต์  www.digital-tif.com ตัง้แตว่นัที ่10 เมษายน 2561 

ส าหรับประชาชนทั่วไป 

 สามารถติดต่อขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ ได้ที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุใน
ประเทศ ตามรายช่ือที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน (ยกเว้นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งไม่เปิดรับจองซือ้หน่วยลงทุน) อย่างช้าวันที่ 25 เมษายน 2561 ระหว่างเวลาท าการ จนถึงเวลา 
15.30 น. ของวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561  

2. วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน  

ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ (Preferential Public Offering) 

ผู้จองซือ้ทั่วไป ยกเว้นทรู 

ตัง้แตว่นัที่ 2 พฤษภาคม 2561 ระหวา่งเวลาท าการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 
ของส านกังานและสาขาของผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ยกเว้นสาขาไมโครของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ไมเ่ปิดรับจองซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผู้จองซือ้พิเศษที่ไม่ได้น าส่งใบ Bookbuilding  

ตัง้แตว่นัที่ 2 พฤษภาคม 2561 ระหวา่งเวลาท าการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 
ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ ได้แก่ 

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 
15 ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-128-
2440-42 หรือ 

http://www.scbam.com/


สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 441 

2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 14 ฝ่ายทนุธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่สลีม แขวงสี
ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 02-626-3377 หรือ 02-626-3769 หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ฝ่ายบริการตลาดทนุ สว่นงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาว
เวอร์ ชัน้ 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 02-
298-0821 หรือ 02-298-0831 ตอ่ 119, 128, 114 

ผู้จองซือ้พิเศษที่ได้น าส่งใบ Bookbuilding และทรู 

ตัง้แตว่นัท่ี 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ระหวา่งเวลาท าการ  ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุใน
ประเทศ ได้แก่ 

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 
15 ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-128-
2440-42 หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 14 ฝ่ายทนุธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่สลีม แขวงสี
ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 02-626-3377 หรือ 02-626-3769 หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ฝ่ายบริการตลาดทนุ สว่นงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาว
เวอร์ ชัน้ 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 02-
298-0821 หรือ 02-298-0831 ตอ่ 119, 128, 114 

ส าหรับประชาชนทั่วไป  

ผู้จองซือ้ทั่วไป 

ตัง้แต่วนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลาท าการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม 
2561 ของส านกังานและสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ ยกเว้นสาขาไมโค
รของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ไมเ่ปิดรับจองซือ้หนว่ยลงทนุ 

ส าหรับผู้จองซือ้พิเศษ และทรู นิติบุคคลผู้โอน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผู้
โอน 

ตัง้แตว่นัท่ี 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ระหวา่งเวลาท าการ  ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุใน
ประเทศ ได้แก่ 

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 
15 ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-128-
2440-42 หรือ 
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2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 14 ฝ่ายทนุธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่สีลม แขวงสี
ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 02-626-3377 หรือ 02-626-3769 หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ฝ่ายบริการตลาดทนุ สว่นงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาว
เวอร์ ชัน้ 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 02-
298-0821 หรือ 02-298-0831 ตอ่ 119, 128, 114 

ส าหรับผู้ซือ้หน่วยลงทุนเบือ้งต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) 

ตัง้แตว่นัท่ี 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ระหวา่งเวลาท าการของบริษัทจดัการ 

3. ราคาจองซือ้หน่วยลงทุน 

ช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น (Preliminary Offering Price Range) 

13.60 – 13.90 บาทตอ่หนว่ย 

ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ (Preferential Public Offering) 

ผู้จองซือ้ทั่วไป และผู้จองซือ้พิเศษที่ไม่ได้น าส่งใบ Bookbuilding ยกเว้นทรู 

จะต้องช าระคา่จองซือ้หน่วยลงทนุท่ีราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น คือที่ราคา 13.90 บาท
ตอ่หนว่ย 

ผู้จองซือ้พิเศษที่ได้น าส่งใบ Bookbuilding และทรู 

จะต้องช าระคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุท่ีราคาเสนอขายสดุท้าย 

ส าหรับประชาชนทั่วไป 

ผู้จองซือ้ทั่วไป 

จะต้องช าระคา่จองซือ้หน่วยลงทนุท่ีราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น คือที่ราคา 13.90 บาท
ตอ่หนว่ย 

ผู้จองซือ้พิเศษ และทรู นิติบุคคลผู้โอน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผู้โอน 

จะต้องช าระคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุท่ีราคาเสนอขายสดุท้าย  

ผู้ซือ้หน่วยลงทุนเบือ้งต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) 

จะต้องช าระคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุท่ีราคาเสนอขายสดุท้าย 
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4. สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน 

สดัสว่นการจดัสรร
หนว่ยลงทนุ 

การจดัสรร 

สว่นท่ี 1 : ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเดิมที่มี
สทิธิ (PPO) 

จ านวนไมเ่กิน 2,778,000,000 หนว่ย คิดเป็นสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50.00 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุใหมท่ัง้หมด เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดมิที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึง่ไมใ่ช่บคุคล
อเมริกนั (US Person) ตามนิยามของค าดงักลา่วในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ (Preferential Public Offering) โดยผู้ถือ
หนว่ยลงทนุเดิมที่มีสทิธิจะมีสทิธิในการจองซือ้หนว่ยลงทนุใหมใ่นอตัราสว่นเทา่กบั 2.0911 
หนว่ยลงทนุเดิม ตอ่ 1 หนว่ยลงทนุใหม ่

สว่นท่ี 2 : 
ประชาชนทัว่ไป  
- ผู้จองซือ้ทัว่ไป 

 
- ประเภทผู้จอง

ซือ้พิเศษ 
และทรู นิติ
บคุคลผู้โอน 
และ/หรือ กลุม่
บคุคลเดยีวกนั
กบันิติบคุคลผู้
โอน 

จ านวนไมน้่อยกวา่ 1,053,000,000 หนว่ย 
 
จดัสรรโดยเกณฑ์ small-lot first 
 
 จดัสรรให้ทรู นิติบคุคลผู้ โอน และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนักบันิติบคุคลผู้ โอนไม่เกิน 1 ใน 
3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ภายหลงัการเพิ่มทนุ (เมื่อ
รวมกบัหนว่ยลงทนุท่ีได้รับจดัสรรตามสว่นท่ี 1) 

 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และผู้ซือ้หน่วยลงทนุเบือ้งต้นหลกั
ในต่างประเทศ (Joint Bookrunners) ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมทัง้อาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสดัส่วนการเสนอขาย
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุในประเทศและผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเบือ้งต้นในตา่งประเทศ (Claw back / Claw 
forward) ได้ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารฉบบันีต้ามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้หน่วยลงทนุของนกัลงทนุแตล่ะ
ประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายประสบความส าเร็จสูงสดุ ทัง้นี ้ตราบเท่าที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย
หลักทรัพย์และมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ครัง้ที่  1/2560  อนึ่ง บริษัทจัดการ 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ ซือ้หน่วยลงทุนเบือ้งต้นหลกัในต่างประเทศ 
(Joint Bookrunners) จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้จองซือ้ทั่วไปให้แก่ผู้จองซือ้พิเศษ  
ทรู นิติบคุคลผู้ โอน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผู้ โอน หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุเบือ้งต้นใน
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ตา่งประเทศ (Initial Purchaser) อีก เว้นแตเ่ป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุท่ีเหลอืจากการจองซือ้ของผู้จอง
ซือ้ทัว่ไปให้แก่ผู้จองซือ้พิเศษ ทรู นิติบคุคลผู้โอน และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนักบันิติบคุคลผู้ โอน และ
ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเบือ้งต้นในตา่งประเทศ (Initial Purchaser) ทัง้นี ้การเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุ
ดงักล่าวข้างต้นจะอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัการจัดสรรตามที่ระบุไว้ในหวัข้อ 7.4.6 “ข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทนุ” 

5. วิธีการจองซือ้หน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ (Preferential Public Offering) 

ผู้จองซือ้ทั่วไป ยกเว้นทรู 

(ก) ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื อ้หน่วยลงทุนได้ที่ส านักงานและสาขาของ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุในประเทศ ยกเว้นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่ไมเ่ปิดรับจองซือ้หนว่ยลงทนุ ได้ตามวนั เวลา ที่ระบไุว้ในข้อ 7.4.2 “การเสนอขาย
หน่วยลงทุน – 2. วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน” โดยจะต้องจองซือ้หน่วยลงทุนเป็น
จ านวนหน่วยขัน้ต ่า 1 หน่วย และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 1 หน่วย โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจะจองซือ้ต่อหนึ่งใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ 
หากผู้จองซือ้หน่วยลงทนุมีเลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยมากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซือ้ต้องแยก
ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุและเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วย ทัง้นี ้
หากผู้จองซือ้ท าการจองซือ้มากกว่าหนึ่งรายการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าจ านวน
หน่วยลงทุนที่จองซือ้ตามใบจองซือ้หน่วยลงทุนทกุใบมารวมกนัและท าการจดัสรร รวมถึงไม่
สามารถใช้ช่ือร่วมในการจองซือ้หนว่ยลงทนุได้ 

(ข) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ในวนัจองซือ้
ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ โดยจะต้องช าระที่ราคาสงูสดุของช่วง
ราคาเสนอขายเบือ้งต้น โดยจะหักกลบลบหนีก้ับผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศไม่ได้ พร้อมทัง้กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบจองซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
และชัดเจน และแนบเอกสารประกอบในการจองซือ้หน่วยลงทุน (ตามที่ผู้ จัดการการจัด
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศจะก าหนดหรือแจ้งให้ทราบ) 

(ค) ผู้จองซือ้จะต้องปฏิบตัิตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า (KYC/CDD) และ
ได้รับการประเมินระดบัความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการท่ีผู้ จัดการการจัด
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศแตล่ะรายที่ผู้จองซือ้ท าการจองซือ้ (แล้วแตก่รณี) 

(ง) เนื่องจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ 
ในขณะที่จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องระบใุนใบจองซือ้หน่วยลงทนุ แจ้งความประสงค์ว่าจะให้น า
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หน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซือ้หน่วยลงทุนฝากไว้ ณ ท่ีใด โดยผู้ จองซือ้
สามารถเลอืกที่จะ: 

- ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือที่ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สินที่ตนมีบญัชีทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการน าหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
จดัสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์หรือบัญชีทรัพย์สินของผู้ จองซือ้นัน้ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้หน่วย
ลงทนุ (เข้าพอร์ตที่ผู้จองซือ้มีกบับริษัทหลกัทรัพย์หรือผู้ฝากทรัพย์สนิ) หรือ 

- ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ (เข้าบัญชี 600) ที่บริษัทจัดการเปิดบัญชีรับฝาก
หลกัทรัพย์ไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ 

- ออกใบหน่วยลงทุนในช่ือของผู้จองซือ้ และจัดส่งให้ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตามช่ือและที่อยูต่ามที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่มีสทิธิ ตามวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 เมษายน 
2561 (Record Date) ซึ่งบริษัทจัดการได้ รับจาก  บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (“ฐานข้อมูลผู้ ถือหน่วยลงทุน”)  โดยผู้จองซือ้ยินดีมอบหมายให้
บริษัทจัดการด าเนินการใดๆ เพื่อจัดการท าใบหน่วยลงทุนและส่งมอบใบหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัท าการ นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องระบใุนใบจองซือ้หน่วยลงทนุอย่างชดัเจน กรณีที่ผู้จองซือ้ระบุข้อมลูไม่
สมัพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ 
หรือหมายเลขบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการออกใบหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

ผู้จองซือ้พิเศษที่ไม่ได้น าส่งใบ Bookbuilding  

(ก) ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนได้ที่ ส านักงานของ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ ได้แก่ 

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทุนและช าระราคา เลขที่ 9 G 
Tower ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 02-128-2440-42 หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 14 ฝ่ายทนุธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่สี
ลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 02-626-3377 หรือ 02-626-3769 หรือ 



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 446 

3) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ฝ่ายบริการตลาดทนุ สว่นงานนายทะเบียน อาคารเอส.
เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 โทรศพัท์ 02-298-0821 หรือ 02-298-0831 ตอ่ 119, 128, 114 

ได้ตามวนั เวลา ที่ระบุไว้ในข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 2. วนัเวลาท าการเสนอ

ขายหน่วยลงทุน”  โดยจะต้องจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยขัน้ต ่า 1 หน่วย และ
เพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 1 หน่วย โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยลงทนุที่จะจองซือ้ต่อหนึ่งใบ
จองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ  หากผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนมีเลข
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยมากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้ จองซือ้ต้องแยกใบจองซือ้หน่วยลงทุนและ
เอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วย ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ท าการจอง
ซือ้มากกว่าหนึ่งรายการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจองซือ้ตาม
ใบจองซือ้หน่วยลงทนุทกุใบมารวมกนัและท าการจดัสรร รวมถึงไม่สามารถใช้ช่ือร่วมในการ
จองซือ้หนว่ยลงทนุได้ 

(ข) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ใน
วนัจองซือ้ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ โดยจะต้องช าระท่ีราคาสงูสดุ
ของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น โดยจะหกักลบลบหนีก้บัผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ
ในประเทศไม่ได้ พร้อมทัง้กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบจองซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชดัเจน และแนบเอกสารประกอบในการจองซือ้หนว่ยลงทนุ (ตามที่ผู้จดัการการ
จดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศจะก าหนดหรือแจ้งให้ทราบ) 

(ค) ผู้ จองซือ้จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า 
(KYC/CDD) และได้รับการประเมินระดบัความเสี่ยงของผู้ลงทนุ (Risk Profile) ตามวิธีการที่
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศแต่ละรายที่ผู้จองซือ้ท าการจองซือ้  (แล้วแต่
กรณี) 

(ง) เนื่องจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
ดงันัน้ ในขณะท่ีจองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องระบใุนใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ แจ้งความประสงค์วา่จะ
ให้น าหน่วยลงทนุที่ได้รับการจดัสรรจากการจองซือ้หน่วยลงทนุฝากไว้ ณ ที่ใด โดยผู้จองซือ้
สามารถเลอืกที่จะ: 

- ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ที่ตนมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือที่ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สินที่ตนมีบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการน าหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
จดัสรรเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์หรือบญัชีทรัพย์สนิของผู้จองซือ้นัน้ๆ ตามที่ได้ระบไุว้ในใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ (เข้า
พอร์ตที่ผู้จองซือ้มีกบับริษัทหลกัทรัพย์หรือผู้ฝากทรัพย์สนิ) หรือ 
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- ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (เข้าบญัชี 600) ที่บริษัทจดัการเปิดบญัชีรับ
ฝากหลกัทรัพย์ไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ 

- ออกใบหน่วยลงทุนในช่ือของผู้ จองซือ้  และจัดส่งให้ผู้ จองซือ้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามช่ือและที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่มีสทิธิ ตามวนั
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทุน ณ วนัที่ 17 เมษายน 
2561 (Record Date) ซึ่งบริษัทจัดการได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมลูผู้ ถือหนว่ยลงทนุ”)  โดยผู้จองซือ้ยินดีมอบหมายให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการใดๆ เพื่อจดัการท าใบหน่วยลงทนุและสง่มอบใบหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัท าการ 
นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องระบใุนใบจองซือ้หน่วยลงทนุอย่างชดัเจน กรณีที่ผู้จองซือ้ระบขุ้อมลูไม่
สมัพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ 
หรือหมายเลขบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการออกใบหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

ผู้จองซือ้พิเศษที่ได้น าส่งใบ Bookbuilding และทรู 

(ก) ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะรายสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุได้ที่ส านกังานของผู้จดัการการจดั
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ ได้แก่ 

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและช าระราคา เลขที่ 9  
G Tower ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 02-128-2440-42 หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 14 ฝ่ายทนุธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ 
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-626-3377 หรือ 02-626-3769 
หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคาร 
เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 โทรศพัท์ 02-298-0821 หรือ 02-298-0831 ตอ่ 119, 128, 114 

ได้ตามวนั เวลา ที่ระบไุว้ในข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 2. วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ” โดยจะต้องจองซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนหนว่ยขัน้ต ่า 1 หนว่ย และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 
1 หนว่ย โดยไมจ่ ากดัจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะจองซือ้ตอ่หนึง่ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับผู้ ถือหนว่ยลง
ทนุเดิมที่มีสทิธิ หากผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุมีเลขทะเบียนผู้ ถือหนว่ยมากกวา่ 1 เลขทะเบียน ผู้จองซือ้ต้อง
แยกใบจองซือ้หนว่ยลงทนุและเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหนว่ย ทัง้นี ้หาก
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ผู้จองซือ้ท าการจองซือ้มากกว่าหนึ่งรายการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จองซือ้ตามใบจองซือ้หนว่ยลงทนุทกุใบมารวมกนัและท าการจดัสรร รวมถึงไมส่ามารถใช้ช่ือร่วมในการ
จองซือ้หนว่ยลงทนุได้ 

(ข) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุครัง้เดียวเตม็ตามจ านวนท่ีจองซือ้ในวนัจองซือ้
ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ โดยจะต้องช าระท่ีราคาเสนอขายสดุท้าย โดยจะ
หกักลบลบหนีก้ับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไม่ได้ พร้อมทัง้กรอกรายละเอียด
ตา่งๆ ในใบจองซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน และแนบเอกสารประกอบในการจองซือ้
หนว่ยลงทนุ (ตามที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศจะก าหนดหรือแจ้งให้ทราบ) 

(ค) ผู้จองซือ้จะต้องปฏิบตัิตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า (KYC/CDD) และ
ได้รับการประเมินระดบัความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุในประเทศแตล่ะรายที่ผู้จองซือ้ท าการจองซือ้ (แล้วแตก่รณี) 

(ง) เนื่องจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ 
ในขณะที่จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องระบุในใบจองซือ้หน่วยลงทุน แจ้งความประสงค์ว่าจะให้น าหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุฝากไว้ ณ ที่ใด โดยผู้จองซือ้สามารถเลอืกที่จะ 

- ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ที่ตนมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือที่ผู้ รับฝากทรัพย์สนิที่
ตนมีบญัชีทรัพย์สนิ ซึง่บริษัทจดัการจะด าเนินการน าหนว่ยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรเข้าฝากไว้กบับริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีทรัพย์สินของผู้
จองซือ้นัน้ๆ ตามที่ได้ระบไุว้ในใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ (เข้าพอร์ตที่ผู้จองซือ้มีกบับริษัทหลกัทรัพย์หรือผู้
ฝากทรัพย์สนิ) หรือ 

- ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์  (เข้าบัญชี 600) ที่บริษัทจัดการเปิดบัญชีรับฝาก
หลกัทรัพย์ไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ 

- ออกใบหนว่ยลงทนุในช่ือของผู้จองซือ้ และจดัสง่ให้ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามช่ือ
และที่อยู่ตามที่ปรากฏในตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ  ตามวันก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทุน ณ วนัที่ 17 เมษายน 2561 (Record 
Date) ซึง่บริษัทจดัการได้รับจาก บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานข้อมลูผู้ ถือ
หน่วยลงทุน”) โดยผู้ จองซือ้ยินดีมอบหมายให้บริษัทจัดการด าเนินการใดๆ เพื่อจัดการท าใบหน่วย
ลงทุนและสง่มอบใบหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ 
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ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องระบใุนใบจองซือ้หนว่ยลงทนุอยา่งชดัเจน กรณีที่ผู้จองซือ้ระบขุ้อมลูไมส่มัพนัธ์กนั
หรือไม่ชดัเจน หรือไม่ได้ระบรุหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้
จองซือ้แทน 

ส าหรับประชาชนทั่วไป  

ผู้จองซือ้ทั่วไป  

(ก) ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนได้ที่ส านักงานและสาขาของ
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ยกเว้นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งไม่เปิดรับจองซือ้หน่วยลงทนุ ได้ตามวนั เวลา ที่ระบุไว้ในข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วย
ลงทนุ – 2. วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ” โดยจะต้องจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยขัน้
ต ่า 1,000 หน่วย และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 หน่วย โดยไม่จ ากดัจ านวนหน่วยลงทนุที่จะจอง
ซือ้ต่อหนึ่งใบจองซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับประชาชนทัว่ไป ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ท าการจองซือ้มากกวา่หนึ่ง
รายการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจองซือ้ตามใบจองซือ้หน่วยลงทนุทุก
ใบมารวมกนัและท าการจดัสรร รวมถึงไมส่ามารถใช้ช่ือร่วมในการจองซือ้หนว่ยลงทนุได้ 

(ข) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุครัง้เดียวเตม็ตามจ านวนท่ีจองซือ้ในวนัจองซือ้
ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุในประเทศ โดยจะต้องช าระที่ราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอ
ขายเบือ้งต้น โดยจะหกักลบลบหนีก้บัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศไม่ได้ พร้อมทัง้
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบจองซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน และแนบเอกสาร
ประกอบในการจองซือ้หน่วยลงทนุ (ตามที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะก าหนด
หรือแจ้งให้ทราบ) 

(ค) ผู้จองซือ้จะต้องปฏิบตัิตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า (KYC/CDD) และ
ได้รับการประเมินระดบัความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุในประเทศแตล่ะรายที่ผู้จองซือ้ท าการจองซือ้ (แล้วแตก่รณี) 

(ง) เนื่องจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ 
ในขณะที่จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องระบุในใบจองซือ้หน่วยลงทุน แจ้งความประสงค์ว่าจะให้น าหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุฝากไว้ ณ ที่ใด โดยผู้จองซือ้สามารถเลอืกที่จะ 

- ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ที่ตนมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือที่ผู้ รับฝากทรัพย์สนิที่
ตนมีบญัชีทรัพย์สนิ ซึง่บริษัทจดัการจะด าเนินการน าหนว่ยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรเข้าฝากไว้กบับริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีทรัพย์สินของผู้
จองซือ้นัน้ๆ ตามที่ได้ระบไุว้ในใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ (เข้าพอร์ตที่ผู้จองซือ้มีกบับริษัทหลกัทรัพย์หรือผู้
ฝากทรัพย์สนิ) หรือ 
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- ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์  (เข้าบัญชี 600) ที่บริษัทจัดการเปิดบัญชีรับฝาก
หลกัทรัพย์ไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ 

- ออกใบหนว่ยลงทนุในช่ือของผู้จองซือ้ และจดัสง่ให้ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามช่ือ
และที่อยู่ตามที่ปรากฏในใบจองซือ้หน่วยลงทุน  โดยผู้ จองซือ้ยินดีมอบหมายให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการใดๆ เพื่อจดัการท าใบหนว่ยลงทนุและสง่มอบใบหนว่ยลงทนุภายใน 15 วนัท าการ นบัแตว่นั
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องระบใุนใบจองซือ้หนว่ยลงทนุอยา่งชดัเจน กรณีที่ผู้จองซือ้ระบขุ้อมลูไมส่มัพนัธ์กนั
หรือไม่ชดัเจน หรือไม่ได้ระบรุหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้
จองซือ้แทน 

ผู้จองซือ้พิเศษ และทรู นิติบุคคลผู้โอน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผู้โอน 

(ก) ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะรายสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุได้ที่ส านกังานของผู้จดัการการจดั
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ ได้แก่ 

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและช าระราคา เลขที่ 9  
G Tower ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 02-128-2440-42 หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 14 ฝ่ายทนุธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ 
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-626-3377 หรือ 02-626-3769 
หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ฝ่ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคาร 
เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 โทรศพัท์ 02-298-0821 หรือ 02-298-0831 ตอ่ 119, 128, 114 

ได้ตามวนั เวลา ที่ระบุไว้ในข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 2. วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วย
ลงทุน”  โดยจะต้องจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยขัน้ต ่า  1,000 หน่วย และเพิ่มเป็นจ านวน
ทวีคูณของ 100 หน่วย โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยลงทุนที่จะจองซือ้ต่อหนึ่งใบจองซือ้หน่วยลงทุน
ส าหรับประชาชนทัว่ไป ทัง้นี ้จ านวนหน่วยลงทุนที่จะจัดสรรให้แก่และทรู นิติบุคคลผู้ โอน และ/หรือ 
กลุม่บคุคลเดียวกนักบันิติบคุคลผู้โอน อาจจะมีจ านวนจองซือ้ขัน้ต ่าจ านวน 1,000 หนว่ย และเพิ่มเป็น
จ านวนทวีคณูของ 1 หนว่ย 

(ข) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุครัง้เดียวเตม็ตามจ านวนท่ีจองซือ้ในวนัจองซือ้
ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ โดยจะต้องช าระท่ีราคาเสนอขายสดุท้าย โดยจะ
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หกักลบลบหนีก้ับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไม่ได้ พร้อมทัง้กรอกรายละเอียด
ตา่งๆ ในใบจองซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน และแนบเอกสารประกอบในการจองซือ้
หนว่ยลงทนุ (ตามที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศจะก าหนดหรือแจ้งให้ทราบ) 

(ค) ผู้จองซือ้จะต้องปฏิบตัิตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้า (KYC/CDD) และ
ได้รับการประเมินระดบัความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุในประเทศแตล่ะรายที่ผู้จองซือ้ท าการจองซือ้ (แล้วแตก่รณี) 

(ง) เนื่องจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ดังนัน้ 
ในขณะที่จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องระบุในใบจองซือ้หน่วยลงทุน แจ้งความประสงค์ว่าจะให้น าหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุฝากไว้ ณ ที่ใด โดยผู้จองซือ้สามารถเลอืกที่จะ 

- ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ที่ตนมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือที่ผู้ รับฝากทรัพย์สนิที่
ตนมีบญัชีทรัพย์สนิ ซึง่บริษัทจดัการจะด าเนินการน าหนว่ยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรเข้าฝากไว้กบับริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีทรัพย์สินของผู้
จองซือ้นัน้ๆ ตามที่ได้ระบไุว้ในใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ (เข้าพอร์ตที่ผู้จองซือ้มีกบับริษัทหลกัทรัพย์หรือผู้
ฝากทรัพย์สนิ) หรือ 

- ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์  (เข้าบัญชี 600) ที่บริษัทจัดการเปิดบัญชีรับฝาก
หลกัทรัพย์ไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ 

- ออกใบหนว่ยลงทนุในช่ือของผู้จองซือ้ และจดัสง่ให้ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามช่ือ
และที่อยูต่ามที่ปรากฏในใบจองซือ้หน่วย โดยผู้จองซือ้ยินดีมอบหมายให้บริษัทจดัการด าเนินการใดๆ 
เพื่อจัดการท าใบหน่วยลงทุนและส่งมอบใบหน่วยลงทุนภายใน  15 วันท าการ นับแต่วันสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องระบใุนใบจองซือ้หนว่ยลงทนุอยา่งชดัเจน กรณีที่ผู้จองซือ้ระบขุ้อมลูไมส่มัพนัธ์กนั
หรือไม่ชดัเจน หรือไม่ได้ระบรุหสัสมาชิกบริษัทหลกัทรัพย์ ช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหมายเลขบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์อย่างใดอย่างหนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้
จองซือ้แทน 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หนว่ยลงทนุของผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุไม่
วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ในกรณีที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การจองซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของกองทุนหรือบริษัทจัดการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
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ผู้ซือ้หน่วยลงทุนเบือ้งต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) 

ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุเบือ้งต้นในตา่งประเทศแตล่ะราย จองซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ ได้ตามวนั 
เวลาที่ระบุไว้ในข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 2. วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน”  
โดยจะต้องจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยขัน้ต ่า 1,000 หน่วย และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 
100 หน่วย โดยจะะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หนว่ยลงทนุครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาเสนอ
ขายสดุท้ายในวนัจองซือ้ให้แก่บริษัทจดัการ (ตามที่บริษัทจดัการจะก าหนดหรือแจ้งให้ทราบ) และจะ
หกักลบลบหนีก้ับบริษัทจัดการไม่ได้ พร้อมทัง้กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบจองซือ้หน่วยลงทุนให้
ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน และแนบเอกสารประกอบในการจองซือ้หน่วยลงทนุ (ตามที่บริษัทจดัการ
จะก าหนดหรือแจ้งให้ทราบ) 

6. การรับช าระเงนิค่าจองซือ้และการเก็บรักษาเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

ในการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
ตามจ านวนเงินท่ีจองซือ้ในวนัท่ีจองซือ้ โดยจะหกักลบลบหนีก้บัผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุใน
ประเทศ ไมไ่ด้ 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุน การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ (Preferential Public Offering) 

ผู้จองซือ้ทั่วไป ยกเว้นทรู 

(ก) ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาสงูสดุของช่วงราคา
เสนอขายเบือ้งต้น คือที่ราคา 13.90 บาทตอ่หนว่ย  

 -   หากจองซือ้ในวนัท่ี 2 - 4 พฤษภาคม 2561 ในเวลาท าการของแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และวนัที่ 7 พฤษภาคม 2561 ในเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาของ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ  ถึงเวลา 13.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละผู้จดัการ
การจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุในประเทศ ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จอง
ซือ้โดยช าระเป็น (1) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบบัเดียว ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือบญัชีจองซือ้ 
“บัญ ชีจองซื อ้หน่วยลงทุน  DIF – ผู้ ถือหน่วยเดิม ” หรือ “Subscription Account of DIF – Existing 
Unitholder”  โดยลงวนัที่ไม่เกินวันที่  7 พฤษภาคม 2561 เท่านัน้ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
ส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป ให้ระบช่ืุอ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซือ้
ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซือ้หน่วยลงทุน หรือ 
(2) เงินสด หรือเงินโอนจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซือ้หน่วยลงทนุที่มีกบัผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุในประเทศผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศที่รับจอง
ซือ้จากผู้จองซือ้รายนัน้เทา่นัน้  



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 453 

- หากจองซือ้หลังเวลา 13.00 น. ของวันที่  7 พฤษภาคม 2561 และวันที่  8 พฤษภาคม 2561  
ระหวา่งเวลาเปิดท าการของแตล่ะสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ ถึงเวลา 15.30 
น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดย เงินสด หรือเงินโอนจากบญัชี
เงินฝากธนาคารของผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนที่มีกับผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศที่รับจองซือ้จากผู้จองซือ้รายนัน้
เทา่นัน้ 

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการรับช าระเงินที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในแต่ละรายก าหนด อาจมี
ความแตกต่างกนับ้าง ขอให้ผู้จองซือ้ปฎิบตัิตามเง่ือนไขที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุในประเทศ 
แต่ละรายจะก าหนด ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผู้จองซือ้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการ
จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้รายนัน้ 

(ข) เอกสารประกอบการจองซือ้ มีดงัตอ่ไปนี ้

1.ใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิม ที่กรอกข้อมูลผู้จองซือ้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน 
พร้อมลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

 2.เอกสารประกอบการจองซือ้ของผู้จองซือ้แตล่ะประเภท 

 ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่บัตร
ประจ าตวัประชาชนหมดอายใุห้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีผู้
จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้ามี) ค ายินยอมจากผู้ปกครอง 
ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และค ายินยอม
ของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือหลกัฐานที่แสดงวา่สามารถจองซือ้หน่วยลงทนุ
ได้ถกูต้องตามกฎหมาย) 

 ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 

 ส าเนาหนงัสือเดินทางหรือส าเนาใบต่างด้าวที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้
จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงวา่สามารถจองซือ้หนว่ยลงทนุได้ถกูต้องตามกฎหมาย) 
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 ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้า
มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแตก่รณี) 
ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

 ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติ
บคุคล (Affidavit) และรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอยา่งลายมือช่ือ ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือนนบัจนถึงวนั
ยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรอง
ความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้ จัดท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้
เจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรับรองความถูกต้อง ท า
การรับรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการ
ข้างต้น ซึ่งต้องมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้หน่วยลงทนุ และแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือ
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

(3) ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์ หรือส าเนา Statement ของบญัชีเงินฝาก
กระแสรายวนั ที่ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีซึง่ต้องไม่เป็นบญัชีเงินฝากร่วม โดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็น
ช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หน่วยลงทนุเท่านัน้ กรณีผู้จองซือ้มีความประสงค์ให้คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ
ในสว่นที่จองซือ้เกินสทิธิที่ไม่ได้รับการจดัสรร และสว่นต่างของราคาจองซือ้กบัราคาเสนอขายสดุท้าย เข้า
บญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซือ้ 

(4) “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” ส าหรับผู้
จองซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู กรณีผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะใช้บริการ
ของศูนย์ฝากหลกัทรัพย์โดยการฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 
600 (Issuer Account: A/C 600)  
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(5) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ”) 

ทัง้นี ้เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้ จองซือ้ที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสาร
ดังกล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนผู้ จองซือ้  (แล้วแต่กรณี ) และ
ประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

(ค) หลงัจากที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ ได้รับใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่า
จองซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทนุจากผู้จองซือ้ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะออกส าเนาใบจองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็น
หลกัฐาน 

 (ง) ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้ท าการจองซือ้หน่วยลงทุนและได้ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(จ) ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ จะน าเงินที่ได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษา
ไว้ในบญัชีเงินฝากที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในเปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทุน ทัง้นี ้จะต้องแยกเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อส่งมอบให้แก่
บริษัทจดัการตอ่ไปเทา่นัน้ และจะหกักลบลบหนีห้รือน าไปใช้ในการอื่นใดมิได้ 

ผู้จองซือ้พิเศษที่ไม่ได้น าส่งใบ Bookbuilding  

(ก) ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาสงูสดุของช่วงราคา
เสนอขายเบือ้งต้น คือที่ราคา 13.90 บาทตอ่หนว่ย  

 - หากจองซือ้ในวนัท่ี 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ในเวลาท าการของส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศ และวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ในเวลาเปิดท าการของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศ  ถึงเวลา 13.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศ ได้แก่ 

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 
ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-128-2440-42 
หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 14 ฝ่ายทนุธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่สลีม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 02-626-3377 หรือ02-626-3769 หรือ 
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3) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ฝ่ายบริการตลาดทนุ สว่นงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ 
ชัน้ 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 02-298-0821 
หรือ 02-298-0831 ตอ่ 119, 128, 114 

ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดยช าระเป็น (1) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
แคชเชียร์เช็คเพียงฉบบัเดียว ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือบญัชีจองซือ้ “บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุ DIF – ผู้ ถือ
หน่ วยเดิ ม ” หรือ “Subscription Account of DIF – Existing Unitholder” โดยลงวันที่ ไม่ เกินวันที่  7 
พฤษภาคม 2561 เท่านัน้ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท า
การถดัไป ให้ระบุช่ือ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกใน
การติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ จองซือ้หน่วยลงทนุ หรือ (2) เงินโอน เข้าบญัชีธนาคารของผู้จัดการ
การจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศตามทีแ่ตล่ะรายก าหนด  

- หากจองซือ้หลงัเวลา 13.00 น. ของวนัที่ 7 พฤษภาคม 2561 และวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561  ระหว่างเวลา
เปิดท าการของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุในประเทศ ถึงเวลา 15.30 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงิน
คา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดยวิธีเงินโอน เข้าบญัชีธนาคารของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุในประเทศตามทีแ่ตล่ะรายก าหนด 

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการรับช าระเงินที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุตามที่แต่ละรายก าหนด อาจมี
ความแตกต่างกนับ้าง ขอให้ผู้จองซือ้ปฎิบตัิตามเง่ือนไขที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุในประเทศ 
แต่ละรายจะก าหนด ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผู้จองซือ้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการ
จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้รายนัน้ 

(ข) เอกสารประกอบการจองซือ้ มีดงัตอ่ไปนี ้

1.ใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิม ที่กรอกข้อมูลผู้จองซือ้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน 
พร้อมลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

 2.เอกสารประกอบการจองซือ้ของผู้จองซือ้แตล่ะประเภท 

ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้า
มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) 
ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
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ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล 
(Affidavit) และรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบ
จองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรอง
ความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้ จัดท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้
เจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท า
การรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการ
ข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ และแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือ
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้
แทน 

ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน ที่ยงั
ไมห่มดอาย ุพร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ 

(3) ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์ หรือส าเนา Statement ของบญัชีเงินฝาก
กระแสรายวนั ที่ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีซึ่งต้องไม่เป็นบญัชีเงินฝากร่วม โดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็น
ช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หน่วยลงทนุเท่านัน้ กรณีผู้จองซือ้มีความประสงค์ให้คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน
ในสว่นที่จองซือ้เกินสิทธิที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร และสว่นตา่งของราคาจองซือ้กบัราคาเสนอขายสดุท้าย เข้า
บญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซือ้ 

 (4) “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” ส าหรับผู้
จองซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู กรณีผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะใช้บริการ
ของศูนย์ฝากหลกัทรัพย์โดยการฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 
600 (Issuer Account: A/C 600)  

(5) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ”) 
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ทัง้นี ้เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้ จองซือ้ที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสาร
ดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้จองซือ้ หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ 
(แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

(ค) หลงัจากที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ ได้รับใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้เงิน
ค่าจองซือ้หน่วยลงทุน และเอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทุนจากผู้จองซือ้ครบถ้วนตามที่ได้
ก าหนดไว้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะออกส าเนาใบจองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้
จองซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน 

(ง) ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ท าการจองซือ้หน่วยลงทนุและได้ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มตาม
จ านวนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้หนว่ยลงทนุและ/หรือขอคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุไม่ได้ เว้นแตจ่ะ
ได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(จ) ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ จะน าเงินที่ได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทุนเก็บ
รักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในเปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินค่าจองซือ้
หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องแยกเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อสง่มอบ
ให้แก่บริษัทจดัการตอ่ไปเทา่นัน้ และจะหกักลบลบหนีห้รือน าไปใช้ในการอื่นใดมิได้ 

ผู้จองซือ้พิเศษที่ได้น าส่งใบ Bookbuilding และทรู 

(ก) ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาเสนอขายสดุท้าย  

 - หากจองซือ้ในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2561 ในเวลาเปิดท าการของผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ  ถึงเวลา 12.00 น. ที ่

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 
ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-128-2440-42 
หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 14 ฝ่ายทนุธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่สลีม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 02-626-3377 หรือ02-626-3769 หรือ 

3)  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ฝ่ายบริการตลาดทนุ สว่นงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ 
ชัน้ 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 02-298-0821 
หรือ 02-298-0831 ตอ่ 119, 128, 114 

ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดยช าระเป็น (1) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
แคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียว ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายตามรายละเอียดช่ือบัญชีที่แต่ละผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศก าหนด โดยลงวนัที่ไม่เกินวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เท่านัน้ และต้อง
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สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันท าการถัดไป ให้ระบุช่ือ ที่อยู่และ
หมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์
ของผู้จองซือ้หน่วยลงทนุ หรือ (2) เงินโอน เข้าบญัชีธนาคารของผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศตามทีแ่ตล่ะรายก าหนด  

- หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 และวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561  ระหว่าง
เวลาเปิดท าการของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ถึงเวลา 15.30 น. ผู้ จองซือ้จะต้อง
ช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดยวิธีเงินโอน เข้าบญัชีธนาคารของผู้จดัการการจดั
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศตามทีแ่ตล่ะรายก าหนด 

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการรับช าระเงินที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุตามที่แต่ละรายก าหนด อาจมี
ความแตกต่างกนับ้าง ขอให้ผู้จองซือ้ปฎิบตัิตามเง่ือนไขที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุในประเทศ 
แต่ละรายจะก าหนด ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผู้จองซือ้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการ
จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้รายนัน้ 

(ข) เอกสารประกอบการจองซือ้ มีดงัตอ่ไปนี ้

1.ใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิม ที่กรอกข้อมูลผู้จองซือ้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน 
พร้อมลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

 2.เอกสารประกอบการจองซือ้ของผู้จองซือ้แตล่ะประเภท 

ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้า
มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) 
ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็นนิติบุคคล 
(Affidavit) และรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบ
จองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
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ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรอง
ความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้ จัดท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้
เจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท า
การรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการ
ข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ และแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือ
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้
แทน 

ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน ที่ยงั
ไมห่มดอาย ุพร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ 

ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสาร
ดังกล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนผู้ จองซือ้  หรือผู้ ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

(3) “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” ส าหรับผู้
จองซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู กรณีผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะใช้บริการ
ของศูนย์ฝากหลกัทรัพย์โดยการฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 
600 (Issuer Account: A/C 600)  

(4) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ”) 

ทัง้นี ้เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้ จองซือ้ที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสาร
ดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้จองซือ้ หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ 
(แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

(ค) หลงัจากที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ ได้รับใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่า
จองซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทนุจากผู้จองซือ้ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะออกส าเนาใบจองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็น
หลกัฐาน 
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(ง) ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้ท าการจองซือ้หน่วยลงทุนและได้ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(จ) ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุในประเทศ จะน าเงินที่ได้รับจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุเก็บรักษา
ไว้ในบญัชีเงินฝากที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในเปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทุน ทัง้นี ้จะต้องแยกเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อส่งมอบให้แก่
บริษัทจดัการตอ่ไปเทา่นัน้ และจะหกักลบลบหนีห้รือน าไปใช้ในการอื่นใดมิได้ 

ส าหรับประชาชนทั่วไป  

ผู้จองซือ้ทั่วไป 

(ก) ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาสงูสดุของช่วงราคา
เสนอขายเบือ้งต้น คือที่ราคา 13.90 บาทตอ่หนว่ย  

 -  หากจองซือ้ในวนัท่ี 2 - 4 และวนัท่ี 7 - 9 พฤษภาคม 2561 ในเวลาท าการของแต่ละสาขาของผู้จัดการ
การจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ และวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 ในเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขา
ของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ  ถึงเวลา 13.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตาม
จ านวนท่ีจองซือ้โดยช าระเป็น (1) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบบัเดียว ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย 
“บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ DIF – PO” หรือ “Subscription Account of DIF – PO” โดยลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 
10 พฤษภาคม 2561 เทา่นัน้ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนั
ท าการถดัไป ให้ระบุช่ือ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวก
ในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ หรือ (2) เงินสด หรือเงินโอนจากบญัชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้จองซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีกับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศที่รับจองซือ้จากผู้จองซือ้รายนัน้เทา่นัน้  

- หากจองซือ้หลงัเวลา 13.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และวนัที่ 11 พฤษภาคม 2561  ระหว่าง
เวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ถึงเวลา 15.30 น.  
ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดย เงินสด หรือเงินโอนจากบญัชีเงิน
ฝากธนาคารของผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนที่มีกับผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศที่รับจองซือ้จากผู้จองซือ้รายนัน้
เทา่นัน้ 

 ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการรับช าระเงินที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในแต่ละรายก าหนด อาจมี
ความแตกต่างกนับ้าง ขอให้ผู้จองซือ้ปฎิบตัิตามเง่ือนไขที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุในประเทศ 
แต่ละรายจะก าหนด ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
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ของผู้จองซือ้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการ
จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้รายนัน้ 

(ข) เอกสารประกอบการจองซือ้ มีดงัตอ่ไปนี ้

1.ใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับประชาชนทัว่ไป ที่กรอกข้อมลูผู้จองซือ้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อม
ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

 2.เอกสารประกอบการจองซือ้ของผู้จองซือ้แตล่ะประเภท 

 ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่บัตร
ประจ าตวัประชาชนหมดอายใุห้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีผู้
จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้ามี) ค ายินยอมจากผู้ปกครอง 
ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และค ายินยอม
ของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือหลกัฐานที่แสดงวา่สามารถจองซือ้หน่วยลงทนุ
ได้ถกูต้องตามกฎหมาย) 

 ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 

 ส าเนาหนงัสือเดินทางหรือส าเนาใบต่างด้าวที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้
จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงวา่สามารถจองซือ้หนว่ยลงทนุได้ถกูต้องตามกฎหมาย) 

 ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้า
มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแตก่รณี) 
ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

 ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติ
บคุคล (Affidavit) และรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอยา่งลายมือช่ือ ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือนนบัจนถึงวนั
ยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
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ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรอง
ความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้ จัดท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้
เจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรับรองความถูกต้อง ท า
การรับรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการ
ข้างต้น ซึ่งต้องมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้หน่วยลงทนุ และแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือ
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

(3) ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์ หรือส าเนา Statement ของบญัชีเงินฝาก
กระแสรายวนั ที่ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีซึง่ต้องไม่เป็นบญัชีเงินฝากร่วม โดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็น
ช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หน่วยลงทนุเท่านัน้ กรณีผู้จองซือ้มีความประสงค์ให้คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ
ในสว่นที่จองซือ้เกินสทิธิที่ไม่ได้รับการจดัสรร และสว่นต่างของราคาจองซือ้กบัราคาเสนอขายสดุท้าย เข้า
บญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซือ้ 

(4) “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” ส าหรับผู้
จองซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู กรณีผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะใช้บริการ
ของศูนย์ฝากหลกัทรัพย์โดยการฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 
600 (Issuer Account: A/C 600)  

ทัง้นี ้เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้ จองซือ้ที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสาร
ดังกล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนผู้ จองซือ้  (แล้วแต่กรณี ) และ
ประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

(ค) หลงัจากที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ ได้รับใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่า
จองซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทนุจากผู้จองซือ้ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะออกส าเนาใบจองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็น
หลกัฐาน 

 (ง) ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้ท าการจองซือ้หน่วยลงทุนและได้ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(จ) ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ จะน าเงินที่ได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทุนเก็บ
รักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในเปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินค่าจองซือ้
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หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องแยกเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อสง่มอบ
ให้แก่บริษัทจดัการตอ่ไปเทา่นัน้ และจะหกักลบลบหนีห้รือน าไปใช้ในการอื่นใดมิได้ 

ผู้จองซือ้พิเศษ และทรู นิติบุคคลผู้โอน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผู้โอน 

(ก) ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาเสนอขายสดุท้าย  

 - หากจองซือ้ในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2561 ในเวลาเปิดท าการของผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ  ถึงเวลา 12.00 น. ที ่

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 
ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-128-2440-42 
หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 14 ฝ่ายทนุธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่สลีม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 02-626-3377 หรือ02-626-3769 หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ฝ่ายบริการตลาดทนุ สว่นงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ 
ชัน้ 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 02-298-0821 
หรือ 02-298-0831 ตอ่ 119, 128, 114 

ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดยช าระเป็น (1) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
แคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียว ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายตามรายละเอียดช่ือบัญชีที่แต่ละผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศก าหนด โดยลงวนัที่ไม่เกินวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เท่านัน้ และต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันท าการถัดไป ให้ระบุช่ือ ที่อยู่และ
หมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์
ของผู้จองซือ้หน่วยลงทนุ หรือ (2) เงินโอน เข้าบญัชีธนาคารของผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศตามทีแ่ตล่ะรายก าหนด  

- หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 และวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561  ระหว่าง
เวลาเปิดท าการของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ถึงเวลา 15.30 น. ผู้ จองซือ้จะต้อง
ช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดยวิธีเงินโอน เข้าบญัชีธนาคารของผู้จดัการการจดั
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศตามทีแ่ตล่ะรายก าหนด 

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการรับช าระเงินที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุตามที่แต่ละรายก าหนด อาจมี
ความแตกต่างกนับ้าง ขอให้ผู้จองซือ้ปฎิบตัิตามเง่ือนไขที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุในประเทศ 
แต่ละรายจะก าหนด ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผู้จองซือ้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการ
จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้รายนัน้ 
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(ข) เอกสารประกอบการจองซือ้ มีดงัตอ่ไปนี ้

1.ใบจองซือ้หน่วยลงทุนส าหรับประชาชนทัว่ไป ที่กรอกข้อมูลผู้จองซือ้ถกูต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อม
ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

 2.เอกสารประกอบการจองซือ้ของผู้จองซือ้แตล่ะประเภท 

ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้า
มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) 
ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล 
(Affidavit) และรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบ
จองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วต้องได้ รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรอง
ความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้ จัดท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้
เจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท า
การรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการ
ข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ และแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือ
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้
แทน 

ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน ที่ยงั
ไมห่มดอาย ุพร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ 

(3) “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
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เอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” ส าหรับผู้
จองซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู กรณีผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะใช้บริการ
ของศูนย์ฝากหลกัทรัพย์โดยการฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 
600 (Issuer Account: A/C 600)  

ทัง้นี ้เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้ จองซือ้ที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสาร
ดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้จองซือ้ หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ 
(แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

(ค) หลงัจากที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุในประเทศ ได้รับใบจองซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่า
จองซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทนุจากผู้จองซือ้ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะออกส าเนาใบจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็น
หลกัฐาน 

(ง) ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนที่ได้ท าการจองซือ้หน่วยลงทุนและได้ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแล้วจะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(จ) ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ จะน าเงินที่ได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทนุเก็บ
รักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในเปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินค่าจองซือ้
หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องแยกเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อสง่มอบ
ให้แก่บริษัทจดัการตอ่ไปเทา่นัน้ และจะหกักลบลบหนีห้รือน าไปใช้ในการอื่นใดมิได้ 

7. เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

(ก) บริษัทจัดการ หรือ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธ 
และ/หรือระงบัการจองซือ้หนว่ยลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) กรณีที่ทรู นิติบคุคลผู้ โอน และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนักบันิติบคุคลผู้ โอนประสงค์จะจอง
ซือ้หนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(3) กรณีที่ผู้ ลงทุนต่างด้าวประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

(4) กรณีที่บคุคลที่จองซือ้เป็นบคุคลที่มีกฎหมายก าหนดห้ามมิให้มีการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 467 

(5) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจดัการ หรือผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุในประเทศ 
ได้รับจากผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง หรือไมค่รบถ้วน 

(6) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผู้จองซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส 
เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน  เป็นต้น 

(7) กรณีที่บริษัทจัดการ หรือผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ใช้ดุลยพินิจ
ปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซือ้หน่วยลงทุน อนัเนื่องจากผลการตรวจสอบการมีตวัตน
ของผู้ลงทนุ  

(8) กรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุยงัไม่มีประวตัิการท าและไม่ยินยอมท าแบบตรวจสอบความมี
ตวัตนของลกูค้า (KYC) พร้อมแนบหลกัฐานการระบุตวัตน และ/หรือ แบบประเมินระดับ
ความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) หรือผู้จองซือ้หน่วยลงทุนไม่แสดงเจตนารับทราบถึง
ระดบัความเสี่ยงของกองทนุในใบจองซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้จองซือ้ปฏิเสธการให้ค ารับรอง
หรือความยินยอมใดๆ หรือไม่กรอกข้อมลูที่ก าหนดไว้ในใบจองซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วน 
หรือไม่น าสง่เอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทนุ หรือไม่ด าเนินการตามขัน้ตอนในการ
จองซือ้ที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุในประเทศ ที่รับจองซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะราย
ก าหนด 

(9) ในกรณีที่มีเหตุไม่พึงประสงค์จนท าให้บริษัทจัดการเห็นว่าทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมที่กองทนุจะลงทนุ มีมลูคา่รวมกนัแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมลูค่าเงินที่กองทนุ
ระดมทุนได้หรือมูลค่าของทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุจะลงทุนอาจ
ไมเ่ป็นไปตามที่คาดหมายเช่น  การเจรจาในการซือ้ทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม
บางรายการที่กองทุนสนใจลงทุนไม่ประสบความส าเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสดุวิสยัหรือเหตุ
อนัไม่คาดหมายกบัทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่กองทนุคาดว่าจะลงทุน จน
เป็นเหตใุห้กองทนุไม่สามารถลงทนุ หรือไมป่ระสงค์จะลงทนุในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมดงักลา่ว เป็นต้น บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาลดขนาดกองทุน หรือ
ยกเลกิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของกองทนุ โดยบริษัทจดัการอาจด าเนินการระงบัการจองซือ้
บางสว่น  หรือทัง้หมด และ/หรือระงบัการจดัสรรหน่วยลงทุนบางสว่นหรือทัง้หมด แล้วแต่
กรณี 

(10) เพื่อประโยชน์สูงสดุของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือการรับลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ
แต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ 
โดยบคุคลที่บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุหรือไมรั่บ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นัน้  รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมือง
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สหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้ นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(11) บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้หนว่ยลงทนุในบางกรณีตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือกรณีที่การจองซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน
หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการเป็นหลกั 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้
แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิบตัิตามและ
ด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
นัน้ ซึง่รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามพันธ
สญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

8. การคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

กรณีที่ต้องมีการคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศแต่ละรายคืนเงิน
คา่จองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุท่ีจองซือ้ผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุใน
ประเทศแตล่ะราย ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีที่บริษัทจัดการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุน และ/หรือ ได้ยุติการขาย
หนว่ยลงทนุเนื่องจากเหตทุี่ระบไุว้ในหวัข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหนว่ยลงทนุ – 7. เง่ือนไขการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุ” โดยบริษัทจดัการจะรายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุ ภายในเจ็ดวนันบัตัง้แตว่นัท่ียตุิการเสนอขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการ
จะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศแต่ละราย (แล้วแต่
กรณี) คืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุตามสัดสว่นของเงินค่าจองซือ้
หนว่ยลงทนุตามใบจองซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะใบซึง่จองซือ้ผา่น ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ย
ลงทนุในประเทศ แต่ละรายภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัที่การอนุมตัิให้จดัตัง้กองทุนสิน้สดุลง 
พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) นบั
จากวนัที่มีการฝากเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุแต่ละประเภทเข้าบญัชีเงินฝากออม
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ทรัพย์ที่เปิดไว้กบัธนาคารผู้ รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไว้
ก่อนที่บริษัทจดัการจะน าไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุ โดยในกรณีที่บริษัทจดัการ
ค านวณผลประโยชน์ที่เกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่วแล้วมีเศษ
ทศนิยมมากกว่าสองต าแหน่ง บริษัทจัดการจะค านวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือสอง
ต าแหนง่ และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนที่ค านวณได้ดงักลา่ว 

(ข) กรณีที่ประกาศ ทน. 1/2554 ให้ถือวา่การอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของกองทนุสิน้สดุลง หาก
ปรากฏวา่มลูคา่หนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้ เมื่อรวมกบัมลูคา่การกู้ยืมเงินจากบคุคลอื่น (ถ้ามี) 
มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามที่ได้รับมติของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบกรณีข้างต้นภายใน 15 วนันบัแต่
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย และบริษัทจดัการจะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จดัการการจดั
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศแตล่ะราย (แล้วแตก่รณี) คืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้
จองซือ้หน่วยลงทุนตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนตามใบจองซือ้หน่วยลงทนุแต่
ละใบซึ่งจองซือ้ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุในประเทศแต่ละ
ราย ภายใน 14 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่
เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) นบัจากวนัท่ีมีการฝากเงินค่าจอง
ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุแตล่ะประเภทเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กบัธนาคารผู้ รับ
ฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหนว่ยลงทนุไว้ก่อนท่ีบริษัทจดัการจะน าไปจด
ทะเบียนเพิ่มทนุ โดยในกรณีที่บริษัทจดัการค านวณผลประโยชน์ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจาก
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนดงักล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่าสองต าแหน่ง  บริษัทจัดการจะ
ค านวณโดยปัดทศนิยมลงให้เหลือสองต าแหน่ง  และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วย
ลงทนุตามจ านวนที่ค านวณได้ดงักลา่ว 

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุถกูปฏิเสธการจองซือ้ หรือไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุไมว่่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือมีการใช้สิทธิยกเลกิการขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุ
รายใดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นด้วยเหตทุี่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทุนนี  ้หรือสว่นต่าง
ระหว่างราคาจองซือ้กับราคาเสนอขายสดุท้าย โดยบริษัทจัดการจะคืน หรือด าเนินการให้
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทุน ให้แก่ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุน ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนที่ถูกปฏิเสธ
หรือไม่ได้รับการจัดสรร หรือถูกยกเลิกการขาย หรือส่วนต่างระหว่างราคาจองซือ้กับราคา
เสนอขายสดุท้าย ตามใบจองซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะใบซึง่จองซือ้ผา่น ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย
หนว่ยลงทนุในประเทศแตล่ะราย 

วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

เมื่อเกิดกรณีที่ต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ “กรณีทีต้่องมีการคืนเงินค่า
จองซือ้หน่วยลงทุน” ข้างต้น บริษัทจัดการจะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
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ลงทนุในประเทศแต่ละราย (ตามแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่
เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หน่วย
ลงทนุตามกรณีที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “กรณีที่ต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ” วรรคหนึง่ (ก) และ 
(ข) ข้างต้น ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุท่ีจองซือ้ผา่น ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุในประเทศแต่
ละราย ตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “กรณีที่ต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ” ข้างต้น โดย 

1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้ จองซือ้ระบุไว้ในใบจองซือ้ภายใน 7 วันท าการ นับจากวัน
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย (วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย หมายถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561) 
หรือ 

2) ช าระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้หน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในใบ
จองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หรือฐานข้อมลูผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี)   

หากบริษัทจดัการ หรือผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในรายใด (แล้วแต่กรณี) ไม่สามารถคืนเงิน
คา่จองซือ้ ภายในก าหนดเวลาดงักลา่วให้แก่ผู้จองซือ้ที่จองซือ้หน่วยลงทนุผ่านตนได้เพราะพฤติการณ์
อนัใดอนัหนึ่งที่บริษัทจดัการ หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุในแต่ละรายเอง ต้องรับผิดชอบ 
บริษัทจัดการจะช าระ หรือด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในแต่ละราย  (แล้วแต่
กรณี) ช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้ จนถึงวนัที่ช าระเงินค่า
จองซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วจนครบถ้วน 

7.4.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุใน
การเสนอขาย ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนนี  ้ทัง้นี ้ในกรณีที่ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/
หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
เห็นว่าการเสนอขายอาจมีปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินการ หรือกรณีที่บริษัทจดัการและผู้จดัการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศเห็นสมควร บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซือ้และการจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุ หรือหนงัสอืชีช้วนตามความเหมาะสม เพื่อให้การเสนอขายหน่วยลงทนุในครัง้นีป้ระสบ
ความส าเร็จ ทัง้นี ้ตราบเทา่ที่ไมข่ดัตอ่กฎหมายหลกัทรัพย์และมติของที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ ครัง้ที่ 
1/2560    
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1. วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการและผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะจดัสรรหนว่ยลงทนุใหม่ในจ านวน
รวมไม่เกิน 3,831 ล้านหน่วยให้บุคคลดังต่อไปนี ้ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุ ครัง้ที่ 1/2560  

(1) จ านวนไมเ่กิน 2,778,000,000 หนว่ย คิดเป็นสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุ
ใหม่ทัง้หมด เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
(Record Date) ในวนัที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่ใช่บคุคลอเมริกนั (US Person) ตามนิยามของ
ค าดงักล่าวในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน 
(Preferential Public Offering) โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจะมีสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทุน
ใหมใ่นอตัราสว่นเทา่กบั 2.0911 หนว่ยลงทนุเดิม ตอ่ 1 หนว่ยลงทนุใหม ่ 

โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิ อาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยลงทนุใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร 
หรือเกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยลงทนุ
ใหมใ่นครัง้นีก็้ได้ โดยภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยลงทนุใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่มีสทิธิในรอบ
แรกแล้ว กองทนุอาจจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหม่ที่เหลอืจากการจองซือ้โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่มีสทิธิ
ดงักลา่ว ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมที่มีสทิธิที่แสดงความจ านงที่จะจองซือ้หนว่ยลงทนุใหมเ่กินกวา่สทิธิ
ที่ได้รับจดัสรรตามสดัสว่นอยา่งน้อยหนึง่รอบหรือจนกวา่จะหมด  

(2) จ านวนไม่น้อยกว่า 1,053,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีวิธีการจัดสรร
ดงัตอ่ไปนี ้

การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซือ้ทั่วไป 

บริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ จะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้
ทัว่ไปภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทุกรายจองซือ้รวมกันมีจ านวนไม่เกินจ านวนหน่วย
ลงทนุตามสดัสว่นการจดัสรรหนว่ยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป บริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ย
ลงทนุในประเทศจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรายตามจ านวนที่จองซือ้  

(ข) ในกรณีที่จ านวนหนว่ยลงทุนที่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรายจองซือ้รวมกนัมีจ านวนมากกวา่จ านวนหน่วย
ลงทนุตามสดัสว่นการจดัสรรหนว่ยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป บริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ย
ลงทนุในประเทศจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไป ดงันี ้

1.บริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุในประเทศจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จอง
ซือ้ทัว่ไปทกุรายในรอบแรกตามจ านวนจองซือ้ขัน้ต ่า 1,000 หนว่ย โดยหากผู้จองซือ้ท าการจองซือ้มากกว่า 1 ใบ
จองซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิที่จะน า
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จ านวนหน่วยลงทนุที่จองซือ้ตามใบจองซือ้หนว่ยลงทนุทกุใบมารวมกนัเพื่อท าการจดัสรรตามวิธีการท่ีก าหนดใน
ข้อนี ้และเมื่อได้รับผลการจดัสรรของผู้จองซือ้รายนัน้แล้ว บริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ
ในประเทศจะด าเนินการแจ้งผลการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้แยกเป็นแต่ละใบจองซือ้หน่วยลงทุนตามสดัสว่นของ
การจองซือ้ที่ปรากฏในใบจองซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะฉบบั 

2.ในรอบต่อๆ ไป บริษัทจดัการ และผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศ จะจัดสรรหน่วย
ลงทนุที่เหลือจากการจดัสรรตามข้อ 1. ข้างต้นให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัรอบละ 100 หน่วย 
วนเป็นรอบไปเร่ือยๆ จนกวา่จะครบจ านวนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการจดัสรรหนว่ยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป 

3.ในกรณีที่มีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอตอ่การจดัสรรให้กบัผู้จองซือ้ในข้อ 1. หรือ ข้อ 2. ทกุรายได้ในรอบ
ใด บริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ จะใช้วิธีสุม่คดัเลอืกรายช่ือผู้จองซือ้ทัว่ไปท่ี
มีสทิธิได้รับการจดัสรร (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อท าการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้จองซือ้ที่ยงัไมไ่ด้
รับการจดัสรรเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ตามที่สุม่คดัเลอืกได้นัน้ 

4. บริษัทจัดการ และผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ขอสงวนสิทธิไม่จัดสรรหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้เต็มตามจ านวนที่จองซือ้ และคืนเงินคา่จองซือ้สว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรให้กบัผู้ลงทนุรายนัน้
ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ จองซือ้ทัว่ไปทุกรายจองซือ้รวมกันมีจ านวนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนตาม
สดัสว่นการจดัสรรหนว่ยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป 

โดยการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรายนัน้ จะด าเนินการโดยบริษัท เซ็ทเทรดดอทคอม 
และคาดว่าจะสามารถประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้อย่างเร็ววนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยผู้จองซือ้
สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ หรือผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ (ในวันท าการเท่านัน้)  หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.settrade.com ทัง้นี  ้ส าหรับการตรวจสอบที่
ส านกังานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุในประเทศนัน้ สามารถตรวจสอบได้เฉพาะข้อมลูการจดัสรร
หนว่ยลงทนุท่ีมีการจองซือ้ผา่นผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศรายนัน้เทา่นัน้ 

ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อนี ้บริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุ
ในประเทศ จะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปที่จองซือ้และได้ช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนที่จองซือ้แล้ว ในกรณีที่จ านวนเงินคา่จองซือ้ที่ระบใุนใบจองซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไปมากกว่า
จ านวนเงินที่ได้รับช าระ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
วิธีการจดัสรรส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไปตามที่ระบไุว้ข้างต้นโดยใช้จ านวนเงินคา่จองซือ้ที่ได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 

http://www.settrade.com/
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การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซือ้พิเศษ และทรู นิติบุคคลผู้โอน และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกันกับนิติบุคคลผู้โอน 

(ก) บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุในประเทศ จะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่
ผู้จองซือ้พิเศษ และทรู นิติบคุคลผู้ โอน และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนักบันิติบคุคลผู้โอนตามสดัสว่นการ
จดัสรรหนว่ยลงทนุที่ระบไุว้ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้ จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุใน
ประเทศจะได้ก าหนด 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และผู้ จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม หรือช่ือเสียง
หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของกองทนุ บริษัทจดัการ หรือผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุใน
ประเทศ บริษัทจดัการ และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุในประเทศสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้า 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนแล้วเสร็จ 
และนายทะเบียนได้บนัทึกข้อมลูการจดัสรรหน่วยลงทนุของผู้จองซือ้ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้วเทา่นัน้ โดยบริษัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียนจะออกและจดัสง่หนงัสอืแจ้งผลการฝากหลกัทรัพย์ 
หรือใบหน่วยลงทุน (กรณีผู้ จองซือ้ขอออกเป็นใบหน่วยลงทุน) ให้แก่ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย ทัง้นี ้วนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขาย หมายถึง วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการเสนอขาย 

2. ข้อจ ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน  

(ก) ข้อจ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะเป็นไป
ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  ทัง้นี  ้ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
หนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการและผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุในประเทศขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ และในการเสนอขาย บริษัท
จดัการและผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อจ ากดั
ดงัที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.6 “ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ”  

(ข) เนื่องจากมีการแบง่แยกจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้จองซือ้พิเศษออกจากหนว่ย
ลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิไว้แล้วตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.2 
“การเสนอขายหน่วยลงทนุ – 4. สดัส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะไม่จัดสรร
หนว่ยลงทนุในสว่นท่ีเสนอขายต่อผู้จองซือ้ทัว่ไปให้แก่ผู้จองซือ้พิเศษที่ได้รับการจดัสรรแบบผู้
จองซือ้พิเศษหรือทรูอีก เว้นแต่เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซือ้ของ  
ผู้จองซือ้ทัว่ไปให้แก่ผู้ จองซือ้พิเศษ  ทัง้นี  ้สดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละราย
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รวมทัง้กลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ ลงทุนรายนัน้ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.6 
“ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ – 2. อตัราการถือหนว่ยลงทนุ” 

3. ข้อตกลงเร่ืองการห้ามขายหน่วยลงทุนของทรู 

อนึ่ง ภายหลงัวนัจดทะเบียนเพิ่มทนุของกองทนุครัง้นี  ้กลุม่ทรูจะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในจ านวนไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด ทัง้นี ้ทรูได้ตกลงกบับริษัทจดัการในฐานะ
ผู้กระท าการแทนกองทนุว่ากลุม่ทรูจะถือและรักษาการถือหนว่ยลงทนุไว้โดยตลอดเวลา (ก) นบัแต่วนั
จดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัท่ีครบห้าปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทนุ อย่างน้อยร้อยละ 18 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีออกโดยกองทนุในการเสนอขายครัง้แรก  และ (ข) นบัแตว่นัเพิ่มทนุของกองทนุจนถึงวนัที่
ครบสามปีนบัจากวนัเพิ่มทนุของกองทนุ หน่วยลงทนุที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่ม
ทุนครัง้นีซ้ึ่งกลุ่มทรูได้จองซือ้ (โดยนับรวมกัน) ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 18 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดที่ออกใหม่ภายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทุนครัง้แรก และ (ค) นับแต่วันเพิ่มทุนของ
กองทนุ จนถึงวนัท่ีครบหนึง่ปีนบัจากวนัเพิ่มทนุของกองทนุ หนว่ยลงทนุท่ีออกใหมภ่ายใต้การเสนอขาย
ส าหรับการเพิ่มทนุครัง้นีซ้ึง่กลุม่ทรูได้จองซือ้เฉพาะในสว่นท่ีเกินกวา่ร้อยละ 18 ของจ านวนหนว่ยลงทนุ
ทัง้หมดที่ออกใหมภ่ายใต้การเสนอขายส าหรับการเพิ่มทนุครัง้นี ้ (หากมี)  

7.4.4. วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าในทอดใดๆ ถือว่าเป็นการที่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการซึง่ได้มีการลง
นามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบจากบริษัทจดัการ 

หน่วยลงทุนของกองทุนจะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน (scripless) ในกรณีที่มีความจ าเป็น ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนอาจร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ได้โดยยื่นค าขอออกใบ
หนว่ยลงทนุตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการซึ่ง
นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการก าหนด ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอดงักลา่ว นายทะเบียน และ/หรือ 
บริษัทจดัการต้องจดัการให้มีการออกใบหนว่ยลงทนุท่ีเป็นปัจจุบนั และมีข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุใช้เป็นหลกัฐานแสดงสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการและบคุคลอื่น 

1. วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุในระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยนายทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ผู้ โอนจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีนายทะเบียน และ/
หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ก าหนด 
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2. วิธีการโอนหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งถือใบหน่วยลงทนุและประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ
ตามแบบที่ก าหนดโดยนายทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบค าขอ
โอนหน่วยลงทุนที่ลงนามโดยผู้ โอนและผู้ รับโอน  พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียน 
และ/หรือ บริษัทจดัการก าหนด ในกรณีที่ไม่มีการร้องขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุใหม่ จะต้องน าใบหนว่ย
ลงทุนที่สลกัหลงัโดยผู้ โอนมาแสดงต่อนายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีนายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการก าหนด 

การโอนหน่วยลงทนุให้มีผลบงัคบัและใช้อ้างยนักับบุคคลภายนอกได้ และถือว่าได้รับการรับรองโดย
นายทะเบียนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนท าการบนัทึกรายช่ือผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเ รียบร้อย
แล้ว ทัง้นี ้ผู้โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ตามที่นายทะเบียนก าหนด 

ทัง้นี  ้นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามข้อจ ากัด  
ที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.6 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” หรือการโอนที่ไม่ได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนและวิธีการที่
นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจดัการ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด 

7.4.5. ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

กองทนุไม่มีข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย  เว้นแต่การโอนนัน้จะ
ท าให้อัตราการถือหน่วยลงทุนของกองทุนขดัต่อข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.6 “ข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทนุ” 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไข สัง่การ 
เห็นชอบ หรือผ่อนผนัเก่ียวกับการโอนหน่วยลงทุนเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนัน้ 

7.4.6. ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการต้องด าเนินการให้การจดัสรรหนว่ยลงทนุในการเสนอขายและการถือหนว่ยลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละราย รวมถึงบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
กฎระเบียบที่ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในการพิจารณา
ความเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามบทบญัญัติที่ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
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1. กลุ่มบุคคลเดียวกัน 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนัตามหวัข้อนี  ้ให้บคุคลที่มีความสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือหลายลกัษณะดงัต่อไปนีห้รือตามที่ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม เป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

(ก) คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

(ข) นิติบุคคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนัน้ซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติ
บคุคลดงักลา่วไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดหรือความเป็นหุ้นสว่นทัง้หมด 

(ค) กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น แตท่ัง้นี ้มิให้รวมถึงกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

2. อัตราการถอืหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดๆ (รวมถึงบคุคลในกลุม่
บคุคลเดียวกันของบุคคลนัน้) ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุ และจะด าเนินการให้การถือหน่วยลงทนุหลงัจากนัน้ของบคุคลใดๆ (รวมถึงบคุคลในกลุม่
บคุคลเดียวกนัของบคุคลนัน้) ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ ยกเว้นกรณีตอ่ไปนี ้

(ก) การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุให้แก่บคุคลตอ่ไปนี ้

(1) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

(2) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(3) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

(4) กองทนุประกนัสงัคม หรือ 

(5) นิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 

(ข) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนที่รับหน่วยลงทุนตามข้อผูกพัน
ภายใต้สญัญารับประกนัการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุ โดยที่บริษัทจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุจะ
ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินอัตราหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนไว้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วนัที่รับหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี
ดงักลา่ว บริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุจะถกูจ ากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนท่ี
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ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ ทัง้นีบ้ริษัทจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่วต้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัผู้ที่จะจ าหน่าย
จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวมจะลงทุนใน
ลกัษณะของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

3. อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว 

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนต่างด้าวจะต้องจัดสรรไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการจัดสรรหน่วยลงทุนหรือ
ควบคมุการถือหนว่ยลงทนุของคนตา่งด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดที่ก าหนดสดัสว่น
การลงทนุของคนตา่งด้าวไว้ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ  

บริษัทจัดการจะแต่งตัง้นายทะเบียนเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทนุและ
ตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้อัตราการถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจ ากัดที่เก่ียวข้อง
ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ใช้บงัคบั 

7.4.7. ผลของกรณีอัตราการถอืหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

1. หน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(ก) บริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต.  ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่บริษัท
จัดการทราบหรือควรทราบถึงเหตุที่บุคคลใดหรือบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทนุ ณ ขณะใดขณะหนึง่ ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินกวา่อตัราที่ก าหนดไว้ในข้อ 
7.4.6 “ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ – 2. อตัราการถือหนว่ยลงทนุ” 

(ข) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายนัน้หรือบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกนัจ าหนา่ย
หน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ  7.4.6 “ข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทนุ – 2. อตัราการถือหนว่ยลงทนุ” ออกไป 

(ค) บริษัทจดัการจะต้องแตง่ตัง้นายทะเบียนเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการ
กองทุนและตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคมุให้อตัราการถือหน่วยลงทุนของคนต่าง
ด้าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ใช้บงัคบั และนายทะเบียนจะต้องไม่รับโอนหน่วยลงทนุหรือไม่
รับคนต่างด้าวลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุน  หากการรับจดทะเบียนโอนหรือการรับ
ลงทะเบียนดงักลา่วจะเป็นเหตใุห้การถือหนว่ยลงทนุของคนตา่งด้าวไม่เป็นไปตามสดัสว่นที่
ก าหนด 

(ง) บริษัทจดัการจะต้องด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ่งถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่อตัราที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 7.4.6 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน – 2. อตัราการถือหน่วยลงทุน” และข้อ 7.4.6 
“ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน – 3. อตัราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” ไม่มีสิทธิออกเสียง
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หรือรับเงินปันผลในสว่นของหนว่ยลงทนุท่ีถือเกินกวา่อตัราที่ก าหนด ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 7.4.7 “ผลของกรณีอตัราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด – 2. ผลกระทบต่อ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

(จ) หากปรากฏแก่บริษัทจดัการวา่หลงัพ้นระยะเวลาหนึง่ปีนบัแต่วนัที่รับหนว่ยลงทนุแล้ว  บริษัท
จดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุหรือบคุคลในกลุม่บคุคลเดียวกนัยงัคงถือหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัรา
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทุน  ให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้นโดยอนโุลม 

2. ผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ  7.4.6 “ข้อจ ากัด 
การถือหน่วยลงทุน – 2. อัตราการถือหน่วยลงทุน” และข้อ 7.4.6 “ข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทนุ – 3. อตัราสว่นการลงทนุของคนตา่งด้าว” จะไม่มีสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และไมม่ีสทิธิออกเสยีงในสว่นของหนว่ยลงทนุท่ีถือเกินกวา่อตัราที่ก าหนดนัน้ 

(ข) ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ  7.4.6 “ข้อจ ากัด 
การถือหน่วยลงทุน – 2. อัตราการถือหน่วยลงทุน” และข้อ 7.4.6 “ข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทนุ – 3. อตัราสว่นการลงทนุของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในส่วนของหน่วย
ลงทนุท่ีถือเกินกวา่อตัราที่ก าหนดนัน้ ทัง้นี ้จะยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้แผน่ดิน 
โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว ในระหว่างที่บริษัท
จดัการยงัมิได้ด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็น
เงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากจากบญัชีและทรัพย์สนิของกองทนุ โดยไมน่ ามารวมค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(ค) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ข้อจ ากดั
ที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.6 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอตัราที่ก าหนดนัน้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ 

7.5. การเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียน 

7.5.1. หลักเกณฑ์และวิธีการ 

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการจะกระท าได้ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี  ้ซึ่งต้อง
ได้รับอนุมตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการเสนอขายหน่วย
ลงทนุที่ออกใหม่ทัง้หมดต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุและได้รับช าระราคาค่าหน่วยลงทนุ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่กรณีนีไ้มต้่องได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. 
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(ก) ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 7.5.2 “มติ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” ท้ายนี)้ 

(ข) การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุไมข่ดัหรือแย้งกบัโครงการจดัการกองทนุ หรือกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ค) ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุบางราย ต้องไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่ถือหนว่ย
ลงทนุรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด คดัค้าน
การเพิ่มทนุดงักลา่ว และ 

(ง) ได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นกรณียกเว้น  เช่น การเสนอขายหน่วยลงทุนที่
ออกใหม่ทัง้หมดต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุและได้รับช าระราคาค่า
หนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 7.5.3 “ความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.” ท้ายนี)้ 

(จ) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทัง้หมด ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม
สดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการมิได้เร่ิมเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วภายในหนึง่ปีนบัแต่
วนัท่ีได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการต้องด าเนินการขอมติ ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอีกครัง้หนึง่ 

7.5.2. มติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทัง้หมดต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม
สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการต้องเร่ิมเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วภายในหนึ่งปีนบัแตว่นัที่ได้รับมติ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ มิฉะนัน้บริษัทจดัการต้องด าเนินการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอีกครัง้หนึง่ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน  บริษัทจัดการอาจเพิ่มทุนจด
ทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุบางราย แต่ทัง้นี ้ต้องไม่ปรากฏ
ว่ามีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดคดัค้าน 

วิธีการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุจะต้องกระท าตามวิธีการท่ีก าหนด
ไว้ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ และไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ตามที่
ระบไุว้ในหวัข้อ 7.12.2 “สทิธิในการออกเสยีงเพื่อลงมติ” 

บริษัทจดัการต้องด าเนินการจดัให้มีข้อมลูดงัต่อไปนีร้ะบอุยู่ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเพื่อขอมติ แล้วแตก่รณี 
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(ก) ในกรณีปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินของกองทุนตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ (ข) ข้างท้ายนี)้ 

(1) วตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

(2) จ านวนหนว่ยลงทนุเพิ่มทนุ ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(3) เหตุผลที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนในราคาต ่ากว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ หรือต ่ากวา่ราคาตลาด (ถ้ามี) และ 

(4) ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน  และข้อมูล
เก่ียวกับผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน (price dilution) ผลกระทบต่อส่วน
แบง่ก าไรหรือสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิม (control dilution) และข้อมลูอื่นใด
ที่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ข) ในกรณีเป็นการเพิ่มทุนเพื่อวตัถปุระสงค์ที่อธิบายไว้ในหวัข้อ 2.2.4 “การลงทุนในทรัพย์สิน
หลกั - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” นอกเหนือจากข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ข้างต้นแล้ว 
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้
ถือหนว่ยลงทนุเพื่อขอมติ (ตามแตก่รณี) เพิ่มเติม 

(1) ลกัษณะของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง 

(2) หลกัเกณฑ์การก าหนดราคาทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว 

(3) สรุปรายงานการประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว และสมมติฐานที่
ส าคญัในการประเมินคา่ 

(4) ความเห็นของบริษัทจัดการเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานในรายงานการ
ประเมินคา่ 

(5) สรุปสาระส าคัญของข้อตกลงเก่ียวกับการด าเนินการและการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว และร่างสญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

(6) การกู้ ยืมเงินและผลกระทบจากการกู้ ยืมเงินต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น ข้อมูล
เก่ียวกบัแหลง่ที่มาของเงินทนุ จ านวนเงินที่จะกู้ยืม ทรัพย์สินที่จะน าไปเป็นหลกัประกนั 
และล าดบัสทิธิของเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมเปรียบเทียบกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า การเปิดเผย
ข้อมลูบางรายการตามที่กลา่วข้างต้นก่อนการเข้าท ารายการท่ีได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  จะสง่ผลกระทบต่อ
ประโยชน์ที่คาดหมายของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการอาจไม่ระบขุ้อมลูนัน้ โดยจะแสดง
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เหตุผลในการไม่ระบุข้อมูลดงักล่าวไว้ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ  แล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้เมื่อความจ าเป็นในการไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้หมดไป  บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดงักลา่วต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า 

7.5.3. ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ในการยื่นค าขออนุมตัิเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อส านักงาน ก.ล.ต.  บริษัทจัดการจะต้อง
แสดงได้วา่กองทนุมีลกัษณะตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึง่เป็นข้อก าหนดเดียวกนักบัท่ีต้องปฏิบตัิ
ตามเมื่อมีการจดัตัง้กองทนุ นอกจากนี ้การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัโครงการ
จัดการกองทุน กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย
ดงักลา่วด้วย 

การอนุมตัิของส านักงาน ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็นอนัสิน้สดุลงเมื่อเกิดกรณี
ตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทจดัการมิได้เร่ิมเสนอขายหนว่ยลงทนุเพื่อการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุภายใน
หนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิ 

(ข) มลูค่าหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้ เมื่อรวมกบัมลูค่าการกู้ยืมเงินจากบคุคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่
เพียงพอที่จะลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามที่ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จาก
เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนภายใน  14 วนันบัแต่วนั
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุนัน้ตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ และ
แจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่ว ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้
เพราะพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ่งที่บริษัทจดัการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจดัการช าระดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษัทจัดการคืนเงินค่า
จองซือ้ครบถ้วน 

เมื่อการเสนอขายหนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ บริษัทจดัการจะยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนเงินทนุจดทะเบียน
ของกองทุนต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

หน่วยลงทุนที่ออกใหม่เนื่องจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน  จะต้องด าเนินการตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุตามหวัข้อ 7.13 “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทุน” และข้อก าหนดเก่ียวกับการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหัวข้อ  7.3.2  
“ข้อก าหนดการจดทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 
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7.6. การลดเงนิทุนจดทะเบียน 

7.6.1. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการลดเงนิทุนจดทะเบียน 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ บริษัทจดัการอาจกระท าได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามแผนที่ได้มีการก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุอย่างชัด
แจ้ง 

(ข) กองทุนมีสภาพคลอ่งสว่นเกินที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยวา่กองทนุไมม่ีก าไรสะสม
เหลอือยูแ่ล้ว 

(ค) กองทนุมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน าไปใช้ในการค านวณก าไรสทุธิที่ปรับปรุง
แล้วของกองทนุ 

(ง) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุท่ีเป็นกรณีตามข้อ (ข) หรือ (ค) บริษัทจดัการจะกระท าได้ก็ตอ่เมื่อได้รับมติ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่กองทนุมีการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนเพื่อลงทนุในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติมแล้ว  แต่ไม่
สามารถได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วได้ บริษัทจดัการจะต้องด าเนินการลดเงินทนุจดทะเบียนของ
กองทนุโดยไมช่กัช้า 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ บริษัทจดัการอาจกระท าโดยการลดมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือลดจ านวนหนว่ย
ลงทนุ และภายหลงัการลดทนุ บริษัทจดัการจะเฉลีย่เงินคืนตามสดัสว่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นสมดุทะเบียน ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุโดยไมห่กัเงินท่ีเฉลีย่คืนดงักลา่วจากก าไรสะสมของกองทนุ 

การขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทนุ  บริษัทจัดการจะด าเนินการตามวิธีการที่
ก าหนดไว้ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 
7.12.2 “สทิธิในการออกเสยีงเพื่อลงมติ – 2. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

นอกจากนี ้การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุจะต้องอยูภ่ายใต้ข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทนุตามหวัข้อ 7.13 “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ”  

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูดงัต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อ
ขอมติ (ตามแตก่รณี) 
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(ก) เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

(ข) จ านวนเงินทนุจดทะเบียนและจ านวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุท่ีลดลงในแตล่ะครัง้ 

(ค) ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือกองทนุจากการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ 

ทัง้นี ้ตามประกาศ ทน. 1/2554 บริษัทจดัการจะต้องยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมจดทะเบียนของกองทนุตอ่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ภายในห้าวนัท าการนบัแตว่นัท่ีเฉลีย่เงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจะต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลดเงินทนุจด
ทะเบียนทกุครัง้ของกองทนุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และในรายงานประจ าปีของกองทนุด้วย 

7.7. การแต่งตัง้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 

7.7.1. คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาปรับเปลีย่น หรือแตง่ตัง้เพิ่มเตมิหรือลดจ านวนบคุคลท่ีจะเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุได้ตามความเหมาะสม  โดยแต่งตัง้บคุคลที่มีคุณสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด ทัง้นี ้หากมีการปรับเปลี่ยน หรือแต่งตัง้เพิ่มเติม
หรือลดจ านวนบคุคลที่จะเป็นกรรมการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุผา่นระบบของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. การถอดถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทจัดการมีอ านาจในการถอดถอนหรือเปลี่ยนตวักรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 
โดยการแตง่ตัง้กรรมการรายใหมซ่ึ่งมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด แต่ทัง้นีก้รรมการคน
หนึง่ในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุจะต้องเป็นผู้จดัการกองทนุเสมอ 

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่บริษัทจัดการเก่ียวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงการบริหารจดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุลงทนุ 
เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจดัการ 

(ข) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสีย (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม) ในเร่ืองที่ต้องให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า ทัง้นี ้กรรมการผู้ที่มีสว่นได้เสียในเร่ืองที่
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พิจารณา (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม)  จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในเร่ือง
ดงักลา่ว 

7.7.2. บริษัทจัดการ 

ในการบริหารจดัการกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามโครงการจดัการกองทนุที่ได้รับอนมุตัิจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้สทิธิและภาระผกูพนัของบริษัทจดัการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. สิทธิของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการมีอ านาจโดยทัว่ไปในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุ โดยมีสทิธิดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สทิธิในการบริหารและจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และนโยบายการลงทนุของ
กองทนุ ตลอดจนโครงการจดัการกองทนุ ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
มติผู้ ถือหน่วยลงทุน หนงัสือชีช้วน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือ
บริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุน ) หรือทัง้กองทุนและบริษัท
จดัการเป็นหรือจะเข้าเป็นคูส่ญัญา 

(ข) สิทธิในการปฏิเสธค าขอโอนหน่วยลงทุน  หากการโอนหน่วยลงทุนนัน้ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือ หากการอนมุตัิการโอนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว
จะท าให้สดัสว่นการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทุน  หรือ
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ค) สิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากกองทุน และหกัค่าใช้จ่ายจากกองทุน
ตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุ 

(ง) สิทธิในการขอค าปรึกษาและค าแนะน าจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในเร่ืองที่
เก่ียวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจนการบริหาร
จดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุลงทนุ 

(จ) สิทธิในการถอดถอนกรรมการหรือแต่งตัง้กรรมการคนใหม่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาการ
ลงทนุตามที่เห็นวา่เหมาะสมตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุ 

(ฉ) สทิธิและอ านาจในการเข้าท าเอกสารธุรกรรม และใช้สิทธิหรือด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารธุรกรรม รวมทัง้ใช้ดลุยพินิจเพื่อผ่อนผนักรณีผิดนดัที่เกิดขึน้ภายใต้เอกสารธุรกรรม
ตามที่เห็นสมควร  

(ช) สิทธิและอ านาจในการด าเนินการลงนามในเอกสารใดๆ และเข้าผูกพันในธุรกรรมใดๆ ใน
นามของกองทุน ภายใต้ขอบเขตของโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถื อหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการ มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์  
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(ซ) สิทธิในการด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจ าหน่ายหน่วยลงทุนของตนในกรณีใดๆ ที่ต้องมี
การปฏิบตัิการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ 

(ฌ) สทิธิและอ านาจอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการใดๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
ธุรกรรมตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์และความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการกองทุน 
และประโยชน์ของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของ
เอกสารธุรกรรม 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลกัของบริษัทจดัการคือจะต้องบริหารและจดัการกองทนุ รวมทัง้ทรัพย์สิน
และหนีส้ินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริตเพื่อประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน  ข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ มติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หนงัสอืชีช้วน กฎหมายหลกัทรัพย์ 
และข้อตกลงตา่งๆ ซึง่กองทนุหรือบริษัทจดัการ (เพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการกองทนุ) หรือทัง้
กองทนุและบริษัทจดัการเป็นหรือจะเข้าเป็นคูส่ญัญา  

บริษัทจดัการมีหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีจะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การบริหารและจดัการกองทนุ 

ในการบริหารและจดัการกองทนุ บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ข้อ
ผกูพนัระหว่างผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ มติผู้ ถือหน่วยลงทนุ หนงัสอืชีช้วน กฏหมาย
หลกัทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทนุเข้าเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตัิตาม
บทบญัญตัิในมาตรา 125 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

(ข) จดัให้มีข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และหนงัสือชีช้วน ที่มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และหนงัสอืชีช้วนฉบบัร่างที่ยื่นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

(ค) จดัให้กองทนุมีลกัษณะไมต่า่งไปจากสาระส าคญัที่แสดงไว้ลา่สดุตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลอด
อายุของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลกัษณะของกองทุน  บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการให้กองทนุมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 

(ง) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อก าหนด เง่ือนไข และ
หลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และด าเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
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จัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา  129 แห่ง พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ 

(จ) จดัสง่ แจกจ่าย และเปิดเผยหนงัสอืชีช้วน และโครงการจดัการกองทนุ และข้อผกูพนัระหวา่ง
ผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ (ซึ่งถือเป็นสว่นหนึง่ของหนงัสือชีช้วน) ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการจะต้องเปิดเผยร่างหนงัสือชีช้วนท่ียื่นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ผู้ลงทนุ ด้วย
วิธีการที่ผู้ ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ ก่อนวันเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนังสือ 
ชีช้วนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลือ่น 

(2) บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือชีช้วนที่มีสาระส าคญัไม่ต่างจากฉบบัร่างให้แก่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ไมน้่อยกวา่หนึง่วนัท าการก่อนการเร่ิมจดัสง่หรือแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนแก่ผู้ลงทนุ 
และจัดส่งหนังสือชีช้วนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชีช้วนและรายงาน
กองทนุ (Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) และ 

(3) บริษัทจัดการจะจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้วนแก่ผู้ ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วย
ลงทุน โดยให้มีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผู้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในหนงัสือชีช้วน
ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน  ทัง้นี  ้เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่าง
หนงัสอืชีช้วนตาม (1) ต้องไมน้่อยกวา่ 14 วนั 

(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลที่
ถกูต้องและไมม่ีลกัษณะที่ท าให้ผู้ลงทนุส าคญัผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการโฆษณาเพื่อสนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(ช) ในกรณีที่บริษัทจดัการประสงค์จะตัง้บริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุเป็นผู้ท าหน้าที่ในการจดั
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุดงักลา่วต้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัผู้ที่จะ
จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุจะลงทนุ
ในลกัษณะของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

(ซ) ประชาสมัพนัธ์การขายหน่วยลงทนุอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมลูเก่ียวกบัการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนอยา่งแพร่หลาย 

(ฌ) ในการจดัการทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและในการควบคมุการจดัการดงักลา่ว บริษัท
จดัการต้องด าเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระส าคญัที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุน และบริษัทจดัการต้องจัดให้มีข้อก าหนดในเอกสารสญัญาที่เข้าท า
หรือจะเข้าท าเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  เพื่อให้ผู้ เช่า ผู้ รับสิทธิ 
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หรือผู้ รับจ้างที่น าทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุไปจดัหาผลประโยชน์ มีหน้าที่
รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า  เมื่อมีเหตุการณ์หรือการ
เปลีย่นแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(ญ) ได้มาเพิ่มเติมและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ในโครงการจดัการกองทนุและตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทจัดการต้องท าให้
มัน่ใจได้ว่ากองทนุจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเอง  แต่จะจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดังกล่าวโดยการให้เช่า  ให้สิทธิ หรือให้ผู้ อื่นด าเนินการ
เท่านัน้ และบริษัทจัดการต้องด าเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเป็นไปตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุน  และตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ฏ) ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการวา่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง รวมกันเกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ  

(ฐ) ด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อควบคมุดแูลและให้มัน่ใจได้วา่การถือหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าว 
ณ ขณะใดขณะหนึง่ ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุไมเ่กินสดัสว่นท่ีบงัคบัใช้ 

(ฑ) เพิ่มหรือลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุให้เป็นไปตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุ
และตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลกัเกณฑ์อื่นๆ 
ที่ประกาศใช้บงัคบัโดยส านกังาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ 

(ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ  
รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ณ) จดัให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุจะได้มา  และการประเมิน
ค่าทรัพย์สินดงักล่าวในครัง้ถัดๆ มาให้เป็นไปตามสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
ระหว่างกองทนุและนิติบคุคลผู้ โอนหรือบุคคลอื่นๆ รวมทัง้การประเมินค่าทรัพย์สินดงักลา่ว
ในครัง้ถัดๆ มาอันเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุ และตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ได้ก าหนดไว้ 

(ด) ด าเนินการเลกิกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ 
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(ต) จดัให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมส าหรับการบริหารและจดัการกองทนุ  อย่างน้อยใน
เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) การคดัเลือกและแต่งตัง้บคุลากรที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทนุ  ให้มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกบัการบริหารและจดัการกองทนุและด าเนินการให้มัน่ใจได้ว่า
บุคลากรที่แต่งตัง้ดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อบริหารและจัดการ
กองทนุ 

(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ที่สมบูรณ์ของการจัดตัง้กองทุนรวมทัง้การ
ตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจะ
ลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการจัดตัง้กองทุนและทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีถกูต้อง และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจลงทนุของผู้ลงทนุ และ 

(3) การก ากบัดแูลบริหารและจดัการความเสีย่งที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

(ถ) บริษัทจดัการจะต้องบริหารจดัการกองทนุด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอ านาจให้บุคคลอื่น
ใด เว้นแต่บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจดัการกองทนุเฉพาะในสว่นที่เก่ียวกบั
การลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
และการปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนุน ทัง้นีก้ารมอบหมายดงักลา่ว (หากมี) ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ท) ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงเสา
โทรคมนาคมและโครงสร้างพืน้ฐานและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่ 
โครงสร้างใยแก้วน าแสง (fiber optic cable) และระบบบรอดแบรนด์ในเขตพืน้ท่ีต่างจงัหวดั 
ที่จะโอนไปให้กองทนุตามสญัญาโอนขายทรัพย์สนิและสทิธิรายได้ที่จะเข้าท าระหวา่งกองทนุ
และนิติบุคคลผู้ โอน รวมทัง้ต้องก าหนดอตัราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนอื่นที่เก่ียวข้อง 
ตลอดในเง่ือนไขตามสญัญาจัดหาผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนและมี
ลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 

(ธ) ในส่วนของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนลงทุนในรูปของสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสิทธิตามสญัญาแบ่งรายได้อนัรวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) 
รายได้ในอนาคตที่กองทนุซือ้จาก BFKT และ AWC  

(1) บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการให้  BFKT และ AWC และผู้ประกอบกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานที่เป็นคู่สัญญารายอื่นใด จัดให้มีกลไกให้บริษัทจัดการหรือผู้ ที่บริษัทจัดการ
มอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบหรือสอบยันของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนได้รับตาม
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ข้อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อบริษัทจัดการเพื่อใช้ในการ
ติดตามและตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของสว่นแบง่รายได้ดงักลา่ว และ 

(2) บริษัทจัดการต้องด าเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่ง
รายได้ที่กองทนุได้รับอยา่งสม ่าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจท า
ให้กองทุนไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ เช่ียวชาญด าเนินการให้ BFKT และ AWC และผู้ประกอบ
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน (แล้วแตก่รณี) ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

(3) บริษัทจดัการต้องด าเนินการข้างต้นให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตา่งๆที่เก่ียวข้องกบักองทนุ 

(ฏ) ด าเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลวุตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ เป็น
ต้น แต่ทัง้นี  ้การด าเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลกัทรัพย์  และ/หรือ 
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

(2) การลงทนุ 

(ก) เข้าท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานในนามของกองทนุภายในหก
เดือนนบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุ โดยคิดเป็นมลูคา่ไมน้่อยกวา่ 1,500,000,000 บาท และไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ 

(ข) ด ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุน  ณ  วันสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี โดยให้มีมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม
ของกองทนุ (เว้นแตร่อบระยะเวลาบญัชีสดุท้ายของอายกุองทนุ หรือตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
เห็นชอบ 

(ค) ด ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 
1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุภายใน
ระยะเวลาหนึง่ปีหลงัจากการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(ง) ด าเนินการให้กองทนุไมล่งทนุในทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  เว้นแต่
ทรัพย์สนิอื่นที่ส านกังาน ก.ล.ต. อนญุาตให้กองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และด าเนินการ
ให้การลงทนุของกองทุนในทรัพย์สินอื่นดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เก่ียวกับ
อตัราสว่นการลงทนุ 
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(3) การเรียกเก็บและช าระเงินในนามของกองทนุ 

ด าเนินการเก่ียวกับการเรียกเก็บและช าระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย  และ/หรือ เงินตอบ
แทนอื่นใดจากกองทนุให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

(4) การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการบริหารจดัการกองทนุ 

(ก) จดัให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ  
ทน. 1/2554 และแต่งตัง้บคุคลเข้าแทนที่กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุ โดย
แตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 
และเป็นไปตามข้อเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

(ข) จดัให้มีการแต่งตัง้บคุลากรที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้องซึ่งออกตาม
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. เป็นผู้จดัการ
กองทนุเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเก่ียวกบัการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีใช้บงัคบักบับริษัทจดัการ และปฏิบตัิหน้าที่โดยยดึมัน่ในจรรยาบรรณและ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการ
จะต้องรายงานการแต่งตัง้และการสิน้สุดการแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทุนต่อส านกังาน ก.ล.ต.  
ตามประกาศที่เก่ียวข้องซึ่งออกโดยส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้เปิดเผยรายช่ือผู้จดัการกองทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัภายใน 14 วนันบัแต่
วนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

(ค) แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์และเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์โดยการแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
รายใหม่ (โดยอ านาจของมติผู้ ถือหน่วยลงทุน) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์
ก าหนดและเป็นไปตามข้อเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

(ง) แต่งตัง้นายทะเบียน และเปลี่ยนตวันายทะเบียนโดยการแต่งตัง้นายทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมี
คณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด และแจ้งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องถึงการแตง่ตัง้นาย
ทะเบียนดงักลา่ว ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการจัดท าทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน  ตลอดจนข้อก าหนดและเง่ือนไขใน
สญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(จ) แต่งตัง้นิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นผู้ประเมินคา่ซึง่จะประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
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(ฉ) แต่งตัง้ที่ปรึกษา (หากมี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือของ
กองทุน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับกองทุน  อาทิ  
ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย 

(ช) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทุน ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่อยู่ในบญัชีที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ และเปลีย่นตวัผู้สอบบญัชีใหมซ่ึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

(ซ) แต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของส านกังาน ก.ล.ต.  เพื่อท าหน้าที่เก็บ
รวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน  รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และด าเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบญัชี
เสร็จสิน้เมื่อมีการเลกิกองทนุ 

(ฌ) จดัให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก  ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่ขาย
หนว่ยลงทนุหรือให้ค าแนะน ากบัผู้ลงทนุรายยอ่ย 

(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ 

(ก) จัดให้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน เป็นกองทุนต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุการเสนอขาย
หน่วยลงทุน ตามมาตรา 124 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และประกาศที่ออกโดยอาศยัอ านาจ
แหง่กฎหมายดงักลา่ว 

(ข) จดัให้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุนหรือนับแต่วนัสิน้สุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทนุของกองทนุ  

(ค) ดแูลให้ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการและโครงการจดัการกองทนุเป็นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์  ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่ง
กฎหมายดงักลา่วตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุน
กบับริษัทจดัการหรือโครงการจดัการกองทนุขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 
และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือ ค าสัง่นัน้ ให้บริษัทจัดการด าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนโดยไม่
ชกัช้า โดยหากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัท
จดัการและโครงการจดัการกองทนุ และกฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ 
บริษัทจดัการต้องบริหารจดักองกองทนุให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และ
ให้ถือว่าได้บริหารจัดการกองทุนได้ปฏิบัติตามข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการและโครงการจดัการกองทนุแล้ว  
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(ง) เรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุและขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(จ) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการต้องแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจ
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ  ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจได้รับจากการลงมติในเร่ือง
ดงักลา่ว เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแสดงข้อมลูดงักลา่วไว้ในหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เพื่อขอมติ 

(ฉ) ให้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่บริษัทจดัการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ซึง่รวมถึง
ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  และในเร่ืองที่
จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

(ช) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุหรือหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการออกใบหน่วยลงทนุหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่เป็น
ปัจจุบนัโดยมีข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิ
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้  ทัง้นี  ้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

(ซ) ด าเนินการก ากับดูแลและท าให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดงักลา่ว รวมทัง้จรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(ฌ) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้บคุคลดงักลา่วสามารถปฏิบตัิหน้าที่ของตนในสว่นที่เก่ียวกบักองทนุได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(ญ) จดัท าบญัชีและเก็บทรัพย์สินของกองทนุโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ  
และน าทรัพย์สนิของกองทนุและผลประโยชน์ที่ได้จากการน าทรัพย์สนิของกองทนุไปลงทนุไป
ฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ฎ) จัดท าและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนให้ เป็นไปตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

(ฏ) จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 
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(ฐ) จัดท ารายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฑ) ค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าของหน่วยลงทนุ และเปิดเผยข้อมูล
ดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฒ) จดัท างบการเงินของกองทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และน าสง่งบ
การเงินดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ 

(ณ) จดัท ารายงานประจ าปีของกองทนุโดยมีข้อมลูตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ทกุรอบ
ระยะเวลาสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน  และส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน  ส านักงาน 
ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ ภายในสีเ่ดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ 

(ด) รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทนุลงทนุหรือมีไว้อยา่งมีนยัส าคญัตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้อง 

(ต) จดัท า จดัให้มีการท า จดัสง่ รายงาน และเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักองทนุให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ถ) ติดตาม ด าเนินการ และสัง่การตอ่บคุคลตา่งๆ ซึง่มีหน้าที่รับผิดชอบตามสญัญาตา่งๆ อาทิ ผู้
ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทนุ ที่ปรึกษา และผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุตามสญัญาแต่งตัง้ที่
เก่ียวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
ดงักลา่วภายใต้สญัญาที่เก่ียวข้องและการปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงด าเนินการ
ตามที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ และ/หรือ ตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ และ 

(ท) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนดวา่เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

3. การถอดถอนและเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ 

กองทนุอาจเปลี่ยนบริษัทจดัการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี  ้และ/หรือ เมื่อได้รับการอนมุตัิ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(ก) เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน
กึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปลี่ยนบริษัทจดัการ  และมีการ
แตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหมข่ึน้ ในเวลาใดๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุ 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทนุรวม หรือในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่บริษัทจดัการได้ 
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(ค) ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. สัง่เพิกถอนบริษัทจัดการจากการบริหารจัดการกองทุนตาม
มาตรา 128 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ 

(ง) ในกรณีที่ท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมตเิห็นชอบการเปลีย่นแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการ
ที่ก าหนดไว้โครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อันมีผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักล่าว หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมใน
ลกัษณะที่มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไมป่ระสงค์จะรับ
หน้าที่ต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่
ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทจดัการจะต้องเสนอช่ือบริษัทจดัการราย
ใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด  (เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง) โดยที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนจะด าเนินการ
แตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหมท่ี่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด เพื่อท า
หน้าที่จดัการกองทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุแทนบริษัทจดัการภายใน 90 วนั 
นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

ในการเปลี่ยนบริษัทจัดการ หากเป็นกรณีที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนดให้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ก็ให้ด าเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วก่อน บริษัท
จดัการจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ อยา่งไรก็ดี หากเป็นกรณี
ที่บริษัทจัดการได้ท าการแจ้งการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามข้อ  (ง) 
ข้างต้นนีจ้นครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เห็นชอบกบัการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ที่บริษัท
จัดการเสนอช่ือ หรือกองทุน และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตัง้บริษัทจัดการรายใหม่ได้
ภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสทิธ์ิที่จะเลกิกองทนุ และใน
กรณีดงักลา่วจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายได้ให้ความเห็นชอบกบัการเลกิกองทนุแล้ว 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทจดัการในเวลาใดๆ หลงัจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติเปลีย่นตวับริษัทจดัการ
แล้วตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (ก) หรือภายหลงัจากวนัสิน้สดุการปฏิบตัิหน้าที่บริษัทจัดการตามข้อ (ง) 
ข้างต้น บริษัทจดัการจะยงัคงมสีทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ
กองทนุ โดยค านวณจ านวนคา่ธรรมเนียมการจดัการตามระยะเวลาที่ปฏิบตัิหน้าที่จริง 

7.7.3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) หรือบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ เก่ียวกบัคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
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รายละเอียดติดตอ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นไปดงันี ้

ช่ือ  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140  

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2470-3201 

หมายเลขโทรสาร 0-2470-1996-7 

1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ข) ลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ค) รับรองการได้รับเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ และให้การสนบัสนนุการจดัตัง้และการจดทะเบียน
จดัตัง้กองทนุกบัส านกังาน ก.ล.ต. 

(ง) ก ากบัดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และโครงการจดัการกองทนุ 
ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครัด  

(จ) จดัท ารายงานโดยละเอียดเสนอตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการ หรือ
งดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ภายในห้าวนันบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(ฉ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์  หรือ
ทรัพย์สนิของบคุคลอื่นซึง่ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ รับฝากไว้ 

(ช) ควบคุมและดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใด
ของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน  รวมถึงสญัญาโอนขายทรัพย์สิน
และสิทธิรายได้ สญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจัดการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ 
และสญัญาบริการหลกั 

(ซ) จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ 
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(ฌ) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้
ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังาน ก.ล.ต. โดยคา่ใช้จ่ายในการฟอ้งร้องบงัคบัคดดีงักลา่ว 
ให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุได้ 

(ญ) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดย
เคร่งครัด ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและด้วยความระมดัระวงั โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทนุรวมและผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 

(ฎ) พิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ของกองทนุที่มีมลูค่ามากกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวม
ของกองทนุ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปดงักลา่ว โดยให้เป็นไปตามโครงการจดัการ
กองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นี  ้โดยค านึงถึงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญอิสระ ซึ่งได้รับ
การแตง่ตัง้โดยคา่ใช้จ่ายของกองทนุ (ถ้ามี) 

(ฏ) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท าสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญาที่
เก่ียวกบัการบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
ที่มีมลูค่าของสญัญามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทนุ ณ เวลาที่มีการเข้าท าสญัญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลกิสญัญาดงักลา่ว โดย
ให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนและกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นี  ้โดยค านึงถึงความเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้โดยคา่ใช้จ่ายของกองทนุ) 

(ฐ) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั  เมื่อผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี
เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึน้ อนัมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
อยา่งมีนยัส าคญั หรือเมื่อเห็นวา่จ าเป็นต้องประเมินคา่ใหมเ่พื่อกองทนุ 

(ฑ) ให้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเร่ืองที่ต้อง
ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 

(ฒ) ด าเนินการให้มีการรับหรือช าระเงินจากบญัชีของกองทนุภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการร้อง
ขออยา่งสมเหตสุมผล ทัง้นี ้โดยต้องเป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือ ข้อก าหนด
ของเอกสารธุรกรรมที่เก่ียวข้อง (ตามแตก่รณี) 

(ณ) ไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัประโยชน์ของกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระท า
นัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น  เว้นแต่เป็นการ
เรียกคา่ตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่
เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 
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(ด) ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่ด าเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ได้ 

(ต) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนและสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ 

(ถ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์  และสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 

2. การถอดถอนและเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดให้เปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์  
และมีการแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมข่ึน้ ในเวลาใดๆ ระหวา่งอายขุองกองทนุ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการใดๆ ที่ขดัต่อผลประโยชน์ของกองทนุหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในลกัษณะที่มีนยัส าคญัและไมส่ามารถเยียวยาได้ 

(ค) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือ
ธุรกิจสถาบันการเงิน หรือในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

(ง) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าความผิดอาญาเก่ียวกบัทรัพย์ตามบทบญัญัติในหมวด  1 
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลกัษณะ 12 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 

(จ) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ฉ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทุนที่ส าคญัอนัเนื่องมาจากการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลกัทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอนัมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว  ทัง้นี  ้เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์  และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่วต่อไป ในกรณีดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์
มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้  โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 
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(ช) ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการ
แก้ไขคณุสมบตัิให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการทราบหรือควร
ได้ทราบการขาดคณุสมบตัิดงักลา่ว หรือวนัถดัจากวนัที่ส านกังาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาด
คณุสมบตัิดงักลา่วและบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคณุสมบตัิดงักลา่วให้ส านกังาน 
ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์แก้ไขการขาด
คณุสมบตัิเสร็จสิน้ ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขการขาดคณุสมบตัิให้ถกูต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักลา่ว บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลี่ยนตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาให้
แก้ไข  เมื่อได้ รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทัง้นี ้เว้นแต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะ
สัง่การเป็นอยา่งอื่น 

(ซ) เมื่อมีผู้ ใดเสนอหรือยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในส่วนที่เก่ียวกับ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (1) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเพื่อวตัถุประสงค์อื่นใดที่
คล้ายคลึงกัน  หรือ (2) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนีห้รือผ่อนผันการช าระหนี  ้จัดการ
ทรัพย์สนิ ช าระบญัชี หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลงึกนัภายใต้กฎหมายปัจจบุนัหรือในอนาคต 
หรือภายใต้ข้อบงัคบัตา่งๆ หรือ 

(ฌ) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่า
มีความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศ
เป็นการทัว่ไป 

(ญ) เมื่อมีการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
โดยบริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึงฝ่ายใดที่ประสงค์จะบอกเลิกสญัญาบอก
กลา่วให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 60 วนั  

เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์ก าหนดให้กองทุนต้องมีผู้ ดูแลผลประโยชน์  ดังนัน้ ในกรณีที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเง่ือนไขการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องท า
หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่จะจดัการโอนและสง่มอบทรัพย์สนิและ
เอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้  หรือตามค าสัง่ของ
บริษัทจดัการ หรือส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เพื่อให้การโอนและส่งมอบ
ทรัพย์สิน และเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้  ทัง้นี ้
ภายในเวลาอนัสมควรเพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่เป็นไปด้วยความตอ่เนื่อง ทัง้นี ้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัคง
มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนตามอตัราปกติที่คิดค านวณได้ภายใต้สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ จนกวา่
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การจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่  หรือตามค าสัง่ของ
บริษัทจดัการ หรือส านกังาน ก.ล.ต. จะแล้วเสร็จ  

ในกรณีที่สญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สดุลง  ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน 
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงก าหนดช าระแต่ยงัมิได้ช าระให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึน้ก่อนการสิน้สดุของสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แต่ยงัมิได้รับช าระ  
โดยค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด จะค านวณถึงวนัที่ครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิก
สญัญาหรือระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

3. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน 

บริษัทจดัการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุหรือเอกสารที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินของกองทนุซึ่งรวมถึง
เอกสารการท าธุรกรรมซึ่งเก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนทัง้หมดไว้ ณ ส านักงานของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เว้นแต่ โดยลกัษณะของทรัพย์สินนัน้ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงเป็นอยา่งอื่น 

ช่ือ  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจดัการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสาร
ส าคญัของกองทนุไว้ที่ส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยพลนัเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษา
ทรัพย์สนิของกองทนุ  

7.7.4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

1. การแต่งตัง้นายทะเบียน 

บริษัทจัดการได้แต่งตัง้นิติบุคคลต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย์จากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียน เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวกับการจัดท า 
บนัทึก และเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เป็นไปตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต.  ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมถึงประกาศอื่นที่เก่ียวข้องและข้อก าหนดและ
เง่ือนไขในสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียน 
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ช่ือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู ่ เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2009-9000 

หมายเลขโทรสาร 0-2009-9991 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์
จากส านกังาน ก.ล.ต.และได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย์ ให้ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนของ
กองทนุได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ 

2. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของนายทะเบียน 

นายทะเบียนมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่เป็นนายทะเบียน 

(ข) จัดท าสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยรายการข้อมูล
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 

(ค) เก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุไว้ที่ส านกังานของนายทะเบียน 

(ง) จดัท าและบนัทึกสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนัตามความ
เป็นจริง 

(จ) ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเร่ืองเก่ียวกับการโอน  การจ าน า การอายัด การออกใบหน่วย
ลงทนุหรือหนงัสือรับรองสทิธิในหนว่ยลงทุนหรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ และการ
อื่นใดที่จ าเป็น และปิดประกาศระเบียบวิธีปฏิบตัิดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการของนาย
ทะเบียน 

(ฉ) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระท าโดยมิชอบอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน  และระบบการเก็บรักษา  รวบรวม และ
ประมวลผลข้อมลู ตลอดจนระบบส ารองข้อมลู ทัง้นีต้ามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ช) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในการตรวจดหูรือขอส าเนาสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ในระหวา่งเวลาท าการของนายทะเบียน ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 
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(ซ) ปฏิเสธค าขอลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
โครงการจดัการกองทนุ และ/หรือ กฎหมายหลกัทรัพย์ หรือหากการรับลงทะเบียนจะเป็นเหตุ
ให้การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน  และ/หรือ กฎหมายหลกัทรัพย์ 
หรือเกินอตัราการถือหนว่ยลงทนุท่ีก าหนด  

(ฌ) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลกัทรัพย์เก่ียวกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และหน้าที่
อื่นท่ีก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ และ 

(ญ) จ่ายเงินปันผล และเงินลดทนุ 

7.7.5. ผู้ประเมินค่าของกองทุน 

1. การแต่งตัง้ผู้ประเมินค่า 

ในการลงทุนใน ทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 บริษัทจัดการได้
แตง่ตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิตอ่ไปนีใ้ห้ท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สิน ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุ และข้อก าหนดในการประเมินคา่ทรัพย์สนิตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ช่ือ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  

ที่อยู ่ เลขที่ 888/151 ชัน้ 15 ตกึ มหาทนุ พลาซา่ | 
ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330  

หมายเลขโทรศพัท์ 02-651-4447 

ช่ือ บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั 

ที่อยู ่ เลขที่ 138 อาคาร บญุมิตร ชัน้ 2 ห้อง C2  
ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500  

หมายเลขโทรศพัท์  02-354-3377-8 

หมายเลขโทรสาร 02-235-3379  

ในการแตง่ตัง้ผู้ประเมินคา่ส าหรับการลงทนุในอนาคต บริษัทจดัการจะต้องแต่งตัง้บริษัทประเมินคา่ซึ่ง
มีคณุสมบตัิและความเช่ียวชาญครบถ้วนในการปฏิบตัิหน้าที่ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนหรือประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
เพิ่มเติมที่กองทนุจะลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ และข้อก าหนดในการประเมินค่า
ทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์  ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะไม่แต่งตัง้ผู้ประเมินค่าราย
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เดียวกนัเพื่อประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานติดต่อกนัเกิน
สองครัง้ 

2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประเมินค่า 

ผู้ประเมินคา่ มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินคา่ 

(ข) ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งกองทุนได้
ลงทนุไปแล้ว หรือจะลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ และข้อก าหนดในการ
ประเมินค่าทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ให้บริการประเมินคา่ทรัพย์สนิ และ 

(ค) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาให้บริการประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

7.7.6. ที่ปรึกษากองทุน 

1. ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ เปลี่ยนตวั หรือยกเลิกการแต่งตัง้บุคคลใดๆ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ
กองทนุ อยา่งไรก็ตาม บคุคลดงักลา่วจะต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการลงทนุของกองทนุ 
หรือการบริหารจดัการกองทนุ บคุคลดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ และมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

(1) สทิธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงินของกองทนุ 

ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบญัชีรายช่ือที่ปรึกษาทางการเงินที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และจะต้องเป็นอิสระจากนิติบคุคลผู้ โอนและกลุม่บคุคลเดียวกัน
ของนิติบุคคลผู้ โอน  ที่ปรึกษาทางการเงิน มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเก่ียวกับ  กองทุน 
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จดัให้มีการตรวจสอบและสอบทานธุรกิจ (due diligence) โดยที่ปรึกษาตามที่จ าเป็น (เช่น 
การตรวจสอบและสอบทานด้านการเงิน  การตรวจสอบและสอบทานด้านกฎหมาย  การ
ตรวจสอบและสอบทานด้านเทคนิค) เก่ียวกบักิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุจะลงทนุและ
ร่วมกับบริษัทจัดการจัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานหรือกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและให้ความเห็นเก่ียวกับกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่
กองทนุจะลงทนุนัน้ ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด 
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(ข) จดัเตรียมความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของสมมตุิฐานที่ใช้ในรายงานการประเมินค่า 
ซึง่ความเห็นดงักลา่วต้องเปิดเผยในหนงัสอืชีช้วนด้วย 

(ค) ให้ความเห็นเก่ียวกับประมาณการทางการเงินของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงการ
วิเคราะห์ซึง่แสดงการวเิคราะห์ในกรณีพืน้ฐาน (base case) และที่ปรึกษาทางการเงินมิได้ให้
ความเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห์ในกรณีพืน้ฐานและความคลาดเคลื่อนหรือความแตกต่าง
ระหว่างรายงานการประเมินค่าและประมาณทางการเงินดังกล่าว เนื่องจากบริษัทจัดการ
และทรูมิได้เสนอผลการวิเคราะห์ความไวตอ่การเปลีย่นแปลง (sensitivity analysis)   

(ง) ให้ความเห็นเก่ียวกับข้อได้ เป รียบและข้อเสียเปรียบของสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน  
เปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหนีแ้ละบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิเหนือรายได้ในอนาคตดังกล่าว 
(เฉพาะในกรณีที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนจะลงทุนเป็นสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสทิธิตามสญัญาแบง่รายได้ในอนาคตและกองทนุมิได้เป็น
บคุคลเดียวที่มีสทิธิได้รับรายได้ในอนาคตทัง้จ านวน) 

(จ) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ
กองทนุตามสญัญาให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน 

(ฉ) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า และให้ความช่วยเหลอืแก่บริษัทจดัการเก่ียวกบัการจดัตัง้กองทนุ 
(ซึง่รวมถึงการรับรองความถกูต้องและสมบรูณ์ของข้อมลูที่แสดงไว้ในเอกสารค าขอที่ยื่นต่อ  
ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อจดัตัง้กองทนุ) การระดมทนุ และการวางแผนกลยทุธ์ในการลงทนุ และ 

(ช) ปฏิบตัิหน้าที่อืน่ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 

ที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขาย การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 3 

บริษัทจดัการได้แตง่ตัง้ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 

รายละเอียดติดตอ่ของที่ปรึกษาทางการเงินมีดงันี ้

ช่ือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2544-7097 

หมายเลขโทรสาร 0-2544-2185 
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2. ที่ปรึกษาอื่น 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ เปลี่ยนตวั หรือยกเลิกการแต่งตัง้บุคคลใดๆ เป็นที่ปรึกษาอื่นๆ ของกองทุน 
เช่น ที่ปรึกษากฎหมายและท่ีปรึกษาพิเศษ เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม บคุคลดงักลา่วจะต้องไมม่ีสว่นร่วมใน
การตดัสนิใจเก่ียวกบัการลงทนุหรือจ าหนา่ยทรัพย์สินของกองทนุ หรือการบริหารจดัการกองทนุ บคุคล
ดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ และมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ที่ปรึกษาอื่นของกองทนุ มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเก่ียวกบักองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาของกองทุนตาม
สญัญาให้บริการท่ีปรึกษา 

(ข) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่บริษัทจดัการเก่ียวกบัการจดัตัง้หรือบริหารจดัการกองทนุตาม
ขอบเขตที่ตกลงกนั และ 

(ค) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาให้บริการท่ีปรึกษา 

7.7.7. บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง   

1. ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ (Domestic Bookrunner) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน)   

2. ผู้ซือ้หน่วยลงทุนเบือ้งต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) 

Credit Suisse (Singapore) Limited และ Nomura Singapore Limited  

3. ผู้จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคม 

บริษัทจัดการได้แต่งตัง้บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ ากัด  เป็นผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมเพื่อท าหน้าที่ให้บริการเก่ียวกบังานด้านธุรการ การจดัหาผลประโยชน์ และการตลาดใน
สว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม 
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รายละเอียดติดตอ่ของผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมมีดงันี ้

ช่ือ บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ ากดั 

ที่อยู ่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

หมายเลขโทรศพัท์ 02 858 2530 

หมายเลขโทรสาร 02 858 4321 

โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้ จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมเก่ียวกับกองทุนในหัวข้อ 3.7.1 “สาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นและสญัญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น”- (ค) “สญัญาบริการหลกัฉบบัลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
ระหวา่งผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมและกองทนุ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงตามข้อตกลง
เพิ่มเติม ฉบบัลงวนัที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และข้อตกลงเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหว่างผู้จดัการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมและกองทนุ) (“สญัญาบริการหลกั”)”    

7.7.8. ผู้สอบบัญชีกองทุน 

1. การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

บริษัทจดัการได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีต่อไปนีใ้ห้ท าหน้าที่จดัท า สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบงบการเงิน
ของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ช่ือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ที่อยู ่ อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร์ ชัน้ท่ี 15  
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2286-9999 และ 0-2344-1000 

หมายเลขโทรสาร 0-2844-1000 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้บคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบญัชี ให้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของกองทุนได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีอิสระ 

ผู้สอบบญัชีของกองทนุอิสระ มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้สอบบญัชี 

(ข) จดัท า สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบงบการเงินของกองทนุตามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และมาตรฐานการจดัท าบญัชีที่ใช้บงัคบั และ 

(ค) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาให้บริการสอบบญัชี 

7.8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลจากผู้จองซือ้หน่วย
ลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือกองทนุได้เพียงเทา่ที่บริษัทจดัการได้จดัให้มีการก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ
เท่านัน้ นอกจากนี ้เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุเสร็จสิน้แล้ว บริษัทจดัการสามารถหกัเงินของ
กองทนุเพื่อน าไปช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัตัง้และการบริหารจดัการกองทนุ
ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุได้ 

7.8.1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

(ก) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (หากมี) 

(ข) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

ไมม่ี 

(ค) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ไมม่ี 

(ง) อื่นๆ 

(1) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนตามอตัราที่บริษัท
จดัการ และ/หรือ นายทะเบียนก าหนด 

(2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนด าเนินการให้ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จ่ายจริง  

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราที่ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านอง
เดียวกนั 
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7.8.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน 

(ก) ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.2 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว  

(ข) ค่าบริการส าหรับงานบริการด้านธุรการและการตลาดของ ผู้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม 

(1) คา่บริการส าหรับบริการด้านธุรการ ประกอบด้วย 

(ก) คา่บริการจ านวน 18.3 ล้านบาท ส าหรับปี พ.ศ. 2557 ทัง้นี ้นบัแต่ปี พ.ศ.2558 จะ
มีการปรับอตัราค่าบริการเพิ่มขึน้รายปีในอตัราเท่ากับดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยส าหรับปีก่อนหน้า ทัง้นี ้อตัราดงักลา่ว
ต้องไมเ่กินร้อยละ 3.5 และ 

(ข) คา่บริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.15 ของรายได้สทุธิรายเดือนของกองทนุที่เกิด
จากทรัพย์สินที่ให้บริการด้านธุรการ (หลงัหกัค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสิทธิแห่งทาง การ
ประกนัภยั และเงินคา่เช่าตามสญัญาเช่าที่ดินท่ีเก่ียวข้อง)  

(2) คา่บริการส าหรับบริการด้านการตลาดประกอบด้วย 

(ก) ค่าบริการรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือนที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่
ให้บริการด้านการตลาดที่กองทุนได้รับจากผู้ เช่าและบริหารจัดการรายใดๆ ที่เช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพย์สินที่ให้บริการด้านการตลาดนอกเหนือไปจาก
ทรัพย์สนิที่ผู้ เช่าและบริหารจดัการดัง้เดิมเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหรือตก
ลงว่าจะเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการในวนัที่ของสญัญาเช่า ด าเนินการ และ
บริหารจดัการหลกัที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ที่เก่ียวข้อง โดยมีค่าบริการรายปีเพิ่ม
ในอัตราร้อยละ 3 ของจ านวนที่เกินกว่าประมาณการรายได้รายปีที่ เก่ียวกับ
ทรัพย์สนิท่ีให้บริการด้านการตลาดส าหรับปีดงักลา่ว  

(ข) คา่บริการคงที่ในอตัราปีละ 20 ล้านบาท โดยจ่ายในวนัท าการแรกของปี พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2562 หรือ วันอื่นตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน อันเก่ียวกับทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 และทรัพย์สินโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม  ครัง้ที่  3 ที่จะส่งมอบให้กองทุนที่จะให้
ผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมท าการตลาดในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 
ตามล าดบั 

(ค) คา่บริการเพิ่มเติมซึ่งจะช าระ (ก) เมื่อผู้ เช่าและบริหารจดัการที่เป็นบคุคลภายนอก
รายใดต่อสญัญาเช่า ด าเนินการ และบริหารจดัการที่เก่ียวกบัทรัพย์สินที่ให้บริการ
ด้านการตลาด (ข) เมื่อมีทรัพย์สนิที่ให้บริการด้านการตลาดที่ให้ผู้จดัการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมท าการตลาด เพิ่มเติม ทัง้นี ้อตัราค่าบริการเพิ่มเติมในแต่ละกรณีจะ
เป็นไปตามที่กองทนุและผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจะได้ตกลงกนั  
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โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับค่าบริการส าหรับงานบริการด้านธุรการและ
การตลาดของผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมเพิ่มเติมในหัวข้อ  3.7.1 “สาระส าคัญของ
สญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้นและสญัญาเก่ียวกบั
การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเบือ้งต้น” - (ค) “สญัญา
บริการหลกัฉบบัลงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหวา่งผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมและ
กองทุน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงตามข้อตกลงเพิ่มเติม ฉบบัลงวนัที่ 5 มีนาคม 
พ.ศ. 2558 และข้อตกลงเพิ่มเติม ครัง้ที่  2 ระหว่างผู้ จัดการทรัพย์สินโทรคมนาคมและ
กองทนุ) (“สญัญาบริการหลกั”)”  

 

(ค) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.03 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์จะไมต่ ่ากวา่เดือนละ 350,000 บาท 

ทัง้นี ้ผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ออกไปตามที่
จ าเป็นและสมเหตสุมผลอนัเก่ียวเนื่องโดยตรงกบัการปฏิบตัิหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ อาทิ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต (BAHTNET) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าธรรมเนียม
และค่าบริการศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานของกองทุน ค่าเดินทาง ค่าที่ปรึกษารวมถึงการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอก  ค่าที่
ปรึกษากฎหมายภายนอกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้อนัเนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุ และสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือตามที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. เห็นควรให้เป็นหน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นต้น ทัง้นี ้ตามจ านวนที่จ่ายจริง 

(ง) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.023 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อปี โดยมีอตัราค่าธรรมเนียม
รายปีขัน้ต ่าจ านวน 3,200,000 บาท 

(จ) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงนิ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 
และผู้ซือ้หน่วยลงทุนเบือ้งต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) 

(ฉ) คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุในประเทศ และผู้ซือ้
หน่วยลงทุนเบือ้งต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออก
ใหม่ภายหลงัจากการเสนอขาย จะเป็นไปตามสญัญาระหว่างคู่สญัญาที่เก่ียวข้องขณะการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุ 
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(ช) ค่าธรรมเนียมการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขาย 

ตามจ านวนที่บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ ากัด ก าหนดโดยกองทุนจะช าระค่าธรรมเนียม
ดงักลา่ว รวมทัง้คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ตามความเป็นจริงอนัเก่ียวเนื่องกบั
การปฏิบตัิหน้าที่จดัสรรหนว่ยลงทนุ 

(ซ) ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่
ภายหลงัจากการเสนอขาย จะเป็นไปตามสญัญาระหว่างคูส่ญัญาที่เก่ียวข้องขณะการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุ 

(ฌ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาอื่น 

คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาอื่นส าหรับกองทนุ รวมถึงคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จริงของที่ปรึกษาส าหรับการจัดตัง้และบริหารจดัการกองทุน การจดัจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนทัง้ในประเทศและในต่างประเทศ และการซือ้ทรัพย์สินเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน 
เช่น คา่ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (รวมถึงที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมในการ
สุ่มตรวจสอบสภาพทรัพย์สินทัง้ตอนส่งมอบและภายหลังจัดตัง้กองทุน  และที่ปรึกษาที่
เช่ียวชาญด้านการประกนัภยั) คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ คา่ที่ปรึกษากฎหมายและ/หรือภาษี ค่า
ทนายความ เป็นต้น ในจ านวนตามที่จ่ายจริง โดยกองทุนจะช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
รวมทัง้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ตามความเป็นจริงอันเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของที่ปรึกษาแต่ละราย เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศพัท์ คา่โทรสาร ค่าพิมพ์หรือท า
ส าเนาเอกสาร คา่แปลเอกสาร เป็นต้น 

(ญ) ค่าธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงนิเพื่อรักษาเงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก 

ตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนจะช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว รวมทัง้
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ตามความเป็นจริงอนัเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิหน้าที่
ของธนาคาร เช่น คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงคา่ใช้จ่ายของที่ปรึกษา
กฎหมายดงักลา่วเป็นต้น 

(ฎ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาด 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการโฆษณาและการตลาดมีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตามที่จ่ายจริง ทัง้นี ้จะไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนเงินเพิ่มทนุในการเพิ่มทนุแตล่ะครัง้ 
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(2) คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ นกัลงทนุสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย รวมถึง
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และการตลาด เพื่อให้
นกัลงทนุทัว่ไปทราบข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ไมเ่กิน 50 ล้านบาท ตอ่ปีบญัชี 

(ฏ) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ 

(1) คา่ธรรมเนียมการยื่นค าขออนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ในการจดัตัง้และจดัการกองทนุ
ตามจ านวนที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด 

(2) คา่ธรรมเนียมการยื่นค าขอให้ตลาดหลกัทรัพย์รับหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ตามจ านวนที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

(ฐ) ค่าธรรมเนียมการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(1) คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 

เมื่อตลาดหลกัทรัพย์รับจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แล้ว กองทนุจะช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าในอตัราร้อยละ 0.05 ของเงินทนุจด
ทะเบียน โดยมีอตัราคา่ธรรมเนียมไมน้่อยกวา่ 100,000 บาท และอตัราคา่ธรรมเนียมขัน้
สงูไมเ่กินกวา่ 3,000,000 บาท 

(2) คา่ธรรมเนียมรายปี 

กองทนุต้องช าระคา่ธรรมเนียมรายปีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ร้อยละ 0.035 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นท่ีไมเ่กิน 200 ล้านบาท 

(ข) ร้อยละ 0.030 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 
1,000 ล้านบาท 

(ค) ร้อยละ 0.025 ของเงินทนุจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 
5,000 ล้านบาท 

(ง) ร้อยละ 0.020 ของเงินทนุจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 5,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 
10,000 ล้านบาท 

(จ) ร้อยละ 0.010 ของเงินทนุจดทะเบียนในสว่นท่ีเกินกวา่ 10,000 ล้านบาท 

หรืออตัราอื่นๆ ซึง่ตลาดหลกัทรัพย์อาจประกาศก าหนดเป็นครัง้คราว 
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ทัง้นี ้อตัราคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่าต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และอตัราคา่ธรรมเนียมขัน้
สงูไมเ่กินกวา่ 3,000,000 บาท  

(ฑ) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุน 

(1) คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชี รวมทัง้ตรวจระบบงาน ตรวจรายรับ
รายจ่าย และค่าธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายที่ปรึกษาของกองทนุ เช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะ
ด้าน (รวมถึงที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการสุ่มตรวจสอบ
สภาพทรัพย์สนิทัง้ตอนสง่มอบและภายหลงัจดัตัง้กองทนุ และที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญด้าน
การประกนัภยั) คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ คา่ที่ปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ เป็นต้น 

(2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจดัหา ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทรัพย์สิน 
หลกัทรัพย์ ของกองทนุ เช่น ค่านายหน้าในการจ าหน่ายหรือโอนสทิธิ คา่ธรรมเนียมการ
โอน เป็นต้น 

(3) ภาษีหรือคา่ธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามที่จ่าย
จริง เช่น ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทนุของค่าซือ้ขายหลกัทรัพย์
เมื่อมีการซือ้หลกัทรัพย์ และจะถูกหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมื่อมีการขายหลกัทรัพย์ 
คา่ใช้จ่ายในการโอนหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

(4) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าและ/หรือ สอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ 

(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซือ้
ทรัพย์สนิ คา่ก่อสร้างเพิ่มเติม และคา่ใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงและพฒันา 

(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย  ดูแล และ/หรือ เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน  เช่น 
คา่ใช้จ่ายในการประกนัวินาศภยั เป็นต้น 

(7) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับภาษี ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานก ากับ
ดูแล ค่าธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวข้องตามอตัราที่กฎหมายก าหนด และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบัหนว่ยงานราชการ (ถ้ามี) 

(8) คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับ
ช าระหนี ใ้ดๆ  หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีในศาล  โดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการ เพื่อรักษาสทิธิของผู้ ถือหนว่ย 
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(9) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินในกรณีมีการ
ลดทุน  และ /ห รือจ่ าย ปันผล  เช่ น  ค่ าธรรม เนี ยม ธนาคาร  ค่ าอากรแสตม ป์  
คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

(10) ค่าจดัท า จัดพิมพ์ ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษี 
และ แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่ง
เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(11) ค่าจัดท าและจัดพิมพ์หนังสือชีช้วนหน่วยลงทุน รายงานผู้ ถือหน่วยลงทุน รายงาน
ประจ าปี ตลอดจน คา่แปลและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

(12) คา่ใช้จ่ายในการจดัท า จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือบอกกลา่ว ประกาศและรายงานตา่งๆ 
รวมถึงการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั เช่น ประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ประกาศ
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล  เป็นต้น 
และ/หรือ ขา่วสารถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(13) ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุ และ/หรือ จดัประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดส่งจดหมายเชิญประชุม  และ/หรือ เอกสารการ
ประชมุ รายงานการประชมุ เป็นต้น 

(14) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน (ส าหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคคลของ
บริษัทจดัการเอง) หรือคณะกรรมการอื่นใด (ถ้ามี) เช่น ค่าจ้าง ค่าเบีย้ประชุม เป็นต้น 
ตามที่จ่ายจริง ในจ านวนไมเ่กิน 10 ล้านบาทตอ่ปี 

(15) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล เพิ่มทนุ และ/หรือลดทนุ และคา่ใช้จ่าย
ที่เก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของนายทะเบียน เช่น การปิดสมดุทะเบียน ค่าเอกสาร
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าบริการงานจดทะเบียนโอนหน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียม
การ ออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีต้องช าระให้แก่นายทะเบียน เป็นต้น 

(16) ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรือ ท่ีเกิดขึน้
จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และ/
หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจดัประชุมผู้ ถือหนว่ยลงทนุการขอมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ การลงโฆษณาหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 

(17) คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ และคา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

(18) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เก่ียวกบัการด าเนินงาน และการบริหารทรัพย์สินของกองทุน 
และบริษัทจัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน 
คา่ใช้จ่ายในการให้ค าปรึกษากฎหมายและ/หรือการด าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่
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ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  หรือเมื่อได้รับค าสั่งจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการให้ความเห็นทางกฎหมาย การ
ด า เนินคดีทางศาล ค่าธรรม เนียมศาล  ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่
บคุคลภายนอก คา่จดจ านอง คา่ปลดจ านอง คา่ใช้จ่ายในด้านนิติกรรม คา่ใช้จ่ายในการ
แก้ไขสญัญา ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร สญัญา ตราสาร หนังสือบอกกล่าว 
หนงัสอืแจ้งและเอกสารอื่นใด และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่บริษทจดัการเห็นสมควร เป็นต้น 

(19) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายในการเลกิกองทนุหรือเปลีย่นแปลงบริษัทจดัการ 

(20) รายจ่ายหรือคา่ใช้จ่ายที่กองทนุต้องจ่ายตามเอกสารธุรกรรม 

(21) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื่นๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินงานของกองทนุ 

(22)  คา่ตอบแทนของผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมจากการท าหน้าที่เป็นผู้จดัการทรัพย์สิน
โทรคมนาคมตามจ านวนและ/หรืออัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาบริการหลัก  โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.7.1(ค) “สญัญาบริการหลกัฉบบัลงวนัที่  24 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ระหวา่งผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมและกองทนุ (ตามที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงตามข้อตกลงเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ
ข้อตกลงเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2 ระหวา่งผู้จดัการทรัพย์สนิโทรคมนาคมและกองทนุ) (“สญัญา
บริการหลกั”)” และหวัข้อ 7.8.2 (ข) “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุ” 

อัตราค่าธรรมเนียมข้อ 7.8.1 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ จองซือ้หน่วย
ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน” และข้อ 7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทนุ” เป็นอตัราตามที่จ่ายจริงที่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ท านองเดียวกนั  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทุน  หากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีภาระต้องเสีย
ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั จะถือเป็นภาระของกองทนุ  

บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมข้อ 7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทนุ” ข้อ (ก) ข้อ (ข) และข้อ (ง) ทกุเดือน โดยใช้มลูค่าทรัพย์สิน หรือมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
หรือมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว หรือมลูคา่เงินลงทนุสะสมของกองทนุแล้วแต่กรณี ณ 
วนัสดุท้ายของเดือน เป็นฐานในการค านวณ และจะเรียกเก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจาก
บญัชีของกองทนุเป็นรายเดือน  

ทัง้นี  ้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และ /หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ของกองทุน จะเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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อย่างไรก็ดี บุคคลที่เป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามข้อ 7.8 “ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ” อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก าหนดข้างต้น ทัง้นี ้แล้วแตข้่อตกลงที่คู่สญัญาที่
เก่ียวข้องจะได้ตกลงกนั 

7.8.3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

(ก) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่ม/ ลด/ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายภายใต้
อัตราที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.8.1 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ จองซือ้หน่วย
ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน” และข้อ 7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทนุ” ข้างต้น ตราบเท่าที่ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงดงักลา่วไม่เกิน
อัตราที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ เก่ียวข้อง อย่างไรก็ดีในการเรียกเก็บ  เพิ่มหรือลด หรือยกเว้น
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นนี ้บริษัทจดัการจะท าการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัท
จดัการ 

(ข) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิที่จะเพิ่ม/ลดอตัราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายตามหวัข้อ 7.8.1 
“คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ” และ
ข้อ 7.8.2 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน” โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินกวา่อตัราที่ระบใุนโครงการ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงักลา่วได้ ในกรณีที่ได้รับอนมุติจากผู้ ถือหนว่ยด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับ
อนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(2) กรณีที่บริษัทจดัการจะเปลีย่นแปลงลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่  ณ ส านกังานของ
บริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ที่ใช้
เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย
ดงักลา่ว 
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7.9. มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

การประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) เป็นการจัดท ารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอย่างเต็มรูปแบบที่มีการ
ตรวจสอบเอกสารสทิธิและเป็นไปเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ (“รายงาน
ประเมินคา่”) 

(ข) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานต้องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้อย
หนึ่งราย ในกรณีที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุจะเข้าลงทุนมีมลูค่าตัง้แต่  50 ล้านบาท
ขึน้ไป 

(ค) กรณีการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง การ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิจะต้องด าเนินการโดยผู้ประเมินคา่อยา่งน้อยสองราย 

(ง) กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นหุ้ นหรือตราสารแห่งหนี  ้(ตามข้อ (จ) ของนิยามค าว่า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน”) ผู้ประเมินค่าต้องเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินที่เป็นอิสระ ซึ่งจะต้อง
ท าการประเมินค่าหุ้นหรือตราสารแห่งหนีด้งักล่าวเพิ่มเติมไปจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน
และการด าเนินงานทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(จ) ผู้ประเมินคา่ต้องเป็นนิติบคุคลที่มีประสบการณ์หรือความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมินคา่ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(ฉ) ผู้ประเมินค่าต้องพิจารณาผลประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบ  โดย
พิจารณาถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาที่เก่ียวข้อง (ไมว่า่จะเป็นฉบบัร่างที่ใกล้เสร็จสมบรูณ์หรือ
ฉบบัลงนามที่ได้เปิดเผยไว้ในโครงการจดัการกองทนุ) 

(ช) การประเมินคา่ต้องด าเนินการลว่งหน้าก่อนการได้มาซึ่งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานเป็นเวลาไม่
เกินหนึง่ปี 

(ซ) การประเมินคา่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน จะกระท าโดยผู้ประเมินคา่รายเดียวกนัติดตอ่กนัเกิน
สองครัง้มิได้ 

(ฌ) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนจะกระท าทุกสามปีนับแต่วันที่มีการ
ประเมินค่าครัง้ล่าสดุ หรือเมื่อปรากฏแก่บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีของ
กองทุนเห็นว่ามีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ  อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานอยา่งมีนยัส าคญั 
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7.10. การค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย
หน่วยลงทุน 

7.10.1. การค านวณมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

ในการค านวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลกั บริษัทจัดการจะค านวณโดยใช้ราคาที่ได้จากการ
ประเมินครัง้ลา่สดุซึง่ปรับปรุงด้วยการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน (ถ้ามี) และการ
ตดัจ าหนา่ยทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน (ถ้ามี) ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัการประเมินลา่สดุ ทัง้นี  ้ในช่วงระยะเวลา
สามปีแรกหลงัจากจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ บริษัทจดัการจะใช้ราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีกองทนุ
เข้าลงทุน กล่าวคือ ราคาซือ้ขายของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าว เว้นแต่จะมีการประเมินมูลค่า
ใหมใ่นระยะเวลาดงักลา่วไมว่า่ด้วยสาเหตใุดๆ สว่นในกรณีการลงทนุในทรัพย์สนิรองบริษัทจดัการจะใช้ราคาอื่น
ที่ก าหนดโดยสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ (Association of Investment Management Companies - AIMC)   

บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน ตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ใช้ราคาที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีก าหนดเก่ียวกบัวิธีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

(ข) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินรวมและมูลค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม
สองต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(ค) ค านวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้าต าแหน่ง  โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่
ต าแหนง่ โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ห้าทิง้  

ในกรณีที่มีเศษเหลอืจากการปัดเศษ จะน าเศษนัน้รวมค านวณเข้าเป็นทรัพย์สนิในกองทนุ 

ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ  มูลค่าของ
หน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ  7.10 “การค านวณและเปิดเผยมูลค่า
ทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน” นี ้เว้นแต่กรณีที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไป
ตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

ทัง้นี ้การค านวณมลูค่าทรัพย์สินรวม มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการ 
ประกาศเป็นการค านวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ลา่สดุเป็น
ฐานในการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินหลกัของกองทุน  ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซือ้ขายได้จริงของ
ทรัพย์สนิหลกัดงักลา่ว 
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7.10.2. การเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัท าและเปิดเผยรายงานที่แสดงมลูค่าทรัพย์สินรวม มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่า
ของหน่วยลงทนุ ของวนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาส ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิน้ไตรมาส ทัง้นี ้มลูค่าที่ค านวณได้
ดงักลา่วต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ รับรองวา่การค านวณดงักลา่วได้กระท าตามกฎหมายหลกัทรัพย์  

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ และ
เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนผ่านการประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัและปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและส านกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยต้องมีการเปิดเผย
ช่ือ ประเภท และที่ตัง้ทรัพย์สนิของกองทนุ  

7.10.3. ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน 

บริษัทจัดการจะต้องจัดเตรียมและเปิดเผยการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  รวมทัง้งบ
การเงิน (ทัง้รายไตรมาสและรายปี) รายงานประจ าปี เหตุการณ์ส าคญัที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน 
ฐานะทางการเงิน หรือผลประกอบการของกองทุน และเหตุการณ์อื่นใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) ก าหนด 

7.10.4. การเปิดเผยข้อมูลต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถอืหน่วยลงทุน 

เหตกุารณ์ส าคญัที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมลู เช่น 

(ก) ให้บริษัทจดัการรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการรู้
หรือควรรู้ถึงกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการวา่มกีารถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ข้อจ ากดั
ที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.4.6 “ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

(ข) เมื่อเกิดกรณีที่อาจท าให้ต้องเลิกกองทุน  กรณีที่เป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นที่ทราบ
ก าหนดการเลิกกองทนุลว่งหน้า ให้บริษัทจดัการแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์ทราบเป็นหนงัสือก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการ และ
ด าเนินการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ผู้ลงทนุทราบเร่ืองก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้า
วันท าการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถ่ิน เป็นต้น และส าหรับการเลิก
กองทุนเพราะเหตุอื่นให้บริษัทจัดการรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยไมช่กัช้า  

(ค) ให้บริษัทจดัการรายงานพร้อมด้วยเหตผุลต่อส านกังาน ก.ล.ต.และในกรณีที่กองทนุมีหน่วย
ลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  ต่อตลาดหลกัทรัพย์ด้วยโดยไม่ชักช้า 
เมื่อปรากฏเหตกุารณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทนุที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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กรุณาพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับหน้าที่ของบริษัทจัดการในการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ  7.7.2 
“บริษัทจดัการ – 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ”  

7.10.5. การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดส าหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื่อหน่วยลงทุนได้รับอนุมัติให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์บริษัทจัดการจะต้อง
รายงานข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์ ที่เก่ียวข้องตามที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดย ณ ปัจจบุนั เร่ืองที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมลู เช่น 

(ก) วนัก าหนดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุและวาระการประชุม  หรือในกรณีขอความเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อขอมติ  ให้แจ้งก าหนดวนัสดุท้ายของ
การรับหนงัสอืแจ้งมติด้วย 

(ข) มติก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุหรือวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เพื่อการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือวนัให้สทิธิใดๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ค) กองทนุจ่ายหรือไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ง) มติให้เพิ่มเงินทนุจดทะเบียน จดัสรรหนว่ยลงทนุ หรือลดเงินทนุจดทะเบียน 

(จ) การออกหนว่ยลงทนุชนิดใหม ่(tranche) 

(ฉ) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ  10 ของ
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(ช) การได้มาหรือเสยีไปซึง่สญัญาทางการค้าที่ส าคญั  

(ซ) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 

(ฌ) มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่ เก่ียวข้องตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศก าหนดตามประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(ญ) มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส าคัญ  การพัฒนาที่ส าคัญเก่ียวกับทรัพยากร  เทคโนโลยี 
ผลติภณัฑ์ และตลาด หรือการค้นพบท่ีส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ 

(ฎ) การท าธุรกรรมกู้ยืมเงินในนามของกองทนุหรือก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทนุอยา่งมี
นยัส าคญั 

(ฏ) มีข้อพิพาทที่ส าคญัที่มีผลกระทบเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุ เช่น ข้อพิพาทเก่ียวกบั
แรงงาน ผู้ รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสนิค้าให้กองทนุ 
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(ฐ) กองทนุมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ส าคญั 

(ฑ) กองทนุมีการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

(ฒ) กองทุนประกาศเลิกกอง หรือกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เก่ียวข้องเลิกกิจการและมีการช าระ
บญัชี 

(ณ) การประเมินราคาทรัพย์สินที่ส าคัญของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เก่ียวข้องโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระเพื่อเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ด) การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในโครงการจ่ายลงทนุ 

(ต) การผิดนดัช าระหนีห้รือไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัตามนิติกรรมเก่ียวกบัการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินของกองทุน ซึ่งมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละห้าของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสดุ พร้อมทัง้แนวทางในการแก้ไขเหตุ
ดงักลา่ว 

(ถ) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือการตัดสินใจ
ลงทนุในหนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุ หรือตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาหนว่ยลงทนุ 

(ท) การเปลีย่นแปลงส านกังานใหญ่ของบริษัทจดัการ 

(ธ) การเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทนุ ผู้สอบบญัชี หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(น) การเปลีย่นแปลงของนายทะเบียนหรือส านกังานใหญ่ของนายทะเบียน 

(บ) มลูค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าของหน่วยลงทนุ งบการเงิน และงบการเงินรวม
ของกองทุน รายงานประจ าปีของกองทุน ซึ่งได้มีการจดัเตรียมตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดทัง้นี  ้บริษัทจัดการต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายใน
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.10.6 “งบการเงิน” หรือ 7.10.8 “รายงานประจ าปี” หรือ  
7.10.11 “การรายงานมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ” ตามแตก่รณี 

(ป) รายงานสรุปผลการด าเนินงานของกองทนุตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

(ผ) ข้อมลูอื่นใดตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

7.10.6. งบการเงนิ 

บริษัทจดัการต้องยื่นงบการเงินดงัตอ่ไปนีต้อ่ส านกังาน ก.ล.ต. และตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 
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(ก) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้ สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว  ทัง้นี ้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุท้าย
ของแตล่ะไตรมาส และ 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้สง่งบการเงินไตรมาส 4 ฉบบัสอบทาน ให้ยื่นงบการเงินประจ า
งวดการบญัชีที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว  ภายในสองเดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ ทัง้นี ้หากมีการสง่งบการเงินไตรมาส 4 ฉบบัสอบทาน
แล้ว ให้ยื่นงบการเงินประจ างวดการบัญชีดังกล่าวภายในสามเดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีของกองทนุ  

งบการเงินจะต้องผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทาน แล้วแต่กรณี จากผู้ สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

นอกจากนีบ้ริษัทจัดการต้องจัดส่งหนังสือรับรองงบการเงิน และบทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบ
บญัชีตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. วา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีในตลาดทนุให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต.  
ด้วย 

7.10.7. การวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ 

เมื่อปรากฏวา่รายได้หรือก าไรสทุธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกตา่งจากงบการเงินในงวดเดียวกนั
ของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20  บริษัทจดัการต้องจดัท าการวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ 
(Interim Management Discussion and Analysis) โดยจะแสดงถึงสาเหตุและปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความ
แตกต่าง รวมทัง้ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว  และน าส่งต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมกับการจัดส่งงบ
การเงิน 

7.10.8. รายงานประจ าปี 

ให้บริษัทจัดการจดัท าและสง่รายงานประจ าปีของกองทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านกังาน  ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ ภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ ทัง้นี ้วนัที่สง่ให้ส านกังาน 
ก.ล.ต. ต้องไม่ช้ากว่าวนัที่ส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะต้องส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไปพร้อมกบัการจดัส่งหนงัสือ
นดัประชมุสามญัประจ าปี 

หากระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
ข้อมูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนทุกครัง้ไว้ในรายงานประจ าปีของกองทุนที่จะจัดส่งให้
ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์  
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7.10.9. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

บริษัทจัดการต้องจัดท าและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีโดยมี เนือ้หาและรายละเอียดตามที่
ก าหนดในหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ให้ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์  ภายในสามเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
รอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ 

7.10.10. การรายงานความคืบหน้าโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ 

ในกรณีที่กองทนุมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ บริษัท
จดัการจะจดัท ารายงานความคืบหน้าของโครงการทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัที่มีการลงทนุในทรัพย์สิน
ดงักลา่ว และสง่รายงานดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบัแตว่นัสดุท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน
นัน้ หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่ก าหนดภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ รายงานความคืบหน้าจะต้องมีข้อมูล
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้(1) ข้อมลูความคืบหน้าของการพฒันาโดยเปรียบเทียบกบัแผนการพฒันา และ (2) ในกรณี
ที่ไม่เป็นไปตามแผนการพฒันา จะระบุแนวทางการแก้ไขและผลกระทบที่กองทนุได้รับหรืออาจได้รับ นอกจากนี ้
รายงานดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปีของกองทุน และส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ภายในสีเ่ดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ หรือภายในระยะเวลา
อื่นใดตามที่ก าหนดภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์  

7.10.11. การรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

บริษัทจดัการจะต้องจัดท าและเปิดเผยรายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และ
มูลค่าของหน่วยลงทุน ของวนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาส ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิน้ไตรมาส กรุณาพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 7.10.1 “การค านวณมลูคา่ทรัพย์สินรวม มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหนว่ย
ลงทนุ” 

7.10.12. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทจัดการจะด าเนินการต่างๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่ก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที่
ส านกังาน ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ท าการแก้ไขเพิ่มเตมิ ประกาศ ก าหนด ออกค าสัง่ หรืออนญุาตเป็น
ประการอื่น ในกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการจะปฏิบตัิไปตามการแก้ไข เพิ่มเติม การประกาศก าหนด ค าสัง่ หรือค า
อนญุาตนัน้โดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้อนมุตัิการด าเนินการดงักลา่วแล้ว 

7.11. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุน 

วนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชี คือ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
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7.12. สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

7.12.1. สิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที่มีการปิดสมดุทะเบียนเพื่อการจ่ายเงิน
ปันผลมีสทิธิที่จะได้รับการจดัสรรผลก าไรในรูปของเงินปันผลจากกองทนุตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ระบไุว้ใน
โครงการจดัการกองทนุ 

ทัง้นี ้รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ฉบบัลงวนัที่ 9 ตลุาคม พ.ศ. 
2555 เพื่อยกเว้นภาษีบางประเภทให้แก่กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งอยู่ภายใต้เง่ือนไขของประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรที่จะออกมารองรับ พระราชกฤษฎีกาได้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดา (ไม่รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามญั หรือคณะบุคคลซึ่งไม่ใช่นิติบคุคล) ส าหรับเงินปัน
ผลทีไ่ด้จากกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่รวมถึงกองทนุ เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแตปี่ที่มีการจดทะเบียนจดัตัง้
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่ได้รับ กองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐานจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
สแตมป์ อีกทัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจะต้องให้ข้อมลูแก่กรมสรรพากรตามที่ก าหนด เช่น รายช่ือของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนที่ได้รับเงินปันผล และเลขบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง จ านวนเงินปันผล และวนัที่
จ่ายเงินปันผล และต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุวา่เงินปันผลดงักลา่วเป็นเงินปันผลที่ได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงินได้ 

7.12.2. สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ 

โดยปกติในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะต้องจดัหาข้อมูลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่ง
เพียงพอต่อการพิจารณาลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัทจดัการและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ต้องลงมติดงักลา่ว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นผลมาจาก
การลงมติในเร่ืองดงักลา่ว 

1. เร่ืองที่ต้องอนุมัติโดยมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายมีสทิธิพิจารณาและออกเสยีงในเร่ืองการด าเนินการตอ่ไปนีข้องกองทนุ 

(ก) การถอดถอนหรือแต่งตัง้บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามวิธีการที่ก าหนดไว้
ในหวัข้อ 7.7.2 “บริษัทจัดการ – 3. การถอดถอนและเปลี่ยนแปลงบริษัทจดัการ” และหวัข้อ 
7.7.3 “ผู้ดแูลผลประโยชน์ – 2. การถอดถอนและเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์” 

(ข) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจ าหนา่ยไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมลูคา่เกินกว่า  
100 ล้านบาท หรือตัง้แตร้่อยละ 30 ขึน้ไปของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลาที่มีการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปดงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามข้อตกลงหรือสญัญาที่มีกบัสว่นราชการหรือองค์การของรัฐบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้องค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดัตัง้
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กิจการนัน้ (รวมถึงหนว่ยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึง่ไมม่ีฐานะเป็นนิติบคุคลด้วย) ซึง่ได้
ระบไุว้อยา่งเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุ หรือในกรณีการได้มาหรือจ าหนา่ย
ไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปดงักลา่วที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
ดงักล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน กรุณาพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 2.2.4 “การลงทุนในทรัพย์สินหลกั - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
เพิ่มเติม” และ 2.2.7 “การจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของกองทนุ” ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการก าหนดไว้
อย่างชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่าการได้มาเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบ
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้นัน้โดยไม่ต้องขอมติ
จากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  โดยการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่ได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปดงักล่าวนัน้ ให้พิจารณา
จากมลูคา่ทกุรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

(ค) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีมลูคา่ของสญัญาเกินกวา่ 100 ล้านบาท หรือตัง้แต่
ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทนุ ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิก
สัญญาดังกล่าว  เว้นแต่เป็นการการเข้าท า  แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาซึ่งได้ระบุไว้อย่าง
เฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจดัการกองทนุ หรือ เป็นการเข้าท าแก้ไข หรือยกเลกิสญัญาที่มี
มลูคา่ของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท แตน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของ
กองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักล่าว ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 3.7.5 ทัง้นี ้ในกรณีที่มี
การก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่าการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิก
สญัญาที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  ให้
บริษัทจัดการมีอ านาจปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้นัน้โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือ
ความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ง) การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม  หรือการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  หรือการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่
เก่ียวข้องเก่ียวกบัการบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน ซึง่มีมลูค่าของทรัพย์สินหรือสญัญา (แล้วแตก่รณี) ไมน้่อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่
น้อยกว่าร้อยละสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ เวลาที่มีการท าธุรกรรมดงักลา่ว 
หรือ ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) แล้วแต่จ านวน
ใดจะสูงกว่า ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 5.3 “การด าเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ ถือ
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หน่วยลงทุน” ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่า
การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม  หรือการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  หรือการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่
เก่ียวข้องเก่ียวกบัการบริหารจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานใดไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  ให้
บริษัทจัดการมีอ านาจปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้นัน้โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือ
ความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(จ) การตกลง ยินยอม หรือใช้สทิธิออกเสยีงเพื่อให้บริษัทท่ีกองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามค าจ ากดัความ
วรรค (จ) ของค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” ท าธุรกรรม ตามข้อ (ง) ข้างต้น กบั
บคุคลที่เก่ียวข้องตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อ 5.3 “การด าเนินการท่ีต้องได้รับมติของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ” 

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน  หรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุน  ตามวิธีการที่
ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.13 “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ” 

(ช) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทนุตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ  7.5 “การเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียน” 

(ซ) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.6 “การลดเงินทนุจด
ทะเบียน” 

(ฌ) การควบหรือรวมกบักองทนุอื่นตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ญ) การเลิกกองทุน ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.15 “การเลิกกองทนุ การคืนเงิน และการ
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน” 

(ฎ) การเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือกองทุนที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 
7.8.3 “การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย - (ข) การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือ
คา่ใช้จ่าย” และ 

(ฏ) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ซึง่รวมถึงการแก้ไขข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และเร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน  ซึ่งใน
กรณีดงักลา่วต้องได้รับมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือโดย
การเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุก็ได้ 

3. การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทุนและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะต้องแจ้งวนัปิดสมุดทะเบียนต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วนั หรือก าหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียนก าหนดก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนนัน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวนั
ปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หรือก าหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียนก าหนดก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนตามที่เคยแจ้งไว้นัน้  

บริษัทจดัการจะต้องจดัสง่หนงัสอืขอมติ หรือหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ซึง่มีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน และให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่า
สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นบนัทึกข้อมลูที่ถกูต้องและเป็นจริง ดงันัน้ การจ่ายหรือการแจกจ่าย
ทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุผู้ซึง่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว และสิทธิ
ในการได้รับหรือข้อจ ากดัสทิธิใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุผู้ซึ่งมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุดงักลา่ว ให้ถือวา่เป็นการท่ีบริษัทจดัการกระท าไปโดยชอบ 

(ก) การขอมติโดยสง่หนงัสอื 

ในการขอมติโดยการสง่หนงัสือขอมติ มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือตามจ านวนหนว่ยลงทนุ
รวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิออกเสียงไม่วา่จะเป็น
การขอมติในเร่ืองใด เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไข
วิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระท าตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.13.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทนุ” โดยบริษัทจดัการจะต้องแสดงข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุอยา่งเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
ในเร่ืองที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองดังกล่าว 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแสดงข้อมลูดงักลา่วไว้ในหนงัสอืแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อขอมติ 
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(ข) การขอมติโดยเรียกประชมุ 

(1) การประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ดงันี ้
(ก) การประชมุสามญัประจ าปี ซึง่จะจดัให้มีขึน้ภายในสีเ่ดอืนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของกองทนุ เพื่อรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุรับทราบในเร่ืองดงันีเ้ป็น
อยา่งน้อย 

(1) การจัดการกองทุนในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนใน
อนาคต 

(2) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
โดยอยา่งน้อยต้องมีการน าเสนองบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

(3) การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุและคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี 
(ข) การประชมุวิสามญัในกรณีใดกรณีหนึง่ดงันี ้

(1) เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ประโยชน์ในการจดัการกองทนุ 

(2) เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งถือหน่วยลงทนุรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เข้าช่ือกนัท า
หนงัสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยระบเุหตผุล
ในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชดัเจน โดยบริษัทจดัการจะต้องจดัให้มี
การประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนภายในสี่สิบห้าวันนบัแต่วนัที่ได้รับหนังสือ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(2) การเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ก) บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยอย่างน้อยจะมีข้อมูลเก่ียวกับวิธีการ
ประชุมและการออกเสยีงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชมุ และเร่ือง
ที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบชุดัเจนว่า
เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี 
รวมทัง้ความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนใน
เร่ืองดังกล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน จะรวมถึง
ความเห็นเก่ียวกบัผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติใน
เร่ืองนัน้ๆ ด้วย 
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(ข) บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ สบิสีว่นั ใน
กรณีที่เป็นการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไมน้่อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เจ็ดวนั ในกรณี
อื่นๆ นอกจากนี ้บริษัทจัดการจะประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
รายวนัแหง่ท้องถ่ินอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุ   

(3) องค์ประชมุ 

(ก) การขอมติโดยการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไม่น้อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทัง้หมด โดยมีหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เว้นแตท่ี่ก าหนดไว้ในข้อ (ค) ท้ายนี ้

(ข) ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง
หนึ่งชั่วโมงจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่ก าหนดไว้ใน (ก)  หากว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้
ถือหน่วยลงทุนร้องขอการประชุมนัน้เป็นอนัระงับไป  หากการประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทนุนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ บริษัทจัดการจะ
นดัประชุมใหม่ และบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม โดยในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบ
องค์ประชมุ 

(ค) องค์ประชุมที่ก าหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้น ามาใช้บงัคบักบัการขอมติเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ  ซึ่งจะต้องกระท าตามที่
ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.13.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ” 

(4) การด าเนินการประชมุ 

(ก) การด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดั
ประชุม  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่มาประชมุ 

(ข) เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุนนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
ขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 
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(ค) ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก) หรือ
พิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเสนอไมเ่สร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้อง
เลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป 
และบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระ
การประชุมไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม   ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวนัก่อน
วนัประชมุ  

(ง) บริษัทจัดการจะจัดให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยจะจัดส่ง
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์พร้อมกบัการจดัสง่ไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(5) สทิธิออกเสยีง 

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเร่ือง
ที่จะลงมติใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองที่จะลงมตินัน้ 

(ข) ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 
7.4.6 “ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ” จะต้องงดออกเสียงส าหรับหน่วยลงทนุสว่นที่
ถือเกินอตัรานัน้ 

(6) ข้อก าหนดในการออกเสยีง 

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หนว่ยลงทนุท่ีตนถือ 

(ข) เว้นแต่กรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี ้มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ถือ
ตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(ค) เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี  ้มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจ านวนหน่วยลงทุน    
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(1) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่มี
มลูค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทนุ ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปดงักลา่ว หรือการตกลง 
การยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ ถือหุ้นตามค า
จ ากดัความวรรค (จ) ของค านิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” 
ด าเนินการดงักลา่ว 
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(2) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการบริหารจัดการหรือจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานโดยกองทุนที่มีมูลค่าของ
สญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 30 ขึน้ไปของมลูค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทนุ ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาดงักลา่ว หรือ
การตกลง การยินยอม หรือใช้สทิธิออกเสยีงเพื่อให้บริษัทท่ีกองทนุเป็นผู้ ถือหุ้น
ตามค าจ ากัดความวรรค (จ) ของค านิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐาน” ด าเนินการดงักลา่ว 

(3) การเข้าท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง หรือการตกลงยินยอม หรือใช้สทิธิออก
เสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ ถือหุ้นตามค าจ ากัดความวรรค  (จ) ของค า
นิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” เข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่
เก่ียวข้องในเร่ืองที่ต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดในหวัข้อ 5.3 
“การด าเนินการท่ีต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

(4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน  ตามวิธีการในหัวข้อ 7.5 “การเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง การยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้
บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ ถือหุ้นตามค าจ ากัดความวรรค  (จ) ของค านิยามค าว่า 
“ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” ด าเนินการดงักลา่ว 

(5) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ ตามวิธีการในหวัข้อ 7.6 “การลดเงินทนุ
จดทะเบียน” หรือการตกลงยินยอม  หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่
กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นตามค าจ ากดัความวรรค (จ) ของค านิยามค าวา่ “ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน” ด าเนินการดงักลา่ว 

(6) การควบหรือรวมกบักองทนุอื่น 

(ง) มติเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการกองทนุ 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในหวัข้อ 7.13.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ” 

ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีที่ส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ หนว่ยงาน
อื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อก าหนดในการออกเสียง
ไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

4. ผลผูกพัน 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีผลผกูพนัตอ่บริษัทจดัการให้ปฏิบตัิตามมตินัน้ เนื่องจากบริษัทจดัการมีภาระ
ผกูพนัทางกฎหมายในการบริหารและจดัการกองทนุด้วยความรับผิดชอบความระมดัระวงั  และความ
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ซื่อสตัย์สจุริต เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที่บงัคบัใช้ 
โครงการจดัการกองทุนข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  และมติผู้ ถือหน่วยลงทุน
ด้วย 

ทัง้นี ้ผลผูกพันของมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการด้วย 

7.12.3. สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื่อเลิกโครงการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเมื่อเลิกโครงการจดัการกองทนุ 
โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ ช าระบัญชีที่ส านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ช าระบัญชี เพื่อท าการจ าหน่าย
ทรัพย์สนิและช าระหนีข้องกองทนุ และจ าหนา่ยเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการ
ถือหนว่ยลงทนุ โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ  

7.12.4. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้  แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อเง่ือนไข และ
หลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

7.13. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 

7.13.1. วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ สามารถกระท าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) โดยมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (มากกว่าร้อยละ 50) ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ในกรณีเช่นนีใ้ห้บริษัทจดัการแจ้งให้ส านกังาน 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้มีมติให้แก้ไข 

(ข) บริษัทจดัการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้วเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้โดย
ชดัเจน 

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ ค าสัง่ หรือ
หนังสือเวียนตามที่ ได้แก้ไขหรือออกโดย ก .ล .ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ส านกังาน ก.ล.ต. และ 

(3) การแก้ไขช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง หรือ 
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(ค) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

การแก้ไขเพิ่มเติมไม่วา่ในกรณีใดๆ ให้บริษัทจดัการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือ
วิธีจดัการไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุคน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนันบั
แต่วนัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม หรือวนัที่ถือว่าได้รับมติ 
แล้วแตก่รณี 

7.13.2. การได้รับความเห็นชอบในกรณีอื่น 

หากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการ จะกระทบต่อสิทธิและ
ภาระหน้าที่ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทนุ นายทะเบียน ผู้ประเมินค่า 
และที่ปรึกษาใดๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 7.7 “การแต่งตัง้ สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบคุคลต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบักองทนุ” หรือกระทบตอ่คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 
7.8 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ” การแก้ไขในกรณีดงักลา่ว นอกจากจะต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
แล้ว จะต้องกระท าโดยได้รับความเห็นชอบหรือค ายินยอมจากฝ่ายที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี ด้วย แต่ทัง้นีม้ติ
ดงักลา่วของผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องไมข่ดัหรือแย้งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจดัการกองทนุ 
หรือผลประโยชน์ของกองทนุ 

7.13.3. สิทธิออกเสียงยบัยัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการมีสิทธิและสงวนสิทธ์ิที่ใช้สิทธิออกเสยีงยบัยัง้ในการออกเสียงลงคะแนนใดๆ ในที่ประชุม 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในเร่ืองที่เก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการซึง่ขดัหรือแย้งกบั
กฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจดัการกองทนุ หรือที่อาจท าให้เกิดความเสียหายหรือขดัแย้งกบั
ผลประโยชน์ของกองทนุ หรือที่กระทบตอ่สทิธิและภาระหน้าที่ของบคุคลภายนอกซึง่เป็นคูส่ญัญาของกองทนุ 

7.14. ช่องทางและวิธีการร้องเรียน 

ผู้ลงทนุสามารถสง่ข้อร้องเรียนได้ที่หนว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

ที่อยู ่ เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์  0-2949-1500 

โทรสาร  0-2949-1510 
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ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่อยู ่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศพัท์ 0-2695-9999 

โทรสาร 0-2256-7755 

หรือ www.sec.or.th  

7.15. การเลิกกองทุน การคืนเงนิ และการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

7.15.1. การคืนเงนิค่าจองซือ้ในกรณีเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียน 

บริษัทจดัการจะต้องคนืเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทนุ ในกรณีการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนซึ่งมีการยกเลิกการเพิ่มเงินทุนในภายหลงัเนื่องจากไม่
สามารถลงทนุในทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานตามที่ก าหนดไว้ได้ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั
การเพิ่มเงินทนุในหวัข้อ 7.5 “การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียน” 

7.15.2. กรณีเลิกกองทุน 

หลงัจากวนัจดทะเบียนกองทนุเมื่อปรากฏเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้บริษัทจดัการ
จะด าเนินการเลกิกองทนุ 

(ก) เมื่อจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า  35 ราย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(ข) เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุและบริษัทจดัการน าเงินไป
ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จนท าให้กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนต ่ากว่า 2,000 ล้าน
บาท (ค านวณจากมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ) 

(ค) เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุน  และบริษัทจัดการไม่
สามารถด าเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทนุลงทุนมีมลูค่ารวมกัน
ตามที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทนุ) ภายในหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

(ง) เมื่อส านกังาน ก.ล.ต. มีค าสัง่เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุ 

(จ) เมื่อครบก าหนดอายุของกองทุน  (หากมี) หรือสาเหตุของการเลิกกองทุนอื่นใดตามที่ได้
ก าหนดไว้ลว่งหน้า 

http://www.sec.or.th/
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(ฉ) กองทุนไม่สามารถแต่งตัง้บริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน  90 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งการ
ลาออกจากการปฏิบตัิหน้าที่โดยบริษัทจดัการ 

(ช) เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติให้เลกิกองทนุ 

(ซ) เมื่อส านกังาน ก.ล.ต. มีค าสัง่เลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

ในกรณีของการเลิกกองทุนตามเหตุข้อ (จ) ข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอยา่งน้อยห้าวนัท า
การ 

7.15.3. อ านาจของส านักงาน ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุน 

ส านกังาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้หรือจดัการกองทนุได้ หากส านกังาน ก.ล.ต. เห็นว่า
มีการฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554  

เมื่อส านักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตัง้กองทุน จะต้องมีการด าเนินการตามขัน้ตอนที่
ก าหนดไว้ใน ข้างต้น หากการเพิกถอนการจัดการกองทุนเกิดขึน้หลงัจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการตามกระบวนการช าระบญัชีของกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 
7.15.4 “การช าระบญัชีกองทนุ” 

7.15.4. การช าระบัญชีกองทุน 

เมื่อมีการเลกิกองทนุ บริษัทจดัการหรือผู้ช าระบญัชี (แล้วแตก่รณี) จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทจัดการอาจท าหน้าที่ช าระบัญชีของกองทุนนัน้ได้  หรือจะแต่งตัง้บุคคลอื่นตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเป็นผู้ช าระบญัชีของกองทนุก็ได้ 

(ข) เมื่อแต่งตัง้ผู้ช าระบัญชีแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบบัญชีและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของ
กองทนุ รวมทัง้ด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์สง่มอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของ
กองทนุนัน้ให้แก่ผู้ช าระบญัชีภายในห้าวนัท าการ 

(ค) บริษัทจัดการจะส่งมอบงบการเงินของกองทุน  ณ วนัเลิกกองทุน ที่ผ่านการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีและรับรองโดยบริษัทจดัการเองให้แก่ผู้ช าระบญัชีภายใน 15 
วนัท าการ 

(ง) ผู้ช าระบญัชีจะจ าหน่ายทรัพย์สนิของกองทนุโดยต้องค านงึถึงผลประโยชน์ที่กองทนุจะได้รับ
เป็นส าคัญ ช าระหนีข้องกองทุน เก็บรวบรวม และแบ่งเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแตล่ะรายตามที่บริษัทจดัการก าหนดตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุตามสมดุทะเบียน



สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

สว่นที่ 1 สว่นสรุปข้อมลูส าคญั หน้าที่ 534 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนด าเนินการอยา่งอื่นเทา่ที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(จ) เมื่อช าระบญัชีเสร็จสิน้แล้ว ให้ผู้ช าระบญัชียื่นค าขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทัง้จัดส่ง
รายงานผลการช าระบญัชีตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

7.15.5. การเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

หนว่ยลงทนุอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี  ้

(ก) หน่วยลงทนุหรือกองทนุมีคณุสมบตัิไมค่รบตามข้อก าหนดการรับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ  7.3.2 (ก) “ช าระเต็มมูลค่าแล้วทัง้หมด” ถึง (จ) “ข้อ
ก าหนดการจดทะเบียนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน”  

(ข) เมื่อครบก าหนดอายขุองกองทนุ หรือเหตอุื่นท่ีทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า 

(ค) บริษัทจดัการด าเนินการหรือกระท าการดงัต่อไปนีอ้นัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ 
ประโยชน์ หรือการตดัสนิใจของผู้ลงทนุ หรือการเปลีย่นแปลงในราคาของหนว่ยลงทนุ 

(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กับตลาดหลกัทรัพย์  ตลอดจนหนงัสือเวียนที่
ตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนดให้ถือปฏิบตัิ 

(2) เปิดเผยข้อมลูอนัเป็นเท็จในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทนุที่ยื่นต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือที่เปิดเผยตอ่ประชาชนทัว่ไป หรือไมเ่ปิดเผยข้อมลูของกองทนุ
ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนที่ เป็น
สาระส าคญั 

(3) ด าเนินการใดๆ หรือมีเหตใุดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างอย่าง
ร้ายแรงต่อสิทธิ ประโยชน์ หรือการตดัสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาของหนว่ยลงทนุ 

(ง) ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินของกองทุนไม่
ถกูต้องเป็นเวลาสามปีติดตอ่กนั 

(จ) เมื่อปรากฏกรณีที่ส านกังาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิจดัตัง้กองทนุ ตามที่ก าหนดตาม
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. หรือ 

(ฉ) บริษัทจดัการร้องขอให้เพิกถอนหนว่ยลงทนุจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
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7.16. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจัดการตกลงที่จะระงับข้อพิพาทใดๆ โดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ปฏิบัติ
ตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ และก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะเสนอข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการของส านกังาน ก.ล.ต. พิจารณา 

8. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุน 

บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายหลกัทรัพย์ ทัง้นี  ้ใน
กรณีที่ข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย  ประกาศ กฎ หรือค าสั่ง
ดงักล่าว หากบริษัทจัดการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัท
จดัการได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุแล้ว 

ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการใช้บงัคบัความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ทัง้นี  ้การลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุตามโครงการจดัการกองทนุ  ไม่
วา่ในทอดใดๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุและ
ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

9. ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูล 

ผู้ลงทนุสามารถขอรับข้อมลูรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัท
จดัการ ได้ที ่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

ที่อยู่   ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ 
เลขที ่18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์  0-2949-1500 

โทรสาร  0-2949-1510 
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10. สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

10.1. ภาพรวม 

การก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยนัน้เปลี่ยนผ่านจากการที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจท าหน้าที่ทัง้ในฐานะ
หน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและในฐานะผู้ ให้บริการโทรคมนาคมไปสู่การเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมและ
แปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัท ทัง้นีเ้ป็นผลจากข้อตกลงที่ประเทศไทยได้ให้ไว้กับองค์กรการค้าโลก (World 
Trade Organization) หรือ WTO เพื่อเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2549 

โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมมีความคืบหน้าขึน้เป็นล าดบั โดยเร่ิมจากมาตรา 40 ของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540 ที่ก าหนดให้มีการจดัตัง้องค์กรก ากับดูแลอิสระสององค์กรเพื่อท าหน้าที่ก ากับ
ดแูลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ต่อมามีการตรา พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่น
ความถ่ีฯ 2543 ให้จัดตัง้ คณะกรรมการ กทช. และ คณะกรรมการ กสช. โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 
คณะกรรมการ กทช. ได้ถกูจดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นองค์กรอิสระในการก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมซึ่งเดิมเป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบันแปลงสภาพเป็นทีโอที) และการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
(ปัจจุบนัแปลงสภาพเป็น กสท. โทรคมนาคม) และกรมไปรษณีย์โทรเลข (ปัจจุบนัเปลี่ยนเป็น บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด) อย่างไรก็ดี ในช่วงที่  พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 2543 มีผลใช้บังคับนัน้ การจัดตัง้
คณะกรรมการ กสช. ไมเ่ป็นผลส าเร็จ แม้จะมีความพยายามหลายครัง้ก็ตาม 

คณะกรรมการ กทช. ออกประกาศหลายฉบับภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม  เช่น การให้
ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม การคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability - MNP) มาตรฐานสญัญา 
การครอบง ากิจการโดยคนตา่งด้าว เป็นต้น 

ในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2550 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. 2550 โดยตวับทกฎหมายและกฎเกณฑ์
ตา่งๆ ยงัคงมีผลใช้บงัคบั อยา่งไรก็ดี มาตรา 47 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 นี ้ได้
ก าหนดให้มีองค์กรเพียงหนึง่องค์กรเพื่อท าหน้าที่ก ากบัดแูลทัง้กิจการวิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เมื่อวนัที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 พ.ร.บ. โทรทศัน์  มีผลใช้บงัคบั ต่อมาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 
พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ 2553 ได้มีผลใช้บงัคบั ซึ่งยกเลิก พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ 2543 
และจดัตัง้ กสทช. เพื่อท าหน้าที่แทนคณะกรรมการ กทช. และคณะกรรมการ กสช. อยา่งไรก็ดี ในระหวา่งที่ยงัไม่
มีการแต่งตัง้ กสทช. คณะกรรมการ กทช. ยงัคงปฏิบตัิหน้าที่แทน กสทช. จนกระทัง่ กสทช. ได้รับการคดัเลือก
และแต่งตัง้ในปี พ.ศ. 2554 ตามกระบวนการที่ก าหนดใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 2553 ดงันัน้ ใน
ปัจจบุนั กสทช. จึงเป็นหนว่ยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการก ากบัดแูลกิจการวิทยกุระจายเสยีง วิทยุ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยกฎหมายได้ก าหนดให้ กสทช. แบ่งเป็นคณะกรรมการย่อยสองคณะ เพื่อ
ปฏิบตัิการแทน กสทช. คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ เรียกโดยย่อว่า กสท. เพื่อ
ก ากบัดแูลกิจการวิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ และ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม เรียกโดยย่อวา่ กทค. 
เพื่อก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม 
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กสท. และ กทค. ออกประกาศหลกัเกณฑ์เพื่อก ากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคม หลายฉบับ และ กทค. ได้เร่ิมปฏิรูปประกาศกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความ
เปลีย่นแปลงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ 2553  

ในเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2560 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 2553 ได้รับการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560 เพื่อปรับเปลี่ยนและแก้ไขโครงสร้างองค์กรและอ านาจหน้าที่ของกสทช. ให้
สอดคล้องกับโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม จัดท าโดยคณะกรรมการดิจิทลั 
เพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 2553 ที่ได้รับการแก้ไข ได้มีการ
ยกเลกิ กสท. และกทค. โดยขณะนีก้สทช. ก ากบัดแูลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมโดยตรง และ
มีการปรับลดจ านวนกรรมการลงเหลอืเจ็ดคน 

10.2. กรอบการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในอดีต 

กฎหมายของไทยในอดีตก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานเดียวที่สามารถจัดตัง้ คงไว้และประกอบ
กิจการโทรคมนาคมได้ โดยก่อนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 นัน้ กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยก ากบัดแูลโดย
หลายองค์กร ซึง่รวมถึง (1) คณะรัฐมนตรี (2) กระทรวงคมนาคม ซึง่อ านาจในการก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม
ปัจจุบนัได้โอนไปยงักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมซึ่งก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2545 (3) กรมไปรษณีย์โทรเลข 
ซึ่งแทนที่โดย คณะกรรมการ กทช. ซึ่งต่อมา คณะกรรมการ กทช. ถูกแทนที่โดย กสทช. (4) ทีโอที ซึ่งเป็น 
ผู้ ให้บริการหลกัในการให้บริการโทรศพัท์ประจ าที่ประจ าท้องถ่ินและทางไกลภายในประเทศ และ (5) กสท.
โทรคมนาคมซึง่เป็นผู้ให้บริการหลกัในการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ 

ก่อนปี พ.ศ. 2533 รัฐวิสาหกิจเป็นหนว่ยงานประเภทเดียวที่สามารถให้บริการโทรคมนาคมได้ อยา่งไรก็ดี ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2533 บริษัทเอกชนได้รับอนญุาตให้เข้าสูต่ลาดการให้บริการโทรคมนาคมแต่ต้องจดัสรรสว่นแบ่งรายได้
จากการร่วมประกอบกิจการหรือการร่วมการงานกบัรัฐวสิาหกิจ เช่น ทีโอที หรือ กสท.โทรคมนาคม ซึง่การจดัการ
เช่นนีเ้รียกว่า “สมัปทาน” การท าสญัญาสมัปทานมักอยู่ในรูปของการสร้าง-โอนกรรมสิทธ์ิ-ด าเนินงาน หรือ 
Build-Transfer-Operate ซึง่บริษัทเอกชนสร้างโครงขา่ยโทรคมนาคมบางสว่นและจะโอนกรรมสทิธ์ิของโครงขา่ย
โทรคมนาคมรวมถึงทรัพย์สินที่เก่ียวข้องให้แก่รัฐวิสาหกิจ ภายใต้สญัญาสมัปทาน ผู้ ได้รับสมัปทานอาจร่วม
ให้บริการกบัรัฐวิสาหกิจ หรือให้บริการโดยการใช้ทรัพย์สนิท่ีโอนไปแตเ่พียงผู้ เดียวก็ได้ 

ภายใต้ พ.ร.บ. วิทยคุมนาคม กรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นผู้มีอ านาจรักษาการการใช้และจดัสรรคลื่นความถ่ีและ
ประกาศที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองวิทยุคมนาคม โดยมีอ านาจรวมถึงการให้ใบอนุญาตส าหรับการท า มี ใช้ น าเข้า 
สง่ออก หรือค้าซึง่เคร่ืองวิทยคุมนาคม ทัง้นี ้ปัจจบุนั กสทช. มีหน้าที่ในการบงัคบัใช้ พ.ร.บ. วิทยคุมนาคม 
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10.3. การก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบัน 

10.3.1. กรอบการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบัน 

การก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมของไทยในปัจจบุนันัน้เป็นไปตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ทัง้นี ้ประเทศไทยได้เร่ิมด าเนินการปฏิรูปการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม โดยการตรา
พระราชบัญญัติหลกัสองฉบับ อนัได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 2553 และ พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม 

10.3.2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   

ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 
ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ก าหนดให้รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่   เพื่อรับผิดชอบและก ากับ การ
ด าเนินการเก่ียวกบัคลื่นความถ่ี และก าหนดให้ กสทช. ตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ 2553 รวมถึงที่
แก้ไขเพิ่มเติมเป็นองค์กรดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นัน้มีเจตนารมณ์
เช่นเดียวกบัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อก าหนดกรอบการก ากบั
การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

10.3.3. พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ 2553 ใช้บงัคบัแทน พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ 2543 และ
จดัตัง้องค์กรก ากบัดแูลองค์กรหนึง่เพื่อก ากบักิจการวิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ 2553 ให้อ านาจหน้าที่แก่ กสทช. ดงัเช่น 

• จัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ตารางก าหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ  แผนแม่บท 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทยุ
และแผนเลขหมาย โทรคมนาคม ให้สอดคล้องกับแผนระดบัชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนดงักลา่ว  

• ก าหนดโครงสร้างอตัราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการที่ผู้ ใช้บริการต้องจ่าย
ให้แก่ผู้ ให้บริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  และ
โครงสร้างการค านวณการใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม 

• พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถ่ีในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

• พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย และก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการอนญุาต 
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เง่ือนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดงักล่าว รวมถึงการก ากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

• ก าหนดมาตรฐานและลกัษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการกระจาย
เสยีง กิจการโทรทศัน์ กิจการโทรคมนาคม รวมถึงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการ
ใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม 

• ก าหนดแผนเลขหมายโทรคมนาคม พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการใช้เลขหมาย
โทรคมนาคม และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ 
เคลือ่นท่ี 

• สง่เสริมให้เกิดการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรมในกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม 

• ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัมิให้มีการกระท าอนัเป็นการผกูขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการแขง่ขนัในกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

• เรียกคืนคลืน่ความถ่ีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  หรือใช้ประโยชน์ไมคุ่้มค่าหรือน ามาใช้ประโยชน์ ให้
คุ้มคา่ยิ่งขึน้ 

• ประสานงานเก่ียวกับการบริหารคลื่นความถ่ีทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ  รวมทัง้
สนบัสนนุกิจการของรัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือ ให้ได้มาซึง่สทิธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

• จดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสงัคมซึง่รวมถึงการให้บริการใน
พืน้ท่ีหา่งไกล และ  

• ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ ใช้บริการในกิจการกระจาย
เสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

นอกจากอ านาจของ กสทช. ที่ระบุใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 2553 แล้ว พ.ร.บ. องค์ กร
จดัสรรคลื่นความถ่ีฯ 2553 ยงัก าหนดให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข และเจ้า
พนกังานผู้ออกใบอนญุาต ตามกฎหมายวา่ด้วยวิทยคุมนาคม นัน้ ตกเป็นของ กสทช. ด้วย 

10.3.4. พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ใบอนญุาตแก่นิติบคุคลใดที่ประสงค์
จะให้บริการกิจการโทรคมนาคม ซึ่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 2543 และ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่น
ความถ่ีฯ 2553 ก าหนดนิยามค าวา่ “กิจการโทรคมนาคม” ไว้อยา่งกว้างๆ โดยหมายความวา่ กิจการซึง่ให้บริการ
การสง่ การแพร่ หรือการรับเคร่ืองหมาย สญัญาณ ตวัหนงัสือ ตวัเลข ภาพ เสียง รหสั หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถ
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ให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื่นความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเ่หล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใด
ระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึงกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสาร หรือกิจการอื่นที่  กสทช. 
ก าหนดให้เป็นกิจการโทรคมนาคม แต่ไม่รวมถึงกิจการที่เป็นกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
วิทยคุมนาคม  

ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการ กทช. มีหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่
รัฐวิสาหกิจในการประกอบกิจการที่ด าเนินการอยู่ก่อนวนัที่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมมีผลใช้
บงัคบัจนถึงวนัที่สญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญาให้ด าเนินการฯ จะสิน้ผล โดยอาจก าหนดเง่ือนไขที่เหมาะสม
เพิ่มเติมได้ ด้วยเหตุนี ้เมื่อวนัที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2548 คณะกรรมการ กทช. จึงออกใบอนุญาตการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมให้แก่ ทีโอที และ กสท.โทรคมนาคม ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ทัง้นี ้
บริษัทเอกชนที่ให้บริการตามสญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญาให้ด าเนินการฯ ที่ได้รับจากทีโอทีและ กสท.
โทรคมนาคม นัน้ มีสิทธิให้บริการต่อไปได้ตามสญัญาดงักล่าวที่มีอยู่เดิมจนกว่าสญัญาจะสิน้ผล อย่างไรก็ดี  
ผู้ได้รับสญัญาร่วมการงานฯ หรือสญัญาให้ด าเนินการฯ จะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และต้องปฏิบตัิตามประกาศหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดย คณะกรรมการ 
กทช. หรือ กสทช. บนพืน้ฐานของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยมีสิทธิหน้ าที่และความรับผิด
เช่นเดียวกบัผู้ รับใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ผู้ที่กระท าผิดตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจมีโทษปรับ โทษจ าคุก หรือทัง้จ าทัง้
ปรับ เช่น การประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนญุาต หากผู้ ใดประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้
รับอนุญาต ผู้ นัน้อาจถูกริบทรัพย์สิน ต้องโทษปรับหรือโทษจ าคุก หรือทัง้จ าทัง้ปรับ ส าหรับนิติบุคคลนัน้ 
กรรมการผู้ จัดการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล อาจต้องโทษจากการ
ประกอบกิจการของนิติบคุคลได้ เว้นแตพ่ิสจูน์ได้วา่การกระท านัน้ได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 

กสทช. ยงัมีอ านาจเพิกถอนสิทธิในการประกอบกิจการของผู้ ให้บริการตามสญัญาร่วมการงานฯ หรือ
สญัญาให้ด าเนินการฯ ได้ หากผู้นัน้กระท าความผิดใดตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

10.3.5. อ านาจหน้าที่ของ กสทช. 

กสทช. มีอ านาจหน้าที่อย่างกว้างในการก ากบัดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทศัน์ 

 กสทช.ได้ใช้บงัคบักฎระเบียบที่ออกโดย คณะกรรมการ กทช. เกือบจะทัง้หมด และยงัได้แก้ไขและออก
กฎระเบียบเพิ่มเติม โดยหลกัเกณฑ์ที่ใช้อยูใ่นปัจจุบนั ได้แก่ (1) ลกัษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่
ต้องได้รับใบอนุญาต (2) คุณสมบตัิและวิธีการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมทัง้สามแบบใน
ประเทศไทย (3) มาตรการการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (5 ) การครอบง า
กิจการโดยคนต่างด้าว (6) การคงสิทธิเลขหมาย (7) การป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือ
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ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม (8) การใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม (9) กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและ
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนของผู้ ใช้บริการ (10) มาตรฐานสญัญาโทรคมนาคม (11) อตัราขัน้สงูของค่าบริการและ
การเรียกเก็บเงินค่าบริการลว่งหน้า (12) การคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของผู้ ใช้บริการ (13) การใช้บริการข้าม
โครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที่ภายในประเทศ (14) การใช้โครงข่ายพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั และ (15) การขาย
สง่บริการและบริการขายตอ่บริการ 

ในเร่ืองการจดัสรรคลื่นความถ่ีนัน้ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ 2553 ก าหนดให้ กสทช. จะต้อง
ใช้วิธีการประมลูเพื่อจัดสรรคลื่นความถ่ีที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมเท่านัน้ เว้นแต่ในกรณีเป็นคลื่นความถ่ี ที่มี
เพียงพอตอ่การใช้งานหรือน าไปใช้ในกิจการบางประเภทท่ีไมม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อแสวงหาก าไรซึง่อาจใช้วิธีการอื่น
ได้ 

10.3.6. ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม  

ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมทุกรายที่ไม่ใช่ผู้ ประกอบการตามสัญญาร่วมการงานฯ หรือสัญญาให้
ด าเนินการฯ ซึ่งได้ท าก่อนวนัที่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใช้บงัคับ จะต้องขอใบอนุญาต
ประเภทใดประเภทหนึง่จาก กสทช. ดงัตอ่ไปนี ้

ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรับผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรีในประเทศไทย ทัง้นี ้
เมื่อผู้ประสงค์จะประกอบกิจการลกัษณะดงักลา่วได้แจ้งให้ กสทช. ทราบแล้ว กสทช. ต้องออกใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการให้แก่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนญุาต 

ใบอนญุาตแบบที่สอง ได้แก่ ใบอนญุาตส าหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีหรือไมม่ีโครงขา่ยเป็น
ของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวตัถปุระสงค์ให้บริการจ ากัดเฉพาะกลุม่บุคคลหรือเป็นการประกอบ
กิจการที่ไม่มีผลกระทบโดยนัยส าคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรือต่อประโยชน์สาธารณะและ
ผู้บริโภค ทัง้นี ้กสทช. จะต้องออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการลกัษณะดงักลา่ว เมื่อ
ได้ปฏิบตัิถกูต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานท่ีประกาศก าหนดไว้ลว่งหน้า 

ใบอนุญาตแบบที่สาม ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของ
ตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ านวนมาก หรืออาจมี
ผลกระทบโดยนยัส าคญัตอ่การแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุ
จ าเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ ทัง้นี ้กสทช. มีดุลยพินิจในการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการ
ลกัษณะดงักลา่วให้แก่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนญุาต 

คณะกรรมการ กทช. เร่ิมให้ใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 ทัง้นี ้หาก
การให้บริการโทรคมนาคมจะต้องใช้คลื่นความถ่ี ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องขอใบอนุญาตใช้คลื่นความถ่ีตาม 
พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ 2553 โดยใช้วิธีการประมลูคลื่นความถ่ีจาก กสทช. เทา่นัน้ ยกเว้นแต่ในกรณี
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เป็นคลื่นความถ่ี ที่มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือน าไปใช้ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อแสวงหา
ก าไร  ตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น  

10.3.7. ใบอนุญาตเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ผู้ ใด ท า มี ใช้ น าเข้า ส่งออก หรือค้าซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจาก กสทช. โดยเง่ือนไขใบอนุญาตเป็นไปตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ประเภทใบอนญุาต หากผู้ ใดฝ่าฝืน อาจต้องโทษปรับ จ าคกุ หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และศาลอาจมีค าสัง่ให้ริบสิ่งที่ใช้
ในการกระท าความผิดนัน้ได้ 

10.3.8. สิทธิแห่งทาง 

ผู้ รับใบอนญุาตสามารถใช้สทิธิแหง่ทางโดยนิติกรรมสญัญาหรือสิทธิแห่งทางโดยกฎหมาย ส าหรับการ
ขอสิทธิแห่งทางโดยกฎหมายนัน้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เร่ือง สิทธิแห่งทาง  โดยนิยามของ “สาย” 
หมายความรวมถึง สายน าสัญญาณโทรคมนาคมตัวน าทองแดง (Copper) หรือตัวน าเส้นใยแก้วน าแสง 
(Optical Fiber) หรือสายอื่นใดที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม สว่น “อปุกรณ์” นัน้หมายความวา่ อปุกรณ์ประกอบ
ใด ที่ต้องติดตัง้ตามเสา ท่อ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างใดหรือในที่ดิน เพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคม ทัง้นีไ้ม่รวมถึง
อปุกรณ์ของผู้ใช้บริการ (Customer Premises Equipment หรือ CPE) 

ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตต้องการขอสิทธิแห่งทางโดยกฎหมาย ผู้ รับใบอนุญาตสามารถร้องขอให้ 
กสทช. พิจารณาอนุญาตแผนผังต าแหน่งการติดตัง้ ลกัษณะทิศทาง และแนวเขตในการใช้สิทธิแห่งทางโดย
กฎหมาย โดยในการใช้สทิธิแหง่ทางโดยกฎหมายนี ้ผู้ รับใบอนญุาตจะต้องตกลงคา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์กบั
เจ้าของพืน้ที่ หน่วยงานด้านสาธารณปูโภค หรือบคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง หากผู้ รับใบอนญุาตไม่สามารถตกลงได้ 
ผู้ รับใบอนญุาตสามารถร้องขอให้ กสทช. พิจารณาวินิจฉยัเพื่อบงัคบักบับคุคลดงักลา่วตอ่ไปได้  

กสทช. มีนโยบายสง่เสริมการลงทนุและการใช้งานโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั ซึง่รวมถึง 

• การใช้เสา (towers) สถานที่ (sites) สายอากาศ (antenna) แหลง่จ่ายไฟ (power supplies) 
และสิง่อ านวยความสะดวก (facilities) อื่นๆ 

• การใช้พืน้ที่ที่เป็นเขตที่มีกฎหมายก าหนดไว้เพื่อสงวนและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม และ  

• การพฒันาโครงขา่ยโทรคมนาคมพืน้ฐานในพืน้ท่ีที่มีประชากรหนาแนน่ 

ผู้ ใดที่เป็นเจ้าของพืน้ที่อาจต้องเข้าท าสญัญากบัผู้ รับใบอนญุาตที่ขอใช้สิทธิแห่งทางโดยกฎหมายบน
พืน้ที่นัน้ๆ อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จะเรียกเก็บได้เท่าที่จ าเป็น เจ้าของพืน้ที่หรือที่ดินอาจปฏิเสธ
ได้เฉพาะในกรณีที่พืน้ท่ีไม่เพียงพอ (lack of capacity) มาตรฐานความปลอดภยั ความนา่เช่ือถือของระบบ และ
เหตุผลทางวิศวกรรม หรือกรณีอื่นใดตามที่ กสทช. ก าหนด ในระหว่างที่ กสทช. ยังไม่ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์
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เก่ียวกับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ของการใช้สิทธิแห่งทางโดยกฎหมาย อตัราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
ดงักลา่วให้เป็นไปตามความตกลงร่วมระหวา่งคู่สญัญา ซึง่ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของความเสมอภาค เป็นธรรม และ
ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 

10.4. การใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กสทช. ออกประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั โดยตามประกาศ
การใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัฉบบันี ้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามซึ่ง
ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ มีหน้าที่ให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นร่วมใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของตนด้วย  
อยา่งไรก็ดี หลกัเกณฑ์เร่ืองการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนันีไ้ม่น ามาใช้ในกรณีที่โครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายดงักลา่วมีอยู่ไม่เพียงพอ หรือการอนญุาตให้ใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกนัจะท าให้เกิดปัญหาทางเทคนิคที่อาจไปรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือเป็นเหตขุดัขวางการ
โทรคมนาคม ผู้ รับใบอนญุาตที่ให้ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นร่วมใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัมีหน้าที่จดัสง่
ส าเนาสญัญาการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัให้ กสทช. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่ได้มีการลงนาม 

ประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกันก าหนดให้ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันจะต้องสมเหตุสมผล เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบตัิระหว่างผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นที่ขอใช้
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั ประกาศฉบบันีย้งัมีบทบญัญัติก าหนดหน้าที่ของผู้ รับใบอนญุาตแบบที่
สามและก าหนดเก่ียวกับข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั การเจรจา รวมถึงกระบวนการ
ระงบัข้อพิพาท โดยผู้ รับใบอนญุาตแบบที่สามมีหน้าที่ต้องจดัเตรียมและน าสง่ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกนั (ตามที่ประกาศก าหนด) ให้แก่ กสทช. พิจารณา โดยในกรณีที่เป็นผู้ รับใบอนญุาตอยู่ก่อน
วนัท่ีประกาศการใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัมีผลใช้บงัคบั ต้องจดัสง่ภายใน 90 วนั นบัแตป่ระกาศ
ดงักล่าวมีผลใช้บงัคบั ส าหรับในกรณีที่เป็นผู้ รับใบอนุญาตภายหลงัจากประกาศดงักล่าวมีผลใช้บังคับ ต้อง
จดัสง่ภายใน 90 วนั นบัแตว่นัทีเ่ร่ิมให้บริการ 

10.5. การขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการ  

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ กทช. ออก ประกาศขายสง่ขายต่อบริการ ซึ่งเก่ียวกบัการขายส่ง
บริการและบริการขายต่อบริการโทรคมนาคม แม้ว่าคณะกรรมการ กทช. จะถกูแทนที่โดย กสทช. ตาม พ.ร.บ. 
องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ 2553 ก็ตาม ประกาศฉบบันีย้งัคงมีผลใช้บงัคบัตอ่ไป วตัถปุระสงค์หลกัของประกาศ
ฉบบันีม้ีขึน้เพื่อก ากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายสง่บริการและบริการขายต่อบริการ 
เพื่อสนับสนุนกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมให้มีผู้ ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายใหมเ่ข้าสูต่ลาดอนัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ใช้บริการโทรคมนาคม 

ตามประกาศขายส่งขายต่อบริการนี ้การขายส่งบริการโทรคมนาคมรวมถึงการให้เช่าอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกของโครงข่ายโทรคมนาคม หรือการขายบริการโทรคมนาคม บริการขายส่งบริการที่ต้องจัดให้มี
เพื่อให้บริการขายตอ่บริการได้ รวมไปถึง 
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• บริการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ (Public Switched Telecommunication Services) (เช่น บริการ
โทรศพัท์ประจ าที่ บริการโทรศพัท์สาธารณะ บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี บริการเสริมที่เก่ียวข้องกบับริการ
โทรศพัท์ประจ าที่ บริการโทรศพัท์สาธารณะ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  บริการบนโครงข่ายร่วมแบบ
ดิจิตอล) 

• บริการวงจร และช่องสญัญาณเช่า (Leased Circuit /Channel Services)  

• บริการโทรคมนาคมอื่นที่ กสทช. อาจประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

ประกาศขายสง่ขายตอ่บริการก าหนดเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ไว้หลายประการ ซึง่รวมถึง เง่ือนไขที่ผู้ใดประสงค์จะ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการหรือขายต่อบริการ จะต้องได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายส่งบริการหรือขายต่อบริการจาก กสทช. ทัง้นีผู้้ประกอบกิจการโทรคมนาคมขายส่ง
บริการต้องจัดให้มีการขายส่งบริการแก่ผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมขายต่อบริการ อย่างเป็นธรรม 
สมเหตสุมผล ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ แบง่แยก หรือ กีดกนัผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมขายตอ่บริการรายใดรายหนึง่  

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส่งบริการไม่อาจปฏิเสธการขายส่งบริการได้ เว้นแต่จะเป็นไปตาม
ข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้ในประกาศขายสง่ขายตอ่บริการ หากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการ
รายใดปฏิเสธที่จะไม่ขายส่งบริการจะต้องแจ้งรายละเอียดและเหตุผลของการปฏิเสธทัง้ต่อผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายต่อบริการที่ร้องขอและ กสทช. เป็นหนงัสือภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่ได้รับการร้อง
ขอให้จดัให้มีการขายสง่บริการ  

การเจรจาและเง่ือนไขของสญัญาขายสง่บริการระหวา่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการและ
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายตอ่บริการจะต้องเป็นไปตามประกาศขายสง่ขายตอ่บริการ ในกรณีที่ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได้ภายใน 45 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการได้รับการร้องขอ คูก่รณีตา่งมีสทิธิร้องขอให้ กสทช. วินิจฉยัชีข้าดได้ 

ประกาศขายสง่ขายตอ่บริการยงัก าหนดหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการซึง่รวมถึง 
การงดเว้นการกระท าการใดๆ อนัเป็นเหตใุห้การขายตอ่บริการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายตอ่
บริการไมส่ามารถใช้งานได้ตามปกติ และต้องไมก่่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม หรืออาจก่อให้เกิดเหตุ
ขดัขวางการโทรคมนาคม ทัง้นีเ้มื่อได้รับการร้องขอ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการมีหน้าที่
ต้องจดัให้มีการเข้าถึงเพื่อใช้ทรัพยากรโทรคมนาคม โครงสร้างพืน้ฐาน โครงข่าย และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นส าหรับการขายต่อบริการตามสัญญาขายส่งบริการ ทัง้นี  ้หลักเกณฑ์การเข้าถึงเพื่อใช้ทรัพยากร
โทรคมนาคม โครงสร้างพืน้ฐาน โครงข่าย และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นของผู้ ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายสง่บริการจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี กสทช. ก าหนด  

ปัจจุบนั กสท. โทรคมนาคม และเรียลมูฟ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทรู ได้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ 3G HSPA 
ตามประกาศนี ้โดย กสท. โทรคมนาคม ซึ่งเป็นผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส่งบริการ ได้
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ด าเนินการขายสง่บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ 3G HSPA บนคลืน่ความถ่ี 850 MHz ให้แก่เรียลมฟู และเรียลมฟูน า
บริการดงักลา่วไปขายตอ่บริการให้แก่ผู้ใช้บริการภายใต้ช่ือทางการค้า True Move H 

10.6. บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation หรือ USO) 

พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ 2553 ก าหนดให้ กสทช. จดัท าแผนการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐาน
โดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสงัคม (USO) โดยในแผนอย่างน้อยจะต้องก าหนดพืน้ที่และกลุม่เป้าหมาย (เช่น กลุม่  
ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้ที่อยู่ในชนบท) ระยะเวลาในการด าเนินการ พร้อมทัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึน้ โดย คณะกรรมการ กสทช. จะต้องก าหนดค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อน าไปใช้ด าเนินการสนบัสนนุการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อ
สงัคม (USO) โดยคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะต้องไมเ่ป็นภาระแก่ผู้ รับใบอนญุาตมากจนเกินสมควร 

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 กสทช. ได้ออก ประกาศวิธีการจดัเก็บรายได้เพื่อน าไปใช้ในการจดัให้มีบริการ 
USO ภายใต้ประกาศนี ้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทกุประเภทจะต้องน าสง่เงินจ านวนสงูสดุ
ร้อยละ 2.5 ของรายได้สทุธิ หลงัหกัคา่ใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศดงักลา่วให้แก่ส านกังาน กสทช.  

ในการค านวนค่าธรรมเนียมบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) นัน้ ผู้ รับ
ใบอนญุาตสามารถน าคา่ใช้จา่ยใดๆ ซึง่จ่ายให้กบัผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นมาหกัลดหยอ่นได้ไมเ่กินร้อยละ 60 ของ
รายได้รวม ทัง้นี ้ตามประกาศวิธีการจดัเก็บรายได้เพื่อน าไปใช้ในการจดัให้มีบริการ USO นี ้กสทช. ได้ก าหนด
รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซือ้หรือเช่าบริการโทรคมนาคมจากผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นที่สามารถน ามาหกั
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสงัคม (USO) ซึ่งรวมถึง ค่าบริการ
เคเบิล้ทองแดง (copper cable service) ค่าบริการเคเบิล้ใยแก้วน าแสง (fiber optic cable service) ค่าบริการ 
dark fiber ค่ าบ ริก าร Multiprotocol Label Switching (MPLS) ค่ าบ ริก าร 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) และค่าเช่า 
International Internet Gateway (IIG) เป็นต้น 

ทัง้นี ้กสทช. ได้ประกาศแผนการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสงัคม (USO) เพื่อ
ก าหนดพืน้ที่เป้าหมายในการให้บริการบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสงัคม (USO) ซึ่ง
รวมถึงพืน้ท่ีเปา้หมายและกลุม่เปา้หมายด้วย 

10.7. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม นัน้ กสทช. มีอ านาจก าหนดมาตรการเฉพาะตามลกัษณะการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมมิให้ผู้ รับใบอนญุาตกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอนัเป็นการผูกขาด หรือลด หรือ
จ ากดัการแข่งขนัในการให้บริการโทรคมนาคม โดยมาตรการต่างๆ เหลา่นัน้อาจห้าม หรือให้ด าเนินการ แล้วแต่
กรณี ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
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• การอดุหนนุการบริการ 

• การถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกนั 

• การใช้อ านาจเหนือตลาดที่ไมเ่ป็นธรรม 

• พฤติกรรมกีดกนัการแขง่ขนั  

• การคุ้มครองผู้ประกอบการรายยอ่ย 

กสทช. มีอ านาจในการก าหนดมาตรการป้องกนัการผกูขาด หรือลด หรือจ ากดัการแข่งขันและมาตรการสง่เสริม
การแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรมระหวา่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยในอดีต หนว่ยงานที่มีอ านาจก ากบั
ดแูลได้ออกประกาศเพื่อสง่เสริมการแขง่ขนัในตลาดหลายฉบบัด้วยกนั เช่น ประกาศที่เก่ียวข้องกบัการกระท าที่
เป็นการผูกขาด หรือลด หรือจ ากัดการแข่งขนั ผู้ มีอ านาจเหนือตลาด (Significant Market Player หรือ SMP) 
การก าหนดตลาดที่เก่ียวข้องและการควบรวมกิจการ 

10.7.1. การกระท าที่เป็นการผูกขาด หรือลด หรือจ ากัดการแข่งขัน 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ กทช. ได้ออกประกาศป้องกันการผูกขาด  เพื่อก าหนด
มาตรการป้องกนัไม่ให้มีการผูกขาดหรือการกระท าที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนัในธุรกิจโทรคมนาคม ประกาศ
ป้องกันการผูกขาดก าหนดหลกัเกณฑ์ส าหรับธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งนอกเหนือไปจาก  พ.ร.บ. การแข่งขนัทาง
การค้าฉบบัใหม่ ซึง่มีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2560 และหลกัเกณฑ์ที่ออกภายใต้ พ.ร.บ.ดงักลา่วโดย
คระกรรมการแข่งขนัทางการค้าที่เก่ียวข้องกับการป้องกนัการผกูขาดและการกระท าที่ขดัต่อการแข่งขนัซึ่งผู้ รับ
ใบอนญุาตจะต้องปฏิบตัิตามอยูแ่ล้ว โดยประกาศปอ้งกนัการผกูขาดนีไ้ด้ก าหนดการกระท าที่เป็นการผกูขาด ลด
หรือจ ากดัการแขง่ขนัในกิจการโทรคมนาคมซึง่ห้ามผู้ รับใบอนุญาตกระท าการตา่งๆ ซึง่รวมถึง  

• การอดุหนนุการบริการและการอดุหนนุข้ามประเภทบริการไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในบริการหรือกิจการที่มีการแขง่ขนัในตลาดหรือที่ กสทช. ก าหนด โดยการใช้ข้อได้เปรียบใน
การแขง่ขนัของตนโดยมิชอบเพื่อให้ได้เปรียบในการแขง่ขนั หรือลด หรือจ ากดัการแขง่ขนัของ
ผู้ ได้รับใบอนุญาตรายอื่น อนัสง่ผลให้เกิดการผกูขาด หรือลด หรือจ ากัดการแข่งขนั ในการ
ให้บริการโทรคมนาคม  

• การถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน โดยการเข้าซือ้หุ้นหรือถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นที่ให้บริการ
ประเภทเดียวกนั หรือการเช่าซือ้สินทรัพย์ทัง้หมดหรือบางสว่นเพื่อควบคมุนโยบายหรือการ
บริการธุรกิจของผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น อนัส่งผลให้เกิดการผกูขาด หรือลด หรือจ ากัดการ
แขง่ขนัในการให้บริการโทรคมนาคม โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก กสทช. และ/หรือ 
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• การใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบ ซึง่รวมถึงการกระท าใดๆ ของผู้ รับใบอนญุาตที่มีสว่นแบง่
การตลาดเกินกว่าร้อยละ 25 ของแต่ละประเภทการบริการ หรือการกระท าอื่นใดของผู้ รับ
ใบอนุญาตที่ กสทช. ประกาศก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาด ซึ่งมีลกัษณะเป็นการ
ผูกขาด หรือลด หรือจ ากัดการแข่งขนัในการให้บริการโทรคมนาคม โดยประกาศฉบบันีไ้ด้
ก าหนดรายการการกระท าต้องห้าม ตวัอยา่งเช่น 

(1) เลอืกปฏิบตัิทางด้านอตัราคา่บริการอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

(2) ก าหนดหรือรักษาระดบัอตัราคา่บริการอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

(3) ก าหนดอตัราค่าบริการหรือสินค้าต ่ากว่าทุน เพื่อท าให้คู่แข่งไม่สามารถแข่งขนัได้หรือ
เพื่อให้บริษัทลกูหรือบริษัทในเครือได้เปรียบในการแขง่ขนั 

(4) ระงับ ลด หรือจ ากัดการบริการและการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 

(5) จดับริการแบบพ่วงขายบริการและสนิค้าแก่ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นโดยเลอืกปฏิบตัิอยา่ง
ไมเ่ป็นธรรม 

(6) ปกปิดข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการใช้บริการหรือให้บริการโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรม และ 

(7) ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขนัอย่างไม่เป็น
ธรรม 

ผู้ รับใบอนญุาตรายใดที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าดงักลา่วสามารถร้องขอให้ กสทช. ด าเนินการไต่
สวนผู้ รับใบอนญุาตที่มีการกระท าหรือพฤตกิรรมดงักลา่วและขอให้ก าหนดมาตรการคุ้มครองชัว่คราวได้ ทัง้นี ้ใน
กรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ รับใบอนุญาตรายใดกระท าการหรือมีพฤติกรรมอนัเป็นการผูกขาด หรือลด หรือ
จ ากดัการแขง่ขนัในการให้บริการกิจการโทรคมนาคม กสทช. ก็มีอ านาจสัง่ให้ด าเนินการไตส่วนข้อเท็จจริงเองได้ 
หากพบวา่มีการกระท าความผิดจริง กสทช. มีอ านาจก าหนดบทลงโทษบางประการแก่ผู้ รับใบอนญุาตรายนัน้ได้ 

10.7.2. ผู้มีอ านาจเหนือตลาด (Significant Market Player หรือ SMP) 

กสทช. ก าหนดวิธีการพิจารณาลกัษณะการเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดไว้สามประการดงันี ้

(ก) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีสว่นแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 50 กสทช. จะก าหนดให้
เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาด 
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(ข) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึง่มีสว่นแบง่ตลาดระหวา่งร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 กสทช. จะ
พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบก่อนที่จะก าหนดให้ผู้ ให้บริการรายนัน้เป็นผู้มีอ านาจเหนือ
ตลาด และ 

(ค) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมซึง่มีสว่นแบง่ตลาดน้อยกวา่ร้อยละ 25 กสทช. จะไมถื่อวา่เป็น
ผู้มีอ านาจเหนือตลาด 

ทัง้นีผู้้ ให้บริการที่ถกูก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดจะต้องปฏิบตัิตามกฎการก ากบัดแูลลว่งหน้า 
(Ex-ante regulations) เช่น การให้บริการโครงขา่ยแบบแยกสว่น อตัราขัน้สงู และการแบง่แยกทางบญัชี เป็นต้น 

10.7.3. การควบรวมกิจการและการถอืหุ้นไขว้ 

ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ กทช. ได้ออกประกาศควบรวม ซึ่งประกาศฉบบันีก้ าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการส าหรับการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ โดยผู้ รับใบอนญุาตจะต้องได้รับอนญุาตจาก กสทช. ก่อนการ
ควบรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ นอกจากนี ้ผู้ รับใบอนญุาตที่ประสงค์จะควบรวมหรือถือหุ้นไขว้อาจต้องน า
สง่ผลรายงานการประเมินผลกระทบตอ่การแขง่ขนัเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  

การควบรวมกิจการตามประกาศควบรวม หมายความรวมถึง (1) การควบรวมกิจการโดยการรวมนิติ
บคุคล (2) การเข้าซือ้สินทรัพย์ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น (3) การซือ้หุ้นของผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ซึง่มีผลท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นไมว่า่จะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมผา่นผู้ รับใบอนญุาตที่มีอ านาจควบคมุ ซึง่ท าให้ผู้ เข้าซือ้มีสดัสว่นการถือครองหุ้นอยา่งน้อย
ร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น ทัง้นี ้แม้ว่าผู้ รับใบอนญุาตจะไมไ่ด้เข้าถือครองหุ้น
ถึงร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ รับใบอนุญาตรายอื่น แต่ก็ยงัมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศควบ
รวมอยู่ หากผู้ รับใบอนุญาตได้เข้ามามีอ านาจควบคุมอย่างมีนัยส าคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ ถือหุ้ นของผู้ รับ
ใบอนญุาตรายอื่น 

ในการขออนญุาตจากเลขาธิการ กสทช. ก่อนการควบรวมกิจการนัน้ ผู้ รับใบอนญุาตจะต้องยื่นค าขอ
อนุญาตควบรวมกิจการเพื่อพิจารณาว่าการควบรวมกิจการท าให้เกิดการครอบง าตลาดที่เก่ียวข้องหรือไม ่
ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(1) จดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีที่การควบรวม
กิจการท าให้เกิดนิติบคุคลใหม)่ (2) ท าสญัญาซือ้ขายสนิทรัพย์ (กรณีที่เข้าซือ้สนิทรัพย์) (3) ท าสญัญาซือ้ขายหุ้ น 
(ในกรณีที่เข้าซือ้หุ้น) ทัง้นีก้ารพิจารณาว่าการควบรวมกิจการสง่ผลให้เกิดการครอบง าตลาดที่เก่ียวข้องหรือไม่
จะพิจารณาด้วยดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล-เฮิร์ชแมน (HHI) 

หลงัจากนัน้ เลขาธิการ กสทช. จะน าส่งค าขอพร้อมทัง้ข้อมูลที่เก่ียวข้องให้แก่ กสทช. เพื่อพิจารณา 
โดย กสทช. สามารถปฏิเสธค าขอได้หากพิจารณาแล้วเห็นวา่การกระท าดงักลา่วจะท าให้เกิดการครอบง าตลาดที่
เก่ียวข้องขึน้ อย่างไรก็ตาม กสทช. อาจอนญุาตให้มีการควบรวมกิจการได้หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนและสนับสนุนการ
พฒันานวตักรรมในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
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นอกจากนี ้ประกาศควบรวมยงัห้ามการถือหุ้นไขว้ไมว่า่จะควบรวมกิจการระหวา่งกนัหรือไมก็่ตาม การ
ถือหุ้นไขว้ที่ต้องห้ามตามประกาศนีต้้องเป็นการถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอนัก่อให้เกิดอ านาจเหนือ
ตลาดของอีกบริษัทหนึ่ง ไม่ว่าจ านวนหุ้ นที่ถือไขว้กันนัน้จะมากน้อยเพียงใดก็ตาม ดังนัน้ ผู้ รับใบอนุญาตที่
ประสงค์จะถือหุ้นไขว้จะต้องขออนญุาตจาก กสทช. ก่อน 

10.8. ข้อห้ามการประกอบกิจการของคนต่างด้าว 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวฯ ก าหนดให้ “คนต่างด้าว” ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ซึง่รวมถึงการประกอบกิจการโทรคมนาคม จะประกอบธุรกิจได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนญุาตจากกระทรวงพาณิชย์  
และก าหนดนิยามค าวา่ “คนตา่งด้าว”  หมายความวา่ 

(ก) บคุคลธรรมดาซึง่ไมม่ีสญัชาติไทย 

(ข) นิติบคุคลซึง่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ค) นิติบคุคลซึง่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1) นิติบคุคลซึง่มีหุ้นอนัเป็นทนุตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของนิติบคุคลนัน้ถือโดยบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือนิติ
บคุคลซึง่มีบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) ลงทนุมีมลูคา่ตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของทนุทัง้หมดในนิติบคุคลนัน้ หรือ 

(2) ห้างหุ้นสว่นจ ากดัหรือห้างหุ้นสว่นสามญัที่จดทะเบียน ซึง่หุ้นสว่นผู้จดัการหรือผู้จดัการเป็นบคุคล
ตาม (ก) และ 

(ง) นิติบคุคลซึง่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึง่มีหุ้นอนัเป็นทนุตัง้แตก่ึง่หนึง่ของนิติบคุคลนัน้ถือโดยบคุคล
ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) หรือนิติบคุคลซึง่มีบคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ลงทนุมีมลูคา่ตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของทนุ
ทัง้หมดในนิติบคุคลนัน้ 

นอกจากนี ้พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยังก าหนดให้ผู้ ขอรับใบอนุญาตแบบที่สองและผู้ ขอรับ
ใบอนญุาตแบบที่สามต้องมิใช่นิติบคุคลที่เป็น “คนต่างด้าว” ตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนตา่งด้าวฯ  

10.9. การครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว 

ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มี
โครงขา่ยเป็นของตนเอง และผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ยงัถกูห้ามด าเนินการใดๆ 
ตามที่ก าหนดไว้ใน ประกาศ กสทช. เร่ืองข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งด้าวฯ 
2555 ซึ่งยกเลิกและมีผลใช้บงัคบัแทน ประกาศ กทช. เร่ือง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการ
ครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ฉบบัเดิม โดยประกาศ กสทช. เร่ืองข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะ
เป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวฯ 2555 ห้ามมิให้คนต่างด้าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบาย การบริหารจดัการ การด าเนินงาน การแต่งตัง้กรรมการ การแต่งตัง้
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ผู้บริหารระดับสูง อนัมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ ขอรับใบอนุญาต
ดงักลา่วข้างต้น โดยคนตา่งด้าวถกูห้ามกระท าการใดๆ อนัเป็น “การครอบง ากิจการ” ซึง่รวมถึง 

(ก) การถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด  

(ข) การมีอ านาจควบคมุคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือ 

(ค) การมีอ านาจในการแตง่ตัง้หรือการถอดถอนกรรมการตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมด 

นอกจากนี ้ประกาศ กสทช. เร่ืองข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวฯ 2555 
ยงัได้ก าหนดรายการตวัอยา่งของการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งด้าวไว้ดงันี  ้

(ก) การถือหุ้ นเกินสดัส่วนการถือหุ้ นของคนต่างด้าวตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งต้องนับรวมผู้ แทนหรือ
ตวัแทนของคนตา่งด้าวด้วย 

(ข) การมีสทิธิออกเสยีงลงมติในการประชมุผู้ ถือหุ้นเกินกวา่สดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีถือไว้จริง หรือ 

(ค) การมีอ านาจควบคมุในการด าเนินงาน หรือ แต่งตัง้กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดนโยบายหรือการบริหารกิจการ เช่น ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ ผู้อ านวยการ หวัหน้า
ผู้บริหารด้านจดัซือ้ หรือหวัหน้าผู้บริหารด้านการเงิน 

ทัง้นี  ้ผู้ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้ ขอรับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม มีหน้าที่ต้องก าหนดข้อห้ามเก่ียวกบัการครอบง ากิจการโดย
คนต่างด้าว และต้องสง่รายงานเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามข้อห้ามดงักลา่ว เพื่อป้องกนัการครอบง ากิจการโดยคน
ตา่งด้าว ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ กสทช. เร่ืองข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคน
ตา่งด้าวฯ 2555 ด้วย 

10.10. การแปลงสภาพขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยแปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ช่ือ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (หรือเรียกย่อว่า ที โอที) และเมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2546 การสื่อสารแห่งประเทศไทยแปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ช่ือ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (หรือเรียกย่อว่า กสท. โทรคมนาคม) โดยผลจากการแปลงสภาพ
ดงักลา่ว ทีโอทีและ กสท.โทรคมนาคม ได้รับโอนทรัพย์สนิโทรคมนาคมรวมทัง้ความรับผิดจากหนว่ยงานเดิมและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก คณะกรรมการ กทช. ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 2543 เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ถือเป็นองค์กรที่มีอ านาจก ากับ
ดแูลอีกตอ่ไป 



ค าเตือน / ข้อแนะน า กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

 

ค าเตอืน / ข้อแนะน า 

กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั จึงไมม่ี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจดัการลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้ ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  ผู้ลงทุนสามารถขอหนงัสือชีช้วนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้ จัดการการจัด
จ าหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ 

ผู้ สนใจลงทุนที่มีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด  กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเอง 

ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผู้ขายหนว่ยลงทนุเป็นบคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

การพิจารณา ร่างหนงัสอืชีช้วนในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั มิได้เป็น
การแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม  หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศตา่งๆ 
ที่ส านกังาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทนุก าหนด รวมทัง้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทจัดการ และจะต้อง
เปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบ  เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถก ากับดูแลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
พนกังานได้ 

หนงัสอืชีช้วนฉบบันีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมลู ณ วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2561 



ภาคผนวก 1: รายงานการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  
จดัท าโดยบริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั (ฉบบัยอ่) 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

 

ภาคผนวก 1: รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  
จัดท าโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด  



 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของทรัพย์สินกจิการ
โครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมเพิ!มเตมิครั งที! 3 

 

ของ 
 

กองทุนรวมโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม ดจิทัิล 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัท ดสิคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จาํกัด 

วันที! 19 กันยายน 2560 

 

 

 



รายงานการประเมินมลูคา่ยติุธรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมเพิ!มเติมครั  งที! 3   

 

คาํชี  แจงเพิ!มเติม (Disclaimer) 
 

รายงานการประเมินมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมเพิ!มเติมครั  งที! 3 (“ราย

งานฯ”) ฉบบันี   จดัเตรียมขึ  นโดยบริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั (“Discover” หรือ “ผู้ประเมิน” หรือ “Appraiser”) 
ในฐานะผู้ประเมินที!ได้รับการแต่งตั  งโดยกองทนุรวมโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“DIF” หรือ “กองทุนรวมฯ”) 
ภายใต้การจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั (“SCBAM” หรือ“บริษัทจัดการ”) เพื!อนําเสนอ
การประเมินมลูคา่ยติุธรรมของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมเพิ!มเติมครั  งที! 3 

รายงานฯ ฉบบันี  มิได้มีวตัถุประสงค์เพื!อชี  แนะการพิจารณาตดัสินใจใด ๆ เกี!ยวกับการดําเนินการของธุรกิจที!
เกี!ยวเนื!องกบักองทนุรวมฯ หรือไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์ในการชกัชวนให้ซื  อหรือขายหนว่ยลงทนุของ กองทนุรวมฯ แตอ่ยา่งใด 

ในการจดัทํารายงานฯ ฉบบันี   Discover ได้พิจารณาจากเอกสารและข้อมลูที!เกี!ยวข้องกบัทรัพย์สินที!กองทนุรวม
ฯ จะเข้าลงทนุ  (“ทรัพย์สินฯ”) ซึ!งได้รับจากกองทนุรวมฯ อนัได้แก่ แนวร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ!ง
เกี!ยวข้องกับ ร่างสญัญาเช่า และร่างสญัญาอื!น ๆ ที!เกี!ยวข้องทั  งหมดกับการลงทุนในทรัพย์สินฯ (“Term Sheet”) และ
สมมติฐานทางการเงินของธุรกิจที!เกี!ยวข้องกับทรัพย์สินฯ เป็นต้น โดยเอกสารและข้อมูลที! Discover ได้รับทั  งหมดเป็น
เพียงเอกสารเฉพาะส่วนที!เกี!ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเท่านั  น (เนื!องจากรายละเอียดทั  งหมด ผู้ ว่าจ้างไม่
สามารถเปิดเผยได้เนื!องจากเป็นความลบัทางการค้า) นอกจากนี   ในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินฯ ดงักลา่วยงัมีทรัพย์สินฯ 
บางรายการที!อยู่ระหวา่งก่อสร้าง ซึ!งคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในอนาคต ซึ!ง Discover ไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยนัได้
วา่ การก่อสร้างดงักลา่วจะดําเนินการเสร็จทนักําหนดในอนาคตตามสมมติฐานที!ได้รับหรือไม่ 

 อย่างไรก็ดี Discover ได้มีการสอบทานข้อมูลเบื  องต้นเพื!อนํามาใช้อ้างอิงในการพิจารณาปรับปรุงสมมติฐาน
ทางการเงิน และประมาณการทางการเงินของกระแสเงินสดที!คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินฯ เพื!อใช้ในการประเมินมลูคา่
กองทนุรวมฯ ในครั  งนี   และไม่พบหลกัฐานที!จะเชื!อได้ว่าข้อมลูที!ได้รับจากกองทนุรวมมีความบิดเบือน ไม่ถกูต้อง หรือไม่
ครบถ้วน 

ทั  งนี   Discover จะไม่รับผิดชอบต่อความถกูต้องของข้อมลูที!ได้รับจาก กองทนุรวมฯ หรือข้อมลูในอนาคตที!อาจ
เปลี!ยนแปลงจากสมมติฐานที!กําหนด หรือการคาดการณ์ เช่น จํานวน Slot ของเสาโทรคมนาคม และจํานวนคอร์กิโลเมตร 
และ/หรือ จํานวนกิโลเมตรของใยแก้วนําแสง (Fiber optic cable หรือ FOC) เป็นต้น ซึ!งอาจส่งผลกระทบต่อกรรมสิทธิ# 
หรือการใช้งานของทรัพย์สนิฯ ที! กองทนุรวมฯ จะได้มา รวมทั  ง ปัจจยัตา่ง ๆ ที!อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่กระแส
เงินสดที! กองทนุรวมฯ จะได้รับในอนาคต ซึ!งอาจสง่ผลให้มลูคา่ของทรัพย์สนิฯ ในอนาคตเปลี!ยนแปลงไปจากการประเมิน
ราคาเพื!อการประเมินมลูคา่ยติุธรรมในครั  งนี    

รายงานฉบบันี   จดัทําขึ  นเพื!อนําเสนอผลการการประเมินมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินฯ ตามวตัถปุระสงค์ข้างต้น 
ดังนั  น Discover จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที!อาจเกิดขึ  นจากการใช้รายงานฉบับนี   หรือการใช้ข้อมูลที!มีอยู่ใน
รายงานฉบบันี  เพื!อวตัถปุระสงค์อื!น และผู้ อื!นใดไมส่ามารถดดัแปลง เปลี!ยนแปลง และแก้ไขไมว่า่สว่นหนึ!งหรือทั  งหมดของ
รายงานฯ เพื!อวตัถปุระสงค์อื!นใดก็ตาม 

 

 

 

 



รายงานการประเมินมลูคา่ยติุธรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมเพิ!มเติมครั  งที! 3   

 

คาํย่อ (Abbreviation) 
“รายงานฯ” รายงานการประเมินมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม

เพิ!มเติมครั  งที! 3 

“กลุม่ TRUE”  ประกอบด้วย 5 บริษัท ดงันี   
1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั!น จํากดั (มหาชน) (“TRUE”) 
2. บริษัท ทรู มฟู จํากดั  (“TMV”) 
3. บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั!น จํากดั (“AWC”) 
4. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั!น จํากดั (“TICC”) 
5. บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั!น จํากดั (“TUC”) 

“CAT” บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 
“ทรัพย์สนิโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมเพิ!มเติมครั  งที! 3” หรือ “ทรัพย์สนิฯ” ประกอบด้วย 

 (1) กรรมสิทธิ#ในเสาโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั!น 
(“TUC”) ที!กําลงัดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 1,500 เสา และก่อสร้างเสร็จสิ  นเเล้วจํานวน 
1,089 เสา รวมจํานวนทั  งสิ  น 2,589 เสา (แบ่งเป็นเสาโทรคมนาคมประเภทที!ตั  งอยู่บน
พื  นดิน (Ground-based tower) (“GBT”) จํานวน 2,343 เสา และประเภทที!อยู่บน
ดาดฟา้ (Roof-top tower) (“RTT”) จํานวน 246 เสา โดยกองทนุรวมคาดวา่จะได้รับการ
โอนกรรมสิทธิ#เสาทั  งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2561 ซึ!งมีสญัญาเช่ากลบัโดย TUC 

เป็นระยะเวลา 16 ปี จนสิ  นสดุสญัญาเช่าทรัพย์สินตาม Term Sheet ในเดือนกนัยายน 
2576  

 (2) กรรมสิทธิ#ในใยแก้วนําแสง (Fiber optic cable หรือ FOC) ซึ!งปัจจุบันใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศพัท์เคลื!อนที!ในเขตพื  นที!ต่างจงัหวดัระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร 
หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตรจาก TUC พร้อมสญัญาเช่ากลบัโดย TUC เป็น
ระยะเวลา 16 ปี จนสิ  นสดุสญัญาเช่าทรัพย์สนิตาม Term Sheet ในเดือนกนัยายน 2576 
(พร้อมเงื!อนไขการตอ่สญัญาเพิ!มไมเ่กิน 10 ปี จนสิ  นสดุในปี 2586 หรือไมเ่กินระยะเวลา
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที!ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั  นกว่า) หาก
เป็นไปตามเงื!อนไขที!กําหนด) 

 (3) กรรมสทิธิ#ในใยแก้วนําแสงหลกั (Core fiber optic cable หรือ FOC หลกั) ซึ!งปัจจบุนั
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื!อนที!และอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร หรือ 117,871 คอร์กิโลเมตร จาก บริษัท ทรู 
มูฟ จํากัด (“TMV”) พร้อมมีสญัญาเช่ากลบัโดย TUC เป็นระยะเวลา 16 ปี จนสิ  นสุด
สญัญาเช่าทรัพย์สินตาม Term Sheet ในเดือนกันยายน 2576 (พร้อมเงื!อนไขการต่อ
สญัญาเพิ!มไม่เกิน 10 ปี จนสิ  นสดุในปี 2586 หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนญุาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที!ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั  นกว่า) หากเป็นไปตามเงื!อนไขที!
กําหนด)  



รายงานการประเมินมลูคา่ยติุธรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมเพิ!มเติมครั  งที! 3   

 

 (4) กรรมสิทธิ#ในใยแก้วนําแสง (Fiber optic cable หรือ FOC) ซึ!งปัจจุบันใช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตในเขต
พื  นที!ต่างจงัหวดั ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร หรือ 220,428 คอร์กิโลเมตรจาก 
TMV โดยมีสญัญาเช่ากลบัโดยบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั!น จํากดั (“TICC”) เป็น
ระยะเวลา 16 ปี จนสิ  นสดุสญัญาเช่าทรัพย์สนิตาม Term Sheet ในเดือนกนัยายน 2576 
(พร้อมเงื!อนไขการตอ่สญัญาเพิ!มไมเ่กิน 10 ปี จนสิ  นสดุในปี 2586 หรือไมเ่กินระยะเวลา
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที!ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั  นกว่า) หาก
เป็นไปตามเงื!อนไขที!กําหนด) และ 

 (5) สิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปี ใน FOC ซึ!งปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
รวมระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร จาก 
TICC  พร้อมมีสญัญาเช่ากลบัโดย TICC  เป็นระยะเวลา 16 ปี  จนสิ  นสดุสญัญาเช่า
ทรัพย์สนิตาม Term Sheet ในเดือนกนัยายน 2576 (พร้อมเงื!อนไขการตอ่สญัญาเพิ!มไม่
เกิน 10 ปี จนสิ  นสุดในปี 2586 หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที!ได้รับ (แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะสั  นกวา่) หากเป็นไปตามเงื!อนไขที!กําหนด) 
นอกจากนี  กองทนุฯ มีสิทธิในการซื  อ (Call Option)  FOC ดงักลา่วเมื!อครบกําหนดอายุ
การเช่าระยะยาว ซึ!งเป็นไปตามเงื!อนไขที!จะได้กําหนดในสญัญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว 
โดยมีราคาในการใช้สทิธิ (Exercise Price) เพื!อซื  อกรรมสทิธิ#ในทรัพย์สนิดงักลา่วจํานวน 
1,300.00 ล้านบาท  

“FOC” Fiber Optic Cable หรือ ใยแก้วนําแสง  

“HSPA” High Speed Packet Access 

“DIF”, “กองทนุรวมฯ” กองทนุรวมโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

“SCBAM” หรือ 

“บริษัทจดัการ” บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

 “ตลาดหลกัทรัพย์ฯ” ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“สาํนกังาน ก.ล.ต.” สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“Discover” 
หรือ “ผู้ประเมิน” 
หรือ “Appraiser” บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั  
“GBT” Ground-Based Tower, เสาโทรคมนาคมที!ตั  งอยูบ่นพื  นดิน 

“RTT” Roof-Top Tower, เสาโทรคมนาคมที!ตั  งอยูบ่นดาดฟา้ 

“IBC” In-Building Coverage หรือ Distributed Antenna System (DAS), เสาโทรคมนาคมที!
ตั  งอยูใ่นอาคาร 
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“สญัญาเช่าเครื!อง  

และอปุกรณ์ HSPA”   ภายใต้สญัญาเช่าเครื!องและอปุกรณ์วิทยโุทรคมนาคมเพื!อให้บริการโทรศพัท์เคลื!อนที!
ในระบบ HSPA ลงวนัที! 27 มกราคม 2554 ระหวา่ง BFKT และ CAT รวมทั  งที!แก้ไข
เพิ!มเติม 

“FTTx” Fiber to The X, เช่น FTTH = Fiber to The Home, FTTB = Fiber to The Building 

“Term Sheet” แนวร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ!งเกี!ยวเนื!องกบั ร่างสญัญาเช่า และ
ร่างสญัญาอื!น ๆ ที!เกี!ยวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิ  
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บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั (“Discover”) ในฐานะผู้ประเมิน (Appraiser) (“ผู้ประเมิน”) ที!ได้รับการ
แต่งตั  งโดยกองทนุรวมโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (“DIF” หรือ “กองทุนรวมฯ”) ภายใต้การจดัการของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั (“SCBAM” หรือ “บริษัทจัดการ”) เพื!อนําเสนอการประเมินมลูคา่ยติุธรรม
ของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมเพิ!มเติมครั  งที! 3 

ทั  งนี   เนื!องจาก Discover ไมส่ามารถเข้าถึงเอกสารต้นฉบบัของเอกสารสาํคญัได้ จึงได้เพียงพิจารณาจากเอกสาร
และข้อมูลที!เกี!ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฯ ที!ได้รับจากกองทุนรวมฯ ได้แก่ งบการเงินของกองทุนรวมฯ 
ประมาณการรายได้ของทรัพย์สินฯ และ Term Sheet ของร่างสญัญาซื  อขายและโอนสิทธิทรัพย์สินฯ รวมถึงข้อมูลที!
เปิดเผยต่อสาธารณะของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และธนาคารแห่งประเทศไทย โดย 
Discover ได้มีการสอบทานข้อมลูเบื  องต้น และข้อมลูปัจจบุนั เพื!อนํามาใช้อ้างอิงในการพิจารณาปรัปปรุงสมมติฐานทาง
การเงิน และประมาณการทางการเงินของกระแสเงินสดที!คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินฯ เพื!อใช้ในการประเมินมูลค่า
กองทนุรวมฯ ในครั  งนี   

ในการการประเมินมลูคา่ของทรัพย์สนิฯ ในครั  งนี   Discover เลอืกใช้แนวทางการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิจากการ
ประเมินรายได้ ( Income Approach) โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) 
เนื!องจากวิธีนี  จะวิเคราะห์ธุรกิจที!เกี!ยวเนื!องกบัทรัพย์สินตลอดจนสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ
ทรัพย์สิน และสิทธิในการได้รับรายได้สทุธิในช่วงระยะเวลาประมาณการจากทรัพย์สินฯ ซึ!งน่าจะสามารถสะท้อนถึงมลู
คา่ที!เหมาะสมของมลูคา่ทรัพย์สนิฯ ดงักลา่วได้ดีที!สดุ 

อยา่งไรก็ตาม วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เป็นการประเมินจากประมาณการทางการเงิน ซึ!งตั  งอยูบ่น
สมมติฐานตา่ง ๆ ที!ได้รับจากกองทนุรวมฯ โดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูอตุสาหกรรมที!เป็นปัจจบุนั และกําหนดขึ  นมาภายใต้
ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วนัที!ทําการประเมิน การเปลี!ยนแปลงใด ๆ ที!เกิดขึ  นในอนาคต อนัมีผลกระทบ
ต่อสมมติฐานดงักลา่วข้างต้นอย่างมีนยัสําคญั เช่น การเปลี!ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญา การเปลี!ยนแปลงของเทคโนโลยี 
อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราดอกเบี  ย และการออกกฎหมายเพิ!มเติมของรัฐบาล อาจสง่ผลให้กระแสเงินสดสทุธิในอนาคตของ
ธุรกิจที!เกี!ยวเนื!องกับทรัพย์สินฯ หรือสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากธุรกิจของทรัพย์สินฯ ในอนาคต ไม่เป็นไปตามที!
คาดการณ์หรือทําให้ตวัแปรตา่ง ๆ ที!ใช้ในการประเมินมลูคา่เปลี!ยนแปลงไป ดงันั  น มลูคา่กองทนุรวมฯ ที!ประเมินได้ตามวธีิ
นี  ก็จะเปลี!ยนแปลงไปด้วยเช่นกนั 

โดยสรุป Discover มีความเห็นว่า มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม
เพิ!มเติมครั งที! 3 ที!เหมาะสม ณ วันที! 19 กันยายน 2560 อยู่ระหว่าง  54,141.65 - 58,906.93  ล้านบาท 
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บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 
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19 กนัยายน 2560 
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1. วัตถุประสงค์ของรายงาน 

 

Discover ในฐานะ Appraiser ที!ได้รับการแต่งตั "งโดยกองทนุรวมฯ เพื!อนําเสนอการประเมินมลูค่ายติุธรรมของ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ!มเติมครั "งที! 3 โดยนําเสนอการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินฯ ที!กองทนุรวมฯ 
จะลงทนุเพิ!มเติมในรูปแบบของกระแสเงินสดสทุธิที!คาดวา่จะได้รับจากธุรกิจที!เกี!ยวเนื!องกบัทรัพย์สนิฯ ดงักลา่ว  

ทั "งนี " Discover ได้พิจารณาจากข้อมลูที!เกี!ยวข้องกบัทรัพย์สนิฯ และกองทนุรวมฯ ได้แก่  
1. งบการเงินที!ผา่นการตรวจสอบ และสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของกองทนุรวมฯ   
2. สมมติฐาน และประมาณการกระแสเงินสดที!ได้รับจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที!จะ

ลงทนุเพิ!มเติมครั "งที! 3 

3. หนงัสือชี "ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุกองทนุรวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั (หรือเดิมคือ กองทนุ
รวมโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท) 

4. Term Sheet ของร่างสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ซึ!งเกี!ยวข้องกับ ร่างสญัญาเช่า และร่าง
สญัญาอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิฯ 

5. ข้อมลูที!เปิดเผยตอ่สาธารณะของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และธนาคารแหง่ประเทศไทย  
6. สารสนเทศการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที!เกี!ยวข้องที!เป็นการได้มาซึ!งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน

เพิ!มเติมครั "งที! 2 และ 3 (อ้างถึงหนงัสอืของกองทนุรวมฯ ที! จท. 11 – 600292) 
  

ทั "งนี " Discover จดัทําประมาณการทางการเงิน และกําหนดสมมติฐานทางการเงิน เพื!อทําการการประเมินมลูค่า
ทรัพย์สินฯ ภายใต้สมมติฐานวา่ข้อมลูที!ได้รับจากกองทนุรวมฯ มีความถกูต้อง ครบถ้วน และไม่มีการเปลี!ยนแปลงอยา่งมี
นยัสาํคญัในอนาคต 
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2. ข้อมูลทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม 

 

ทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที!กองทนุรวมฯ จะเข้าลงทนุเพิ!มเติมครั "งที! 3 เป็นทรัพย์สินของ 3 บริษัท
ในกลุม่ TRUE ได้แก่ 

- บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมวินิเคชั!น จํากดั (“TUC”) 
- บริษัท ทรู มฟู จํากดั (“TMV”) 
- บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั!น จํากดั (“TICC”) 

 

โดยแบง่ทรัพย์สนิฯ และลกัษณะการลงทนุที!กองทนุรวมฯ จะเข้าลงทนุเพิ!มเติมครั "งที! 3 ได้ดงันี " 
2.1 กลุ่มทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคม (“TOWER”) 

2.1.1 กรรมสิทธิ"ในเสาโทรคมนาคม  จํานวน 2,589 เสา โดย TUC จะต้องส ่งมอบหรือ
ดําเนินการให้มีการส่งมอบให้แก่กองทุนรวมฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2561 ซึ!งภายหลงัจากโอนกรรมสิทธิ#

ให้แก่กองทุนรวมฯ แล้ว TUC จะเป็นผู้ เช่าหลกัของเสาโทรคมนาคมดังกล่าว  
 

2.2 กลุ่มทรัพย์สินประเภทระบบใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Cable: FOC)  
2.2.1 กรรมสิทธิ" ในใยแก้วนําแสง  (Fiber optic cable หรือ FOC)  ซึ !งปัจจุบ ันใช้ในธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื!อนที!ในเขตพื "นที!ต่างจังหวดัระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร หรือประมาณ 
252,006 คอร์กิโลเมตร จาก  TUC โดยจะส่งมอบภายในเดือนมิถุนายน ปี 2561 ซึ!งภายหลงัจากโอน
กรรมสิทธิ#ให้แก่กองทุนรวมฯ แล้ว TUC จะเป็นผู้ เช่าหลกัของ FOC ดังกล่าว 

2.2.2 กรรมสิทธิ"ในใยแก้วนําแสงหลัก (Core fiber optic cable หรือ FOC หลกั) ซึ!งปัจจุบนั
ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื!อนที!และอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทาง 
546 กิโลเมตร หรือประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร จาก TMV โดยจะส่งมอบภายในเดือนมิถุนายน ปี 
2561 ซึ!งภายหลงัจากโอนกรรมสิทธิ#ให้แก่กองทุนรวมฯ แล้ว TUC จะเป็นผู้ เช่าหลกัของ FOC ดังกล่าว 

2.2.3 กรรมสิทธิ" ในใยแก้วนําแสง  (Fiber optic cable หรือ  FOC)  ซึ !งปัจจ ุบนัใ ช้รองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตในเขตพื "นที!ต่างจังหวดั 
ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร หรือ 220,428 คอร์กิโลเมตรจาก จาก TMV โดยจะส่งมอบภายใน
เดือนมิถุนายน ปี 2561 ซึ!งภายหลงัจากโอนกรรมสิทธิ#ให้แก่กองทุนรวมฯ แล้ว TICC จะเป็นผู้ เช่าหลกัของ 
FOC ดังกล่าว 

2.2.4 สิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ!งปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวม
ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร จาก TICC โดยกองทุนฯ มี
สิทธิในการซื "อ (Call option) FOC ดังกล่าวเมื!อครบกําหนดอายุการเช่าระยะยาว  30 ปี ซึ!งเป็นไปตาม
เงื!อนไขที!กําหนดไว้ตาม  Term Sheet ของสญัญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยมีราคาในการใช้สิทธิ 
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(Exercise Price) เพื#อซื  อกรรมสิทธิ" ในทรัพย์สินดังกล่าวมูลค่า 1,300.00 ล้านบาท ซึ!งภายหลงัจาก
โอนสิทธิการเช่าให้แก่กองทุนรวมฯ แล้ว TICC จะเป็นผู้ เช่าหลกัของ FOC ดังกล่าว 

 

แผนภาพลักษณะการเข้าทาํรายการ   

 

สรุปรายการทรัพย์สินที#กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

ลาํดับ ธุรกรรม คู่สัญญา ทรัพย์สิน จาํนวนโดยประมาณ 

1 การได้มาซึ!งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ!มเติมครั "งที! 3 

1.1 ซื "อทรัพย์สิน TUC เสาโทรคมนาคม 2,589 เสา 

FOC ซึ!งในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลื!อนที!ในเขตพื "นที!ตา่งจงัหวดั 

ประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร) 

TMV FOC หลกั ซึ!งในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลื!อนที!และอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร) 

FOC ซึ!งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที!ตา่งจงัหวดั 

ประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร) 

1.3 เชา่ทรัพย์สินระยะยาว และ
สิทธิในการซื "อทรัพย์สิน (Call 

option) 

TICC FOC ซึ!งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เนตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร) 

2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเพิ!มเติมครั "งที! 3  

2.1 ให้เชา่ทรัพย์สิน TUC พื "นที! (slots) บนเสาโทรคมนาคม 5,178 พื "นที! 
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ลาํดับ ธุรกรรม คู่สัญญา ทรัพย์สิน จาํนวนโดยประมาณ 

 FOC ซึ!งในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลื!อนที!ในเขตพื "นที!ตา่งจงัหวดั 

ประมาณร้อยละ 80 ของ 252,006  
คอร์กิโลเมตร (หรือประมาณ 8,017 

กิโลเมตร) 
FOC หลกั ซึ!งในปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการ
โทรศพัท์เคลื!อนที!และอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประมาณร้อยละ 80 ของ 117,871 

คอร์กิโลเมตร (หรือประมาณ 546 

กิโลเมตร) 
TICC FOC ซึ!งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 

FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื "นที!ตา่งจงัหวดั 

ประมาณร้อยละ 80 ของ 220,428 

คอร์กิโลเมตร (หรือประมาณ 5,933 

กิโลเมตร) 
FOC ซึ!งในปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ 
FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประมาณร้อยละ 80 ของ 619,986 

คอร์กิโลเมตร (หรือประมาณ 
12,872 กิโลเมตร) 
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3. วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

การประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโดยทั!วไปจะมีวิธีหลกั 3 วิธี ได้แก่   
 

3.1 วิธีการประเมินมลูคา่จากรายได้ (Income Approach) 
เป็นการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยพิจารณาความสามารถในการสร้างรายได้ หรือกระแสเงินสดในอนาคตจาก

ธุรกิจของทรัพย์สนิ ซึ!งวิธีการประเมนิมลูคา่ที!นิยมใช้ คือ วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Approach: DCF) โดยวิธีนี "จะอ้างอิงสมมติฐานทางการเงินจากข้อมูลในอดีต และข้อมูลที!คาดว่าจะเป็นในอนาคตซึ!ง

สามารถสะท้อนถึงมูลค่าของทรัพย์สินตามความสามารถในการสร้างรายได้  หรือกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้

สภาวการณ์ และสมมติฐานที!เหมาะสม และคิดลด (Discount) กลบัมาด้วยอตัราคิดลดที!เหมาะสมเป็นมลูคา่ปัจจบุนั 

 

3.2 วิธีการประเมินมลูคา่จากราคาตลาด (Market Approach) 
วิธีนี "จะพิจารณามูลค่าของทรัพย์สินที!จะประเมินโดยเปรียบเทียบทรัพย์สินกิจการประเภทเดียวกันหรือที!มี

ลกัษณะคล้ายกนั ที!มีมลูค่ารับรู้โดยทั!วไปหรือสามารถอ้างอิงได้ โดยทั!วไปจะอ้างอิงราคาที!เพิ!งมีการซื "อขายด้วยเงื!อนไข
ของรายการที!ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยทรัพย์สินที!นํามาเปรียบเทียบควรมีลกัษณะ หรือเงื!อนไขที!ใกล้เคียงกนั เช่น 
ประเภทธุรกิจ ลกัษณะทางกายภาพ เป็นต้น 

 

3.3 วิธีการประเมินมลูคา่ต้นทนุ (Cost Approach) 
วิธีนี "จะแสดงมลูคา่พื "นฐานของทรัพย์สินด้วยมลูคา่ตามบญัชี ณ ปัจจุบนั (ต้นทนุทรัพย์สิน ณ ปัจจุบนั หกัลบคา่

เสื!อมราคา) แตจ่ะมิได้พิจารณาปัจจยัภายนอก และความสามารถในการสร้างรายได้ในอนาคตของทรัพย์สนิ 

 

ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที!กองทนุรวมฯ จะลงทนุในครั "งที! 3 นี " Discover มี
ความเห็นวา่วิธีประเมินมลูคา่จากวิธีรายได้ (Income Approach) ถือเป็นวิธีที!เหมาะสมที!สดุ เนื!องจากทรัพย์สนิโครงสร้าง
พื "นฐานโทรคมนาคมทั "งหมดที!กองทนุรวมฯ จะลงทนุ สามารถสร้างรายได้ในอนาคตตามสญัญาเช่าดําเนินการและบริหาร
จดัการหลกั และมีความต้องการ (Demand) ใช้งานจากกลุม่ผู้ เช่าทั "งในปัจจบุนั และอนาคต รวมทั "งมีการซื "อสทิธิในการรับ
รายได้สทุธิที!เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม ซึ!งไมส่ามารถประเมินโดยวิธีอื!นได้ 

 

ทั "งนี " Discover เลือกใช้วิธีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cashflow: DCF) ในการประเมินเพื!อ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที!กองทุนรวมฯ จะลงทุนในครั "งนี " วิธีการประเมินโดยวิธีนี " จะคํานวณมูลค่าปัจจุบัน ( Present 

Value) ของกระแสเงินสดสุทธิจากธุรกิจที!เกี!ยวเนื!องกับทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมในอนาคตตลอดช่วง
ระยะเวลาประมาณการ ด้วยอตัราคิดลด (Discount Rate) ที!เหมาะสม โดยช่วงระยะเวลาประมาณการสําหรับทรัพย์สนิ
ประเภทเสาโทรคมนาคมที!กองทนุรวมฯ จะเข้าลงทนุในครั "งที! 3 นี "เริ!มตั "งแต่เดือน มิถนุายน 2561 – เดือนธันวาคม 2577 

รวมระยะเวลาประมาณการประมาณ 17 ปี และสําหรับสายใยแก้วนําแสงจะเริ!มตั "งแต่เดือนมิถุนายน 2561  เดือน
ธันวาคม 2587 รวมระยะเวลาประมาณการประมาณ 27 ปี (กลุ่ม TRUE ได้มีเงื!อนไขขยายสญัญาเช่าเฉพาะสาย FOC 

ออกไป 10 ปี หรือไม่เกินระยะเวลาใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที!ได้รับ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั "นกวา่) หาก
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เป็นไปตามเงื!อนไขที!กําหนด เพิ!มเติมจากสญัญาที!จะหมดในปี 2576 จึงทําให้ระยะเวลาประมาณการของสาย FOC 

สิ "นสดุในปี 2587 ) โดยอ้างอิงจาก Term Sheet ร่างสญัญาเช่า/เช่าช่วง ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั  
Discover ได้คํานวณหาอัตราผลตอบแทนที!ผู้ ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับ (Required Rate of Return for 

Unitholder) เพื!อใช้เป็นอตัราคิดลด และคํานวณหากระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจากธุรกิจของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน
โทรคมนาคม และสทิธิในการรับประโยชน์จากรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สนิฯ ที! กองทนุรวมฯ ลงทนุดงักลา่วโดยตั "งอยูบ่น
พื "นฐานว่าธุรกิจของทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมที! กองทุนรวมฯ ลงทุนในครั "งที!  3 ยงัคงดําเนินต่อไปอย่าง
ตอ่เนื!อง (Going Concern Basis) ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจบุนั และไมมี่เหตกุารณ์อื!นใดที!อาจสง่ผล
ให้ธุรกิจของทรัพย์สนิโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมหยดุดําเนินงานหรือเปลี!ยนแปลงไปจากสมมติฐานอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ทั "งนี " กระแสเงินสทุธิ (Free Cash Flow: FCF) คํานวณจากสตูรดงันี " 
 

กระแสเงินสทุธิ (Free Cash Flow: FCF) = กระแสเงินสดรับที!ได้จากรายได้ – กระแสเงินสดจ่ายสาํหรับรายจ่าย 
– ภาษีจ่าย – คา่ใช้จ่ายลงทนุ (Capital Expenditure) 

 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีนี " กําหนดสมมติฐานวา่ไมมี่ภาษีจ่าย ตามรายละเอียดที!จะกลา่วตอ่ไปในรายงาน 
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4. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 

4.1 สมมติฐานทางการเงินของธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม (TOWER) 
4.1.1 จาํนวนเสาโทรคมนาคมที#กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน 

หลงัการเข้าลงทนุ กองทนุรวมฯ จะได้รับกรรมสิทธิ#ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 2,589 เสา ที! TUC จะสง่มอบ

ให้แก่กองทนุรวมฯ ภายในเดือนมิถนุายนปี 2561 รายละเอียดเสาโทรคมนาคมแยกตามประเภทได้ 3 ประเภท สรุป

ได้ดงันี " 

                   (หนว่ย: เสา) 

เจ้าของทรัพย์สิน TUC 

ประเภทของรายได้ที! กองทนุรวมฯ จะ
ได้รับภายหลงัจากเข้าทํารายการ 

รายได้จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม

ที!จะสง่มอบหรือดําเนินการสง่มอบ

ให้แก่กองทนุรวมฯ 

1. เสาที!ตั "งอยูบ่นพื "นดิน (“GBT”) 2,343 

2. เสาที!ตั "งอยูบ่นดาดฟา้ (“RTT”) 246 

3. เสาที!ตั "งอยูภ่ายในอาคาร (“IBC”) - 

รวม 2,589 

 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ที!กองทุนรวมฯ จะเป็นเจ้าของจํานวนประมาณ 1,089 เสา มีอายุการใช้งาน

มาแล้วเฉลี!ยไมเ่กิน 1 - 2 ปี และ อีกจํานวน 1,500 เสาอยู่ระหวา่งการดําเนินงานสร้าง แต่อย่างไรก็ดีอายกุารใช้งาน

ของเสาโทรคมนาคมโดยทั!วไปอยู่ที!ประมาณ 30 ปี และอาจมีอายกุารใช้งานที!ยาวนานขึ "นหากมีการดแูลรักษาเป็น

ประจํา (ที!มา: สารสนเทศการเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที!เกี!ยวข้องที!เป็นการได้มาซึ!งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื "นฐาน

เพิ!มเติมครั "งที! 3) โดยเสาโทรคมนาคมทั "งหมดจํานวน 2,589 เสา ที! TUC จะสง่มอบหรือดําเนินการให้มีการสง่มอบ

ให้แก่กองทนุรวมฯ ภายในเดือนมิถนุายนปี 2561 นั "น กองทนุรวมฯ จะให้ TUC เป็นผู้ เช่าหลกั  

 

4.1.2 การให้เช่าพื  นที#  (Slot) บนเสาโทรคมนาคม 

 Slots บน TOWER ของ TUC 

- ผู้ประเมินกําหนดให้ TUC เช่าพื "นที!จํานวน 2 Slots/เสา สําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC จํานวน 2,589 
เสา (จํานวน Slot ที!สามารถรองรับการใช้งานได้สงูสดุ (Maximum Capacity) เฉลี!ยอยู่ที! 3.49 Slots ต่อ
เสา) อ้างอิงจาก Term Sheet ที! TUC จะทํากับกองทุนรวมฯ โดย TUC จะเช่าทรัพย์สินเพื!อรองรับการ
บริการที! 2 Slots/เสา จนสิ "นสดุระยะเวลาการเช่าในปี 2576  

- เมื!อภายหลงัสญัญาเช่าหลกัระหวา่ง TUC และ กองทนุรวมฯ สิ "นสดุลง ผู้ประเมินกําหนดให้ เสาของ TUC 
มีผู้ เช่า Slots ลดลงเหลือจํานวน 1  Slot/เสา ไปจนถึงสิ "นสุดระยะเวลาประมาณการเนื!องจากธุรกิจ
โทรคมนาคมเป็นธุรกิจที!มีการเปลี!ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาอีกทั "งผู้ประเมินไม่ใช่ผู้ เชี!ยวชาญ
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ทางด้านธุรกิจโทรคมนาคมจึงทําให้ไม่สามารถคาดการณ์จํานวนผู้ ใช้บริการในอนาคตได้อย่างแม่นยํา ผู้
ประเมินจึงปรับลดจํานวนผู้ เช่าลงครึ!งนงึโดยยดึหลกั Conservative Basis 

- ผู้ประเมินกําหนดให้ระหวา่งปีประมาณการ TOWER ของ TUC ไมมี่ผู้ เช่ารายอื!น นอกเหนือจากกลุม่ TRUE 

ตามหลกัอนรัุกษ์นิยม (“Conservative Basis”) 

 

ทั "งนี " สามารถสรุปจํานวนเสาโทรคมนาคมของ กองทุนรวมฯ และจํานวนพื "นที! (Slot) ที!คาดว่าจะมีผู้ เช่าใช้

บริการโดยเฉลี!ยได้ดงันี " 

 

  2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

จํานวน TOWER (เสา) 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 

จํานวน Slot ทีมีให้บริการ(Slots) 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 

อตัราสว่นการเชา่พื "นที!ทั "งหมด(Slot/เสา) 2.00x 2.00x 2.00x 2.00x 2.00x 2.00x 2.00x 2.00x 2.00x 2.00x 2.00x 

อตัราสว่นการใช้พื "นที! (Slot) (Utilization Rate) (%) 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 

จาํนวนSlot ที#คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ(Slots) 5,178 5,178 5,178 5,178 5,178 5,178 5,178 5,178 5,178 5,178 5,178 

 

  2572 2573 2574 2575 2576 2577 

จํานวน TOWER (เสา) 2,589  2,589  2,589  2,589  2,589  2,589  

จํานวน Slot ทีมีให้บริการ (Slots) 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 

อตัราสว่นการเชา่พื "นที!ทั "งหมด (Slot/เสา) 2.00x 2.00x 2.00x 2.00x 1.79x 1.00x 

อตัราสว่นการใช้พื "นที! (Slot) (Utilization Rate) (%) 57% 57% 57% 57% 51% 29% 

จาํนวน Slot ที#คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ (Slots) 5,178 5,178 5,178 5,178 4,639 2,589 

 

4.1.3 ราคาค่าเช่าพื  นที#  Slot บนเสาโทรคมนาคม 

ค่าเช่า Slot บน TOWER ของ TUC จํานวน 2,589 เสา ที!จะส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบให้แก่ 

กองทนุรวมฯ ภายในเดือนมิถนุายน ปี 2561 

- อ้างอิงราคาค่าเช่าจากสญัญาที! TUC จะเช่าจากกองทนุรวมโดยราคาค่าเช่าในปีแรกหลงัจากสง่
มอบจะอยูที่! 14,625  13,359 และ 22,687 บาทตอ่ Slot ตอ่เดือน สาํหรับเสา GBT RTT และ IBC 
ตามลําดบั และหลงัจากนั "นกําหนดให้มีการปรับเพิ!มขึ "นร้อยละ 2.70 ต่อปี ตาม Term Sheet ของ
ร่างสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั จนสิ "นสดุระยะเวลาประมาณการ 
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ทั "งนี " สามารถสรุปอตัราคา่เช่าพื "นที! (Slots) บน TOWER ตามเงื!อนไขตา่งๆ ตลอดระยะเวลาประมาณ ได้ดงันี " 

 

(บาท/Slot/เดือน) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

เสาโทรคมนาคมของ TUC (บาท/เสา/เดือน)            

เสาที!ตั "งอยูบ่นพื "นดิน (GBT) 14,625 15,020 15,426 15,842 16,270 16,709 17,161 17,624 18,100 18,588 19,090 

เสารที!ตั "งอยูบ่นดาดฟา้ (RTT) 13,359 13,720 14,090 14,471 14,861 15,263 15,675 16,098 16,533 16,979 17,438 

เสาที!ตั "งอยูภ่ายในอาคาร (IBC) 22,687 23,300 23,929 24,575 25,239 25,920 26,620 27,339 28,077 28,835 29,614 

อตัราการเติบโต %  2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 

 

(บาท/Slot/เดือน) 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

เสาโทรคมนาคมของ TUC (บาท/เสา/เดือน)       

เสาที!ตั "งอยูบ่นพื "นดิน (GBT) 19,606 20,135 20,679 21,237 21,811 22,399 

เสารที!ตั "งอยูบ่นดาดฟา้ (RTT) 17,908 18,392 18,888 19,398 19,922 20,460 

เสาที!ตั "งอยูภ่ายในอาคาร (IBC) 30,413 31,234 32,078 32,944 33,833 34,747 

อตัราการเติบโต % 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 

 

4.1.4 ส่วนลดค่าเช่าพื  นที#  (Slot) 
จากการวิเคราะห์คู่แข่ง และราคาค่าเช่าในอตุสาหกรรม รวมทั "งข้อมลูจากกลุม่ TRUE เพื!อให้ระดบัราคาคา่

เช่า Slot สามารถแขง่ขนัในธุรกิจ และดึงดดูผู้ ให้บริการโทรคมนาคมใช้บริการเช่าในระยะยาวโดยพิจารณากบัราคา

ตลาด ณ ปัจจุบนั จึงมีการกําหนดสว่นลดคา่เช่าหลกั (Anchor Tenant Discount) คือ กลุม่ TRUE ซึ!งเป็นผู้ เช่าราย

หลกั (Anchor Tenant) ของกองทนุรวมฯ โดยมีสว่นลดร้อยละ 25 ของราคาคา่เช่าปกติ  

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เสาโทรคมนาคม ของ TUC (122.05) (231.41) (237.65) (244.07) (250.66) (257.43) (264.38) (271.52) (278.85) (286.38) 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

เสาโทรคมนาคม ของ TUC (294.11) (302.05) (310.21) (318.58) (327.18) (301.02) (172.54) 

 

4.1.5 ตารางสรุปกระแสเงินสดรับจากธุรกิจ 

จากสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดรับจากรายได้คา่เช่าพื "นที! (Slot) บนเสาโทรคมนาคม หลงั

หกัสว่นลดได้ดงันี " 

  (หน่วย: ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กระแสเงนิสดรับจากการให้เช่าพื  นที# (Slot) บน TOWER หลังหกัส่วนลด 

เสาโทรคมนาคม ของ TUC 366.15 694.22 712.96 732.21 751.98 772.29 793.14 814.55 836.55 859.13 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

กระแสเงนิสดรับจากการให้เช่าพื  นที# (Slot) บน TOWER หลังหกัส่วนลด 

เสาโทรคมนาคม ของ TUC 882.33 906.15 930.62 955.75 981.55 903.05 517.63 

 

4.1.6 ภาพรวมของสมมติฐานของกระแสเงินสดจ่าย 

TUC จะดําเนินการและบริหารจัดการโดยกองทุนรวมฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเช่าที!ดิน ค่าภาษี

โรงเรือน ค่าประกนัภยั ค่าย้ายเสาสญัญาโทรคมนาคม (เฉพาะที!ตกลงกบักลุม่ TRUE) และค่าใช้จ่ายทางการตลาด

และคา่ใช้จ่ายในการบริหารทั "งหมดตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างอิงนี "ตาม Term Sheet ที!ได้รับจากกองทนุ

รวมฯ 

 

4.1.7 ค่าเช่าที# ดิน 

กําหนดให้คา่เช่าที!ดินเฉลี!ย อ้างอิงจากค่าเช่าเฉลี!ยตามสญัญา ณ ปัจจุบนั จากกองทนุรวมฯ โดยกําหนดให้

ในปี 2561 มีการปรับเพิ!มขึ "นในอตัราร้อยละ 1.80 ตอ่ปี และกําหนดให้มีการปรับเพิ!มขึ "นในอตัราร้อยละ 2.20 ตอ่ปีใน

ปี 2562 เป็นต้นไปตามสญัญา  ดงันั "นคา่เช่าพื "นที!โดยเฉลี!ยในปี 2561 เป็นดงัตอ่ไปนี " 

 

ค่าเช่าในปี 2561 บาทต่อเดือน 

เสาที�ตั �งอยูบ่นพื �นดิน 5,633.79 

เสาที�ตั �งอยูบ่นดาดฟา้  17,720.50 

เสาที�ตั �งอยูภ่ายในอาคาร  9,107.43 

 

4.1.8 ภาษีโรงเรือนและภาษีที! ดิน 

อตัราร้อยละ 12.5 ของคา่เช่าที�ดิน 

 

4.1.9 ค่าใช้จ่ายประกันภัยสาํหรับเสาโทรคมนาคม 

กองทนุรวมฯ จะต้องชําระค่าเบี �ยประกนัเพื�อทําประกันความเสี�ยงในทรัพย์สินฯ ในกรณีที�เสาโทรคมนาคม

เสียหาย และต้องซ่อม หรือสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่ทดแทน  หรือไม่มีรายได้จากการดําเนินธุรกิจ โดยผู้ประเมิน

กําหนดให้ กองทนุรวมฯ แบง่จ่ายเป็นคา่เบี �ยประกนัวินาศภยัที�ร้อยละ 0.018 ของมลูคา่ทดแทนของเสาโทรคมนาคม 

โดยอ้างอิงข้อมลูในอดีตและการประมาณการของกองทนุรวมฯ 

 

4.1.10 ค่าย้ายเสาโทรคมนาคม (Tower Relocation Expense) 
ค่าย้ายเสาโทรคมนาคม เป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาเนื�องจากผู้ ให้เช่าที�ดินเดิมไม่มีการต่อสญัญาเช่าพื �นที�

กบักองทนุรวมฯ จึงทําให้กองทนุรวมต้องรับภาระในการเคลื�อนย้ายเสาโทรคมนาคม (เฉพาะที�ตกลงกบักลุม่ TRUE)

โดยผู้ประเมินกําหนดให้คา่ย้ายเสาโทรคมนาคมเฉลี�ยอยูที่�ประมาณ 23.56 ล้านบาท/ปี และกําหนดให้ปรับเพิ�มขึ �นใน
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อตัราร้อยละ 2.70 ต่อปี จนสิ �นสดุระยะเวลาประมาณ โดยอ้างอิงจาก Term Sheet ที�กองทนุรวมฯได้ตกลงกบักลุม่ 

TRUE 

 

4.1.11 ค่าใช้จ่ายในการตลาด 

กําหนดให้คา่คอมมิชชั�นการขาย ประมาณร้อยละ 2.00 ของรายได้คา่เช่าจากผู้ เช่าเพิ�มเติมที�บริษัท เทเลคอม 

แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด (TAM) ในฐานะผู้ บริหารทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ หาได้เพิ�มจากผู้ เช่ารายอื�น

นอกเหนือจากกลุม่ TRUE  

 

4.1.12 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

กําหนดสมมติฐานให้มีค่าบริการสําหรับบริการด้านธุรการผนัแปร (Variable admin fee) ประมาณร้อยละ 

0.15 ของรายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายสทุธิ สําหรับใช้ในการดําเนินงานหลกั โดยกําหนดให้เป็นอตัราส่วนคงที�ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ ซึ�งอ้างอิงจากการข้อมลูของ กองทนุรวมฯ 

 

4.1.13 ค่าใช้จ่ายอื!นๆ  
ผู้ประเมินมีการตั �งสมมติฐานว่า กองทนุฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมในอตัรา 6,700 

บาท/เสา/ปี และกําหนดให้เพิ�มขึ �นในอตัราร้อยละ 1.30 ตอ่ปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างอิงจากข้อมลูใน

อดีตของกลุม่ TRUE 

 

4.1.14 ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 
เนื�องจากเสาโทรคมนาคมได้มีการทําประกนัภยัความเสียหาย และผู้ เช่าหลกั ยงัมีการกําหนดค่าใช้จ่ายใน

การบํารุงรักษาประจําปีเพื�อรักษาสภาพเสาให้สามารถใช้งานได้จนถึงอายขุยั จึงทําให้กองทุนรวมฯ ไม่ต้องมีการ

ลงทนุ เพื�อก่อสร้างหรือติดตั �งเสาโทรคมนาคม ใหม่ ในช่วงระยะเวลาประมาณการโดยอ้างอิงจากการประมาณการ

ของกองทนุรวมฯ 

 

4.1.15 ตารางสรุปกระแสเงินสดจ่ายของธุรกิจ 

จากสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดจ่ายจากการให้บริการเช่าพื �นที� (Slot) บนเสาโทรคมนาคม 

ได้ดงันี � 

(หน่วย: ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

กระแสเงินสดจา่ย 152.56  287.80  291.63  298.00  304.52  311.18  317.98  324.94  332.06  339.33  346.76  

สดัสว่นตอ่รายได้ 41.67% 41.46% 40.90% 40.70% 40.49% 40.29% 40.09% 39.89% 39.69% 39.50% 39.30% 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

กระแสเงินสดจา่ย 354.36  362.13  370.07  378.19  386.33  394.19  

สดัสว่นตอ่รายได้ 39.11% 38.91% 38.72% 38.53% 42.78% 76.15% 
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4.1.16 ตารางสรุปกระแสเงินสดสุทธิของธุรกิจ 

ดงันั �น จากข้อมลูสมมติฐานข้างต้น จะสรุปกระแสเงินสดสทุธิของธุรกิจให้เช่าพื �นที� (Slot) บนเสาโทรคมนาคม

ได้ดงันี � 

  
(หน่วย: ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

กระแสเงนิสดสุทธิจากธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม  
เสาโทรคมนาคม ของ TUC 213.59 406.42 421.34 434.21 447.47 461.11 475.16 489.61 504.49 519.80 535.57 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

กระแสเงนิสดสุทธิจากธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม  
เสาโทรคมนาคม ของ TUC 551.79 568.49 585.67 603.36 516.71 123.44 
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4.2 สมมติฐานทางการเงินของธุรกิจให้เช่าระบบใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Cable: FOC) 
4.2.1 จาํนวนระยะทางของสาย FOC ที!กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน 

หลงัการเข้าลงทนุซื �อทรัพย์สนิเพิ�มเติมครั �งที� 3 กองทนุรวมฯ จะได้รับ  

1)  กรรมสิท ธิ! ใ นใยแ ก้ว นําแสง  ( Fiber optic cable หรือ  FOC)  ซึ� ง ปัจจุบันใ ช้ ใน ธุร กิจใ ห้บ ริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที�ในเขตพื �นที�ต่างจงัหวดัระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร หรือประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร 

ของ TUC  

2) กรรมสทิธิ!ในใยแก้วนําแสงหลกั (Core fiber optic cable หรือ FOC หลกั) ซึ�งปัจจบุนัใช้ในธุรกิจให้บริการ

โทรศัพท์เคลื�อนที�และอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทาง 546 กิโลเมตร หรือประมาณ 

117,871 คอร์กิโลเมตร จาก TMV  

3) กรรมสิทธิ!ในใยแก้วนําแสง (Fiber optic cable หรือ FOC) ซึ�งปัจจบุนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน

ธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตในเขตพื �นที�ต่างจังหวดั รวมระยะทางประมาณ 5,933 

กิโลเมตร หรือประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร จาก TMV และ  

4)  สิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ 30 ปี จนถึงปี 2590 ใน FOC ซึ�งปัจจุบนัใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 

ในธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 

12,872 กิโลเมตร หรือประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร จาก TUC พร้อมสิทธิเพื�อซื �อกรรมสิทธิ!ทรัพย์สินดงักล่าว

มลูคา่ 1,300.00 ล้านบาทหลงัหมดสญัญาเช่าระยะยาวจาก TICC รายละเอียดของ FOC สามารถสรุปได้ดงันี � 
 

เจ้าของทรัพย์สิน TUC TMV TUC รวม 

ประเภทของรายได้ที� กองทนุรวมฯ จะได้รับ
ภายหลงัจากเข้าทาํรายการ 

กรรมสิทธิ!ใน 

FOC 

 

กรรมสิทธิ!ใน 

FOC หลกั 

กรรมสิทธิ!ใน 

FOC 

 

สิทธิการเชา่ระยะยาว

ประมาณ 30 ปี พร้อมสิทธิใน

การซื �อทรัพย์สิน 

 

ระยะทาง (คอร์กิโลเมตร) 252,006 117,871 220,428 619,986 1,210,292 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 8,017 546 5,933 12,872 27,368 

เชา่กลบัโดย TUC TUC TICC TICC  

หมายเหต ุ: จํานวนคอร์ต่อกิโลเมตร (core) ใน FOC ที�กองทนุรวมฯ จะเข้าลงทนุในครั �งนี �จะอยู่ระหว่าง 24 ถึง 216 แกน (core) ต่อ
กิโลเมตร โดยจํานวนคอร์ในสาย FOC จะแปรผนัตามปริมาณการใช้สญัญาณของแตล่ะพื �นที� 

 

4.2.2 ปริมาณการให้เช่าสาย FOC 

ตาม Term sheet ของร่างสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัระหวา่งกลุม่ TRUE และกองทนุรวม

ฯ นั �น ระบุว่า กลุ่ม TRUE จะเป็นผู้ เช่าหลกัของระบบ FOC ที�กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนในครั �งนี � โดยจะเช่าใน 

Utilization Rate ที�ร้อยละ 80 ของจํานวนคอร์กิโลเมตรทั �งหมด หรือคิดเป็นประมาณ  968,233 คอร์กิโลเมตร จน

สิ �นสดุระยะสญัญาปี 2586  อย่างไรก็ดีผู้ประเมินกําหนดให้ระบบ FOC ที�กองทนุรวมฯ จะเข้าลงทนุในครั �งนี �ไม่มีผู้

เช่ารายอื�น  ทําการเช่าสายนอกเหนือจากกลุม่ TRUE ตามหลกั Conservative Basis ทั �งนี � ระบบ FOC ของที�กองทนุ
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รวมฯ จะเข้าลงทนุในครั �งนี �เป็นทรัพย์สนิที�ใช้งานมาแล้วไมเ่กิน 1 ถึง 2 ปี ซึ�งโดยทั�วไประบบ FOC มีอายกุารใช้งานสงู

ถึง 50 ปี หรือมากกวา่นั �น หากมีการบํารุงรักษาที�ดี  (ที�มา : สารสนเทศการเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องที�เป็น

การได้มาซึ�งทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานเพิ�มเติมครั �งที� 3)   

 

 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

ระยะทางทั �งหมด (คอร์กิโลเมตร) 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 

อตัราสว่นการใช้พื �นที� (Utilization Rate) (%) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

ระยะทางที!กลุ่ม TRUE เช่าทั "งหมด  
(คอร์กิโลเมตร) 

968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 

ระยะทาง FOC ที�ถกูเชา่ของ TUC 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 

ระยะทาง FOC ที�ถกูเชา่ของ TMV 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 

ระยะทาง FOC ที�ถกูเชา่ของ TICC  

(สว่นที�เป็นสิทธิการเชา่ระยะยาว) 
495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 

 

 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 

ระยะทางทั �งหมด (คอร์กิโลเมตร) 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 

อตัราสว่นการใช้พื �นที� (Utilization Rate) (%) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

ระยะทางที!กลุ่ม TRUE เช่าทั "งหมด  
(คอร์กิโลเมตร) 

968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 

ระยะทาง FOC ที�ถกูเชา่ของ TUC 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 

ระยะทาง FOC ที�ถกูเชา่ของ TMV 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 

ระยะทาง FOC ที�ถกูเชา่ของ TICC  

(สว่นที�เป็นสิทธิการเชา่ระยะยาว) 
495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 

 

 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 

ระยะทางทั �งหมด (คอร์กิโลเมตร) 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 1,210,292 

อตัราสว่นการใช้พื �นที� (Utilization Rate) (%) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

ระยะทางที!กลุ่ม TRUE เช่าทั "งหมด  
(คอร์กิโลเมตร) 

968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 

ระยะทาง FOC ที�ถกูเชา่ของ TUC 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 377,947 

ระยะทาง FOC ที�ถกูเชา่ของ TMV 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 94,297 

ระยะทาง FOC ที�ถกูเชา่ของ TICC  

(สว่นที�เป็นสิทธิการเชา่ระยะยาว) 
495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 495,989 

 

 

4.2.3 ราคาค่าเช่าสาย FOC  
กําหนดสมมติฐานให้กลุม่ TRUE เป็นผู้ เช่าหลกัในระบบ FOC ทั �งหมดที�กองทนุรวมฯ จะเข้าลงทนุในครั �งนี �

โดยกําหนดอตัราคา่เช่าที�กองทนุรวมฯ จะได้รับจากกลุม่ TRUE เท่ากบั 350 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน โดยอตัราคา่
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เช่าดงักลา่วจะเป็นอตัราคงที�จนสิ �นสดุระยะเวลาการเช่าตาม Term Sheet ของร่างสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหาร

จดัการหลกัระหวา่งกลุม่ TRUE กบักองทนุรวมฯ  

 

4.2.4 ตารางสรุปกระแสเงินสดรับจากธุรกิจ 

ทั �งนี � สามารถสรุปกระแสเงินสดรับจากรายได้คา่เช่าระบบ FOC ได้ดงันี � 

(ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

รายได้จากคา่เชา่สทุธิ ระบบ FOC ที�
ได้รับกรรมสิทธิ!จาก TUC   

859.83  1,587.38  1,587.38  1,587.38  1,587.38  1,587.38  1,587.38  1,587.38  1,587.38  1,587.38  

รายได้จากคา่เชา่สทุธิ ระบบ FOC  ที�
ได้รับกรรมสิทธิ!จาก TMV 

214.53  396.05  396.05  396.05  396.05  396.05  396.05  396.05  396.05  396.05  

รายได้จากคา่เชา่สทุธิ ระบบ FOC จาก
การสิทธิการเชา่ระยะยาวจาก TICC 

1,128.38  2,083.15  2,083.15  2,083.15  2,083.15  2,083.15  2,083.15  2,083.15  2,083.15  2,083.15  

รวม 2,202.73  4,066.58  4,066.58  4,066.58  4,066.58  4,066.58  4,066.58  4,066.58  4,066.58  4,066.58  

 

(ล้านบาท) 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

รายได้จากคา่เชา่สทุธิ ระบบ FOC ที�
ได้รับกรรมสิทธิ!จาก TUC   

1,587.38 1,587.38 1,587.38 1,587.38 1,587.38 1,587.38 1,587.38 1,587.38 1,587.38 1,587.38 

รายได้จากคา่เชา่สทุธิ ระบบ FOC  ที�
ได้รับกรรมสิทธิ!จาก TMV 

396.05 396.05 396.05 396.05 396.05 396.05 396.05 396.05 396.05 396.05 

รายได้จากคา่เชา่สทุธิ ระบบ FOC 
จากการสิทธิการเชา่ระยะยาวจาก 
TICC 

2,083.15 2,083.15 2,083.15 2,083.15 2,083.15 2,083.15 2,083.15 2,083.15 2,083.15 2,083.15 

รวม 4,066.58 4,066.58 4,066.58 4,066.58 4,066.58 4,066.58 4,066.58 4,066.58 4,066.58 4,066.58 

 

(ล้านบาท) 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 

รายได้จากคา่เชา่สทุธิ ระบบ FOC ที�
ได้รับกรรมสิทธิ!จาก TUC   

1,587.38 1,587.38 1,587.38 1,587.38 1,587.38 1,587.38 1,587.38 

รายได้จากคา่เชา่สทุธิ ระบบ FOC  ที�
ได้รับกรรมสิทธิ!จาก TMV 

396.05 396.05 396.05 396.05 396.05 396.05 396.05 

รายได้จากคา่เชา่สทุธิ ระบบ FOC 
จากการสิทธิการเชา่ระยะยาวจาก 
TICC 

2,083.15 2,083.15 2,083.15 2,083.15 2,083.15 2,083.15 2,083.15 

sรวม 4,066.58 4,066.58 4,066.58 4,066.58 4,066.58 4,066.58 4,066.58 

 

4.2.5 ค่าใช้จ่ายเกี!ยวกับสิทธิแห่งทาง (Right of Way Expense) 
ในการวางระบบระบบ  FOC กองทุนรวมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสิทธิแห่งทาง ( Right of Way 

Expense ) โดยกําหนดให้ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสิทธิแห่งทางเฉลี�ยเท่ากับ1,925 บาท/กิโลเมตร/ปี และ

กําหนดให้ปรับเพิ�มขึ �นในอตัราร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  จนสิ �นสดุระยะเวลาประมาณการ  โดยอ้างอิงจากการประมาณการ

ของกองทนุรวมฯ และข้อมลูในอดีตของกองทนุรวมฯ 
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4.2.6 ค่าใช้จ่ายค่าเบี "ยประกันภัยสายใยแก้วนําแสง 

ผู้ประเมินมองว่า กองทนุรวมฯ อาจจะต้องชําระคา่เบี �ยประกนัภยัสายใยแก้วนําแสง โดยจะแบ่งจ่ายเป็นคา่

เบี �ยประกนัวินาศภยัที�ร้อยละ 0.018 ของมลูคา่ทดแทนของสาย FOC  

 

4.2.7 ค่าใช้จ่ายในการตลาด 

กําหนดสมมติฐานให้มีค่าใช้จ่ายสําหรับการตลาด เพื�อหาลกูค้าใหม่ ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้ค่าเช่า

จากผู้ เช่ารายใดๆที�เช่าทรัพย์สินที�ให้บริการด้านการตลาดนอกเหนือจากทรัพย์สินที�ผู้ เช่าเดิมเช่าหรือตกลงวา่จะเช่า

ในวนัที�ของสญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัที�เกี�ยวข้อง ตาม Term Sheet  

 

4.2.8 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expense) 

กําหนดสมมติฐานให้มีค่าบริการสําหรับบริการด้านธุรการผันแปร (Variable admin fee) ใช้จ่ายในการ
บริหารอื�น ๆ ประมาณร้อยละ 0.15 ของรายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายสทุธิ สาํหรับใช้ในการดําเนินงานหลกั โดยกําหนดให้
เป็นอัตราส่วนคงที�ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลของกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ดี ผู้ประเมิน
กําหนดให้กองทุนฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารอื�น ๆ สําหรับ FOC ในอัตรา 11,025 บาท/กิโลเมตร/ปี คงที�ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างอิงจากข้อมลูในอดีตของทรัพย์สนิ 

 

4.2.9 ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 
ระบบ FOC ในปัจจุบนั สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าได้อย่างเพียงพอ ทําให้ไม่ต้องมีการลงทนุ

ขยายระบบเพิ�ม อีกทั �งกองทุนรวมฯ ได้มีการทําประกันภยัความเสียหาย และผู้ เช่าหลกัจะชําระค่าใช้จ่ายในการ

บํารุงรักษาประจําปีเพื�อรักษาสภาพสาย FOC ให้สามารถใช้งานได้จนถึงอายขุยั จึงทําให้กองทนุรวมฯ ไม่ต้องมีการ

ลงทนุ เพื�อก่อสร้างหรือติดตั �งสาย FOC ใหม ่ในช่วงระยะเวลาประมาณการ 
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4.2.10 ตารางสรุปกระแสเงินสดจ่ายของธุรกิจ 

ดงันั �น จากสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดจ่ายของธุรกิจให้เช่าระบบ FOC ได้ดงันี � 

(ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

รายจา่ยจากระบบ FOC ที�ได้รับ
กรรมสิทธิ!จาก TUC   

102.55 190.13 185.48 186.36 187.27 188.20 189.16 190.15 191.17 192.22 

รายจา่ยจากระบบ FOC  ที�ได้รับ
กรรมสิทธิ!จาก TMV 

4.98 9.23 7.89 7.93 7.96 8.00 8.04 8.08 8.12 8.16 

รายจา่ยจากระบบ FOC จากการสิทธิ
การเชา่ระยะยาวจาก TICC 

96.35 178.62 172.18 172.99 173.83 174.69 175.58 176.49 177.43 178.40 

รวม 203.88  377.98  365.55  367.28  369.06  370.89  372.78  374.72  376.72  378.79  

สัดส่วนต่อรายได้ 9.26% 9.29% 8.99% 9.03% 9.08% 9.12% 9.17% 9.21% 9.26% 9.31% 

 

(ล้านบาท) 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

รายจา่ยจากระบบ FOC ที�ได้รับ
กรรมสิทธิ!จาก TUC   

193.30 194.42 195.56 196.75 197.96 199.22 200.51 201.84 203.21 204.62 

รายจา่ยจากระบบ FOC  ที�ได้รับ
กรรมสิทธิ!จาก TMV 

8.21 8.25 8.30 8.34 8.39 8.44 8.50 8.55 8.61 8.66 

รายจา่ยจากระบบ FOC จากการสิทธิ
การเชา่ระยะยาวจาก TICC 

179.40 180.43 181.49 182.58 183.71 184.86 186.06 187.28 188.55 189.85 

รวม 380.91 383.10 385.35 387.67 390.06 392.53 395.06 397.67 400.37 403.14 

สัดส่วนต่อรายได้ 9.37% 9.42% 9.48% 9.53% 9.59% 9.65% 9.71% 9.78% 9.85% 9.91% 

 

(ล้านบาท) 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 

รายจา่ยจากระบบ FOC ที�ได้รับ
กรรมสิทธิ!จาก TUC   

206.08 207.57 209.12 210.70 212.34 214.03 215.76 

รายจา่ยจากระบบ FOC  ที�ได้รับ
กรรมสิทธิ!จาก TMV 

8.72 8.78 8.84 8.91 8.97 9.04 9.11 

รายจา่ยจากระบบ FOC จากการสิทธิ
การเชา่ระยะยาวจาก TICC 

191.19 192.58 194.00 195.47 196.98 198.53 200.14 

รวม 405.99 408.93 411.96 415.08 418.29 421.60 425.01 

สัดส่วนต่อรายได้ 9.98% 10.06% 10.13% 10.21% 10.29% 10.37% 10.45% 
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4.2.11 ตารางสรุปกระแสเงินสดสุทธิของธุรกิจ 

ดงันั �น จากสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปกระแสเงินสดสทุธิของธุรกิจให้เช่าระบบ FOC ได้ดงันี � 
 

(ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กระแสเงินสดสทุธิจากรายได้คา่เชา่ระบบ 

FOC ที�ได้รับกรรมสิทธิ!จาก TUC   
757.28 1,397.25 1,401.90 1,401.02 1,400.11 1,399.18 1,398.22 1,397.23 1,396.21 1,395.16 

กระแสเงินสดสทุธิจากรายได้คา่เชา่ระบบ 

FOC  ที�ได้รับกรรมสิทธิ!จาก TMV 
209.54 386.82 388.16 388.12 388.08 388.05 388.01 387.97 387.93 387.88 

กระแสเงินสดสทุธิจากรายได้คา่เชา่ระบบ 

FOC จากสิทธิการเชา่ระยะยาวจาก 
TICC 

1,032.03 1,904.54 1,910.98 1,910.16 1,909.33 1,908.47 1,907.58 1,906.66 1,905.72 1,904.75 

รวมกระแสเงนิสดสุทธิจากธุรกิจให้
เช่าระบบ FOC  

1,998.85 3,688.60 3,701.03 3,699.30 3,697.53 3,695.69 3,693.80 3,691.86 3,689.86 3,687.79 

 

(ล้านบาท) 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

กระแสเงินสดสทุธิจากรายได้คา่เชา่ระบบ 

FOC ที�ได้รับกรรมสิทธิ!จาก TUC   
1,394.08 1,392.96 1,391.81 1,390.63 1,389.41 1,388.16 1,386.87 1,385.54 1,384.17 1,382.76 

กระแสเงินสดสทุธิจากรายได้คา่เชา่ระบบ 

FOC  ที�ได้รับกรรมสิทธิ!จาก TMV 
387.84 387.80 387.75 387.70 387.65 387.60 387.55 387.50 387.44 387.38 

กระแสเงินสดสทุธิจากรายได้คา่เชา่ระบบ 

FOC จากสิทธิการเชา่ระยะยาวจาก TICC 
1,903.75 1,902.73 1,901.67 1,900.57 1,899.45 1,898.29 1,897.10 1,895.87 1,894.61 1,893.30 

รวมกระแสเงนิสดสุทธิจากธุรกิจให้เช่า
ระบบ FOC  

3,685.67 3,683.48 3,681.23 3,678.91 3,676.52 3,674.05 3,671.52 3,668.91 3,666.21 3,663.44 

 

(ล้านบาท) 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 

กระแสเงินสดสทุธิจากรายได้คา่เชา่ระบบ 

FOC ที�ได้รับกรรมสิทธิ!จาก TUC   
1,381.30 1,379.80 1,378.26 1,376.67 1,375.04 1,373.35 1,371.62 

กระแสเงินสดสทุธิจากรายได้คา่เชา่ระบบ 

FOC  ที�ได้รับกรรมสิทธิ!จาก TMV 
387.33 387.27 387.20 387.14 387.07 387.01 386.94 

กระแสเงินสดสทุธิจากรายได้คา่เชา่ระบบ 

FOC จากสิทธิการเชา่ระยะยาวจาก TICC 
1,891.96 1,890.58 1,889.15 1,887.69 1,886.18 1,884.62 1,883.02 

รวมกระแสเงนิสดสุทธิจากธุรกิจให้เช่า
ระบบ FOC  

3,660.59 3,657.65 3,654.62 3,651.50 3,648.29 3,644.98 3,641.57 

 

 

4.3 สมมติฐานทางการเงินอื!น ๆ ที! เกี!ยวข้อง  
4.3.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

กําหนดให้อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล เทา่กบัอตัราร้อยละ 0 ของกําไรก่อนภาษี โ ด ย อ้ า ง อิ ง ต า ม ม ติ

คณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 2554 ซึ�งอนมุติัยกเว้นการจดัเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวกบัการจดัตั �ง

กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐาน และยกเว้นภาษีเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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4.3.2 ค่าใช้จ่ายในการตลาดสาํหรับการซื "อทรัพย์สินในครั"งนี " 
กําหนดสมมติฐานให้มีค่าใช้จ่ายการตลาดสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐาน

โทรคมนาคมเพิ�มเติมครั �งที� 2 และ 3 ตามที�มีการตกลงไว้ระหวา่งกลุม่ TRUE และ กองทนุรวมฯ จํานวน 40 ล้านบาท 

โดยจะแบง่จ่ายเป็น 2 งวด งวดละ 20 ล้านบาท ในปี 2561 และ 2562 

 

4.3.3 เงินกู้ยืมจากธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงิน  
เนื�องจากการเข้าทํารายการในครั �งนี � กองทนุรวมฯ มีแผนการกู้ ยืมเงินเพื�อเข้าซื �อทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พื �นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติมครั �งที� 2 และ 3 รวมจํานวนประมาณ 26,000 ล้านบาท ทั �งนี �การเจรจาการกู้ ยืมเงิน

ดงักลา่วอยูใ่นระหว่างการดําเนินการ จึงทําให้อตัราดอกเบี �ยและแผนการชําระหนี �นั �นยงัไม่มีความชดัเจนจนกวา่จะ

ได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงิน  อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบนักองทนุรวมฯ มีเงินกู้ ระยะยาวจาก

ธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงินอยูจํ่านวน  13,100  ล้านบาท ที�อตัราดอกเบี �ยร้อยละ 5.46 ต่อปี ดงันั �น ภายหลงั

การเข้าทํารายการเข้าซื �อทรัพย์สินทั �งหมดแล้ว กองทุนรวมฯ จะมีหนี �สินรวมเพิ�มขึ �น ดังนั �น ผู้ประเมินจึงกําหนด

สมมติฐานให้กองทุนรวมฯ ทยอยชําระคืนเงินต้นจนทําให้อัตราส่วนหนี �สินต่อ EBITDA ของกองทุนรวมฯ อยู่ที�

ประมาณ 2.00 – 2.50 เท่า นอกจากนี �ผู้ประเมินยงักําหนดให้กองทนุรวมฯ มีการชําระค่า Upfront Fee  สําหรับการ

ต่อสญัญาเงินกู้ ทุกๆ 5 ปี ในอัตราร้อยละ 1.50 ของวงเงินกู้ ทั �งหมด โดยอ้างอิงจากอัตราเดิมของการลงทุนใน

ทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติมครั �งที� 1 เมื�อเดือนมีนาคม 2558 ที�ผา่นมา 

 

4.3.4 อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth 

Rate) 
จากการยืนยนัของกองทุนรวมฯ มีการระบุชัดเจนว่า หากมีการบํารุงรักษาอย่างดี อายุการใช้งานของเสา

โทรคมนาคม และใยแก้วนําแสงอาจจะยาวนานกว่า 30 และ 50 ปีตามลําดับ อย่างไรก็ดี ในประมาณการทาง

การเงิน Discover ยังคงยึดหลัก Conservative Basis โดยกําหนดให้ไม่มีอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสด

หลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 

 

4.3.5 อัตราคิดลด (Discount Rate) 
อตัราคิดลดที�ใช้ในการคํานวณมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคํานวณต้นทนุทางการเงิน

ถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทุนของ กองทุนรวมฯ ซึ�งผู้

ประเมินได้คํานวณค่า WACC จากค่าเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของต้นทนุของเงินกู้  (Kd) และต้นทนุของสว่นของผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุ (Ke) ของกองทนุรวมฯ โดยผู้ประเมินได้กําหนดสมมติฐานให้กองทนุรวมฯมีการชําระเงินกู้ ระยะยาว จึงทําให้

โครงสร้างเงินทนุของกองทนุรวมฯ ระหว่างปีประมาณการมีสว่นของเงินกู้ลดลงไปในแต่ละปี  โดยรายละเอียดการ

ประมาณการอตัราคิดลด จะเป็นดงัตอ่ไปนี � 

    WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 
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โดยที� 

Ke  = ต้นทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที�ผู้ ถือหุ้นต้องการ (Re) 
Kd   = ต้นทนุของหนี � หรืออตัราดอกเบี �ยเงินกู้ของกองทนุรวมฯ 

T  = อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

E  = สว่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวม 

D  = หนี �สนิที�มีดอกเบี �ย 

 

ทั �งนี � ผู้ประเมินเห็นว่าอตัราคิดลดที�เหมาะสมที�จะใช้ในการคํานวณผลตอบแทนของทรัพย์สินฯ ในครั �งนี �คือ 

อตัราคิดลดอนัเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผล โดยอตัราคิดลดที�ใช้ในการคํานวณมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงิน

สดเพื�อการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ กําหนดให้เทา่กบัอตัราผลตอบแทนที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุคาดวา่จะได้รับ โดยอ้างอิง

จาก Gordon Growth Model ซึ�งประเมินมลูค่าบริษัทใดๆ จากความสามารถในการปันผลของบริษัทนั �นๆ (D) หาร

ด้วยอตัราผลตอบแทนที�ผู้ ถือหุ้นคาดวา่จะได้รับได้รับ (Required Rate of Return for Equity Holder: Ke) ลบอตัรา

การเติบโตของอตัราเงินปันผลในอนาคต (G) ภายใต้สมมติฐานที�บริษัทดงักลา่วมีการจ่ายเงินปันผลอยา่งตอ่เนื�อง ซึ�ง

สอดคล้องกบัลกัษณะการดําเนินงานของกองทนุรวมฯ 

 

Company Value =    D__   

    Ke -  G 

 

ดงันั !น อตัราผลตอบแทนที"ผู้ ถือหุ้นคาดวา่จะได้รับ (Ke)  = D / Value   +   G 

โดยที" D / Value    = อตัราเงินปันผลเฉลี"ย 

 

ในกรณีของ กองทนุรวมฯ ผู้ประเมินได้อ้างอิงตวัแปรต่างๆ เพื"อคํานวณหาอตัราผลตอบแทนที"ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
คาดวา่จะได้รับ (Required Rate of Return for Unitholder: Ke) ดงันี !  
 

อตัราเงินปันผล (D/Value) = อตัราเงินปันผลเฉลี"ยของ กองทุนรวมฯ โดยคํานวณจากค่าเฉลี"ยเคลื"อนที" 
(Moving Average) ของอตัราเงินปันผล ย้อนหลงั 1 ปี จนถึงรอบงบการเงิน
ล่าสุด ณ วันที" 30 มิถุนายน 2560 และอ้างอิงราคาเฉลี"ยถ่วงนํ !าหนกัของ 
กองทนุรวมฯ ย้อนหลงั 1 ปี จนถึงวนัที" 15 กนัยายน 2560 ซึ"งเท่ากบัร้อยละ 
6.69 ตอ่ปี 

อตัราการเติบโตของเงินปันผล (G) = อ้างอิงจากประมาณการอตัราการเติบโตโดยเฉลี"ย 2 ปีย้อนหลงัของอตัรา
การจ่ายปันผล ซึ"งอยูที่"ร้อยละ 0.80 ตอ่ปี 

ต้นทนุของหนี ! (Kd) = อ้างอิงจากหวัข้อ 4.3.3) เงินกู้ ยืมจากธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงิน ทํา
ให้กองทนุรวมฯ มีต้นทนุของหนี !ระหวา่งช่วงระยะเวลาประมาณการอยูที่"ร้อย
ละ 5.00 - 5.41 ตอ่ปี  
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ดงันั !น อตัราคิดลดของ กองทนุรวมฯ อยู่ระหว่างช่วงประมาณการที" ร้อยละ 6.98 - 7.28 ต่อปี โดยสามารถ

สรุปอตัราคิดลดตลอดระยะเวลาประมาณการได้ ดงันี ! 

 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

อัตราคิดลด  6.98% 7.00% 7.03% 7.05% 7.07% 7.09% 7.12% 7.14% 7.16% 7.18% 

 

 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 

อัตราคิดลด 7.20% 7.22% 7.23% 7.23% 7.24% 7.24% 7.25% 7.25% 7.26% 7.26% 7.26% 

 

 2582 2583 2584 2585 2586 2587 

อัตราคิดลด 7.27% 7.27% 7.27% 7.28% 7.28% 7.28% 
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ดงันั !น กระแสเงินสดสทุธิของธุรกิจทรัพย์สินโครงสร้างพื !นฐานโทรคมนาคมที"กองทนุรวมฯ จะลงทนุเพิ"มเติมครั !งที" 3 (หกัค่าใช้จ่ายในการบริหารที"จดัสรรตามทรัพย์สินฯ แต่ละ
รายการแล้ว) ได้ดงันี !    

หน่วย: ล้านบาท 2560 6.5M/ 
2561F 

2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

ธุรกิจการให้เช่าเสาโทรคมนาคม (TOWER)            

กระแสเงินสดสุทธิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC  213.59 406.42 421.34 434.21 447.47 461.11 475.16 489.61 504.49 519.80 

กระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)            

ธุรกิจให้เช่าระบบใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Cable : FOC)            

กระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC  หลัก ที!ได้รับกรรมสิทธิ"จาก TUC  757.28 1,397.25 1,401.90 1,401.02 1,400.11 1,399.18 1,398.22 1,397.23 1,396.21 1,395.16 

กระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)            

กระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC  หลัก ที!ได้รับกรรมสิทธิ"จาก TMV  209.54 386.82 388.16 388.12 388.08 388.05 388.01 387.97 387.93 387.88 

กระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)            

กระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC จากสิทธิการเช่าระยะยาวจาก TICC  1,032.03 1,904.54 1,910.98 1,910.16 1,909.33 1,908.47 1,907.58 1,906.66 1,905.72 1,904.75 

กระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)            

กระแสเงินสดสทุธิจากการใช้สิทธิในการซื !อทรัพย์สิน จาก TICC            

กระแสเงินสดสทุธิจากการชําระ Upfront fee  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (180.00) 0.00 0.00 0.00 

รวมกระแสเงินสดสุทธิจากการชําระ Upfront fee            
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หน่วย: ล้านบาท 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F 2581F 

ธุรกิจการให้เช่าเสาโทรคมนาคม (TOWER)            

กระแสเงินสดสุทธิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC 535.57 551.79 568.49 585.67 603.36 516.71 123.44     

กระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)       1,702.99     

ธุรกิจให้เช่าระบบใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Cable : FOC)            

กระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC  หลัก ที!ได้รับกรรมสิทธิ"จาก TUC 1,394.08 1,392.96 1,391.81 1,390.63 1,389.41 1,388.16 1,386.87 1,385.54 1,384.17 1,382.76 1,381.30 

กระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)            

กระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC  หลัก ที!ได้รับกรรมสิทธิ"จาก TMV 387.84 387.80 387.75 387.70 387.65 387.60 387.55 387.50 387.44 387.38 387.33 

กระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)            

กระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC จากสิทธิการเช่าระยะยาวจาก TICC 1,903.75 1,902.73 1,901.67 1,900.57 1,899.45 1,898.29 1,897.10 1,895.87 1,894.61 1,893.30 1,891.96 

กระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)            

กระแสเงินสดสทุธิจากการใช้สิทธิในการซื !อทรัพย์สินจาก TICC            

กระแสเงินสดสทุธิจากการชําระ Upfront fee 0.00 (146.25) 0.00 0.00 0.00 0.00 (112.50) 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมกระแสเงินสดสุทธิจากการชําระ Upfront fee            
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หน่วย: ล้านบาท 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 2590F 

ธุรกิจการให้เช่าเสาโทรคมนาคม (TOWER)          

กระแสเงินสดสุทธิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC          

กระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)          

ธุรกิจให้เช่าระบบใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Cable : FOC)          

กระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC  หลัก ที!ได้รับกรรมสิทธิ"จาก TUC 1,379.80 1,378.26 1,376.67 1,375.04 1,373.35 1,371.62    

กระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)      18,922.90    

กระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC  หลัก ที!ได้รับกรรมสิทธิ"จาก TMV 387.27 387.20 387.14 387.07 387.01 386.94    

กระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)      5,338.21    

กระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC จากสิทธิการเช่าระยะยาวจาก TICC 1,890.58 1,889.15 1,887.69 1,886.18 1,884.62 1,883.02    

กระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)      25,978.24    

กระแสเงินสดสทุธิจากการใช้สิทธิในการซื !อทรัพย์สินจาก TICC         1,300.00 

กระแสเงินสดสทุธิจากการชําระ Upfront fee (112.50) 0.00 0.00 0.00 0.00 (112.50)    

รวมกระแสเงินสดสุทธิจากการชําระ Upfront fee      (663.75)    
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และสามารถสรุปมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิภายใต้เงื"อนไขของอตัราคิดลดที"ร้อยละ 6.98 - 7.28 ต่อปี ได้ดงันี ! 
 

หน่วย: ล้านบาท 2560 6.5M/ 
2561F 

2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

ธุรกิจการให้เช่าเสาโทรคมนาคม (TOWER)            

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC  205.92 366.19 354.71 341.48 328.66 316.25 304.23 292.60 281.35 270.47 

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)            

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC            

ธุรกิจให้เช่าระบบใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Cable : FOC)            

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากค่าเชา่สทุธิ ระบบ FOC  หลกั ที"ได้รับกรรมสิทธิ#จาก TUC  730.10 1,258.94 1,180.22 1,101.81 1,028.37 959.61 895.24 835.01 778.65 725.95 

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)            

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิที!ได้รับกรรมสิทธิ"จาก TUC              

กระแสเงินสดสทุธิจากค่าเช่าสทุธิ ระบบ FOC  หลกั ที"ได้รับกรรมสิทธิ#จาก TMV  202.02 348.53 326.78 305.23 285.04 266.14 248.43 231.86 216.34 201.83 

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)            

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC จากสิทธิการเช่าระยะยาวจาก 
TICC 

 
          

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากค่าเชา่สทุธิ ระบบ FOC จากสิทธิการเช่าระยะยาวจาก TICC 
 994.98 1,716.02 1,608.79 1,502.22 1,402.38 1,308.89 1,221.37 1,139.45 1,062.81 991.11 

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)            

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC จากสิทธิการเช่าระยะยาว
จาก TICC 

 
          

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากการใช้สิทธิในการซื !อทรัพย์สินจาก TICC            

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากการชําระ Upfront fee  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (123.09) 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการชาํระ Upfront fee            

  

 

 

 



รายงานการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื !นฐานโทรคมนาคมเพิ"มเติมครั !งที" 3 

หน้า 27 จาก 29 

หน่วย: ล้านบาท 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F 2581F 

ธุรกิจการให้เช่าเสาโทรคมนาคม (TOWER)            

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC 259.95 249.78 239.99 230.56 221.49 176.87 39.40     

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)       543.53     

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC       5,023.42     

ธุรกิจให้เช่าระบบใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Cable : FOC)            

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากค่าเชา่สทุธิ ระบบ FOC  หลกั ที"ได้รับกรรมสิทธิ#จาก TUC 676.65 630.55 587.55 547.45 510.04 475.16 442.63 412.31 384.03 357.68 333.11 

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)            

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิที!ได้รับกรรมสิทธิ"จาก TUC              

กระแสเงินสดสทุธิจากค่าเช่าสทุธิ ระบบ FOC  หลกั ที"ได้รับกรรมสิทธิ#จาก TMV 188.25 175.54 163.69 152.63 142.30 132.67 123.69 115.31 107.49 100.20 93.41 

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)            

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC จากสิทธิการเช่าระยะยาวจาก 
TICC 

           

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากค่าเชา่สทุธิ ระบบ FOC จากสิทธิการเช่าระยะยาวจาก TICC 924.03 861.31 802.79 748.20 697.27 649.77 605.48 564.17 525.65 489.74 456.25 

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)            

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC จากสิทธิการเช่าระยะยาวจาก 
TICC 

           

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากการใช้สิทธิในการซื !อทรัพย์สินจาก TICC            

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากการชําระ Upfront fee (68.24) 0.00 0.00 0.00 0.00 (37.02) 0.00 0.00 0.00 0.00 (26.08) 
รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการชาํระ Upfront fee            
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หน่วย: ล้านบาท 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 2590F 

ธุรกิจการให้เช่าเสาโทรคมนาคม (TOWER)          

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC          

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)          

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากเสาโทรคมนาคมของ TUC          

ธุรกิจให้เช่าระบบใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Cable : FOC)          

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากค่าเชา่สทุธิ ระบบ FOC  หลกั ที"ได้รับกรรมสิทธิ#จาก TUC 310.20 288.86 268.96 250.42 233.14 217.04    

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)      2,994.34    

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิที!ได้รับกรรมสิทธิ"จาก TUC        19,414.02    

กระแสเงินสดสทุธิจากค่าเช่าสทุธิ ระบบ FOC  หลกั ที"ได้รับกรรมสิทธิ#จาก TMV 87.06 81.15 75.64 70.49 65.70 61.23    

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)      844.71    

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC จากสิทธิการเช่าระยะยาวจาก 
TICC 

     5,413.37    

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากค่าเชา่สทุธิ ระบบ FOC จากสิทธิการเช่าระยะยาวจาก TICC 425.03 395.93 368.80 343.51 319.94 297.97    

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)      4,110.77    

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากค่าเช่าสุทธิ ระบบ FOC จากสิทธิการเช่าระยะยาวจาก 
TICC 

     26,534.63    

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการใช้สิทธิในการซื #อทรัพย์สินจากTICC         (166.57)  

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิจากการชําระ Upfront fee 0.00 0.00 0.00 0.00 (18.36) 0.00    

รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการชาํระ Upfront fee      (272.79)    

รวมมูลค่าทรัพย์สิน 55,946.07 (ล้านบาท) 
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อย่างไรก็ตามผู้ประเมินได้ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื !นฐานโทรคมนาคมเพิ"มเติมครั !งที" 3 ต่อการเปลี"ยนแปลงของ WACC โดยปรับเพิ"มขึ !นและลดลงร้อยละ 0.25 

ตอ่ปี  
นอกจากนี ! ผู้ประเมินยังทดสอบสมมติฐานโดยการกําหนดให้ตั !งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปจนสิ !นสุดระยะเวลา

ประมาณการ เสาโทรคมนาคมของ TUC มีผู้ เช่ารายอื"นนอกเหนือจากกลุม่ TRUE หรือ ผู้ เช่ารายอื"นเป็นผู้ เช่าในจํานวน
เฉลี"ยร้อยละ 7.66 ของจํานวน Slot ทั !งหมด โดยกําหนดให้มีราคาคา่เช่าเป็นไปตามเงื"อนไขเดียวกบักลุม่ TRUE ตามหลกั 
Conservative Basis ทั !งนี ! จํานวนเสาโทรคมนาคมที"จะลงทุนเพิ"มเติมในครั !งนี ! อาจจะมีผู้ เช่ารายอื"น เช่าพื !นที"บนเสา
โทรคมนาคมเพิ"มเติมเป็นจํานวน 500 – 650 Slots โดยผู้ประเมินประมาณการอ้างอิงจากสดัส่วนเสาโทรคมนาคมตาม
ข้อมูลปัจจุบนัที"กองทุนรวมฯ นําออกให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายอื"นนอกเหนือจากกลุ่ม TRUE นอกจากนี ! ผู้ประเมินมองว่า ใน
อนาคตคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) อาจนําช่องความถี"
ที"สงูขึ !นมาใช้ในการสื"อสาร ซึ"งจะสง่ผลให้ผู้ให้บริการรายอื"นนอกจากกลุม่ TRUE มีความจําเป็นต้องเพิ"มการเช่าพื !นที" Slots 

เพื"อเพิ"มประสทิธิภาพในการให้บริการ  
 

ดงันั !น มลูคา่ของทรัพย์สนิโครงสร้างพื !นฐานโทรคมนาคมที"กองทนุรวมฯ จะลงทนุเพิ"มเติมครั !งที" 3 เป็นดงันี ! 
มูลค่าของทรัพย์สิน 

(ล้านบาท) 

ปรับเพิ!ม (ลด) WACC 

+0.25% 0.00% -0.25% 

ปรับเพิ!มการเช่าของผู้

เช่ารายอื!น  

ร้อยละ 0.00  54,141.65   55,946.07   57,876.77  

ร้อยละ 7.66  55,093.99   56,935.94   58,906.93  
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5. สรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

 

ในการการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฯ ในครั !งนี ! Discover เลือกใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow: DCF) ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน เพื"อการประเมิน โดยจะคํานวณมลูคา่ปัจจบุนั (Present 

Value) ของกระแสเงินสดสทุธิในอนาคต จากธุรกิจที"เกี"ยวเนื"องกบัทรัพย์สนิโครงสร้างพื !นฐานโทรคมนาคมที" กองทนุรวมฯ 
ลงทุน ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ ด้วยอตัราคิดลด (Discount Rate) ที"เหมาะสม ซึ"งถือเป็นวิธีที"เหมาะสมที"สดุ 
เนื"องจากทรัพย์สินโครงสร้างพื !นฐานโทรคมนาคมที" กองทุนรวมฯ ลงทุน ส่วนใหญ่สามารถสร้างรายได้ตาม สญัญาเช่า 
ดําเนินการและบริหารจดัการหลกัดําเนินการและบริหารจดัการหลกัระยะยาว และมีความต้องการใช้งานจากกลุม่ผู้ เช่า
ปัจจบุนั และผู้ เช่ารายอื!นๆ ในอนาคต 

โดยสรุป Discover มีความเห็นว่า มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคม
เพิ!มเติมครั งที! 3 ที!เหมาะสม ณ วันที! 19 กันยายน 2560 อยู่ระหว่าง  54,141.65 - 58,906.93  ล้านบาท 

 

อยา่งไรก็ตาม วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เป็นการประเมินจากประมาณการทางการเงิน ซึ!งตั "งอยูบ่น
สมมติฐานต่าง ๆ  ที!ได้รับจาก กองทนุรวมฯ โดยผู้ประเมินได้เปรียบเทียบกบัข้อมลูอตุสาหกรรมที!เป็นปัจจบุนั และกําหนด
ขึ "นมาภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจบุนั ณ วนัที!ทําการประเมินเพื!อการประเมินมลูคา่ การเปลี!ยนแปลงใด ๆ 
ที!เกิดขึ "นในอนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดงักล่าวข้างต้นอย่างมีนัยสําคญั เช่น การเปลี!ยนแปลง หรือยกเลิก
สญัญา และการเปลี!ยนแปลงของเทคโนโลยี อาจสง่ผลให้กระแสเงินสดสทุธิในอนาคตของธุรกิจที!เกี!ยวเนื!องกบัทรัพย์สิน
โครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคม หรือสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากธุรกิจของทรัพย์สินฯ ในอนาคต ไม่เป็นไปตามที!
คาดการณ์หรือทําให้ตัวแปรต่าง ๆ ที!ใช้ในการประเมินมูลค่าเปลี!ยนแปลงไป ดังนั "นมูลค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื "นฐาน
โทรคมนาคมที!ประเมินเพื!อการประเมินได้ตามวิธีนี "ก็จะเปลี!ยนแปลงไปด้วยเช่นกนั 

 

ทั "งนี " Discover ในฐานะผู้ประเมิน ขอรับรองว่าได้ทําการการประเมินมลูค่าทรัพย์สินฯ ด้วยความรอบคอบตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
 



ภาคผนวก 2: รายงานการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  
จดัท าโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั (ฉบบัยอ่) 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

 

ภาคผนวก 2: รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมทรัพย์สินโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  
จัดท าโดยบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด  



 

 

รายงานการประเมินมูลค่ายติุธรรมของทรพัยสิ์น 

 

ของ 

 

 

 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

 

โดย 

 

 

 
 

บริษทั สีลม แอด๊ไวเซอรี" จาํกดั 

 

 

วนัที" 19 กนัยายน 2560 

 



รายงานการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิของกองทุนรวมโครงสรา้งพื นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

รายงานความเหน็ของผูป้ระเมนิ 

ที" 31/2560 
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เรยีน คณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพื นฐาน 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

 

เรื"อง รายงานการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิของกองทุนรวมโครงสรา้งพื นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

 

 ตามที"คณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพื นฐาน (“คณะกรรมการลงทุน”) บรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”) มคีวามประสงคท์ี"จะใหบ้รษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี" จาํกดั 
(“ผู้ประเมิน”) ทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
(“กองทุนรวมฯ” หรอื “DIF”) เพื"อใหไ้ดม้าซึ"งมลูค่ายุตธิรรม ในการนี  บรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี" จํากดั ในฐานะผูป้ระเมนิ 
ไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มลูที"ไดร้บัจากบรษิทัจดัการฯ การสมัภาษณ์ฝ่ายบรหิารของบรษิทัจดัการฯ และขอ้มลูที"เผยแพร่
ต่อสาธารณชนทั "วไป รวมถงึขอ้มลูอื"น ๆ ที"เกี"ยวขอ้ง ซึ"งรวมถงึ แต่ไม่จาํกดัเพยีง 

1. เอกสารของกองทุนรวมฯ และบรษิทัอื"นที"เกี"ยวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ  
2. สรุปร่างสญัญาการเขา้ทาํรายการในครั  งนี  และร่างสญัญาอื"น ๆ ที"เกี"ยวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ 

3. การสมัภาษณ์บรษิทัจดัการฯ และบุคคลที"เกี"ยวขอ้ง 
4. งบการเงนิและรายงานผูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมฯ รวมถงึของบรษิทัอื"นที"เกี"ยวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ 

5. ขอ้มลูสถติจิากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และภาวะอุตสาหกรรม 

 

 ความเหน็ของผู้ประเมนิ ตั  งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึ"งผู้ประเมนิ ได้รบั ตลอดจนการ
สมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทัจดัการฯ บรษิทัที"เกี"ยวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ และบุคคลที"เกี"ยวขอ้งต่าง ๆ เป็นขอ้มูลที"
ถูกต้องและเป็นความจรงิ โดยผูป้ระเมนิ ไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มูลดงักล่าวดว้ยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตาม
มาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพี นอกจากนี  ผูป้ระเมนิ ถอืว่า สญัญาและขอ้ตกลงทางธุรกจิต่างๆ มผีลบงัคบัใชแ้ละผกูพนั
ตามกฎหมาย และไม่มกีารเปลี"ยนแปลงเงื"อนไข เพกิถอน หรอื ยกเลกิ รวมถงึไม่มเีหตุการณ์หรอืเงื"อนไขใด ๆ ที"อาจจะ
สง่ผลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิที"กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุน 

 ดงันั  น หากขอ้มลู และ/หรอื เอกสาร ซึ"งผูป้ระเมนิ ไดร้บั ไม่ถูกตอ้ง และ/หรอื ไม่เป็นความจรงิ หรอื สญัญาและ
ขอ้ตกลงทางธุรกจิต่าง ๆ ไม่มผีลบงัคบัใช ้และ/หรอื ไม่ผูกพนัตามกฎหมาย และ/หรอื มกีารเปลี"ยนแปลงเงื"อนไข เพกิ
ถอน หรอื ยกเลกิ และ/หรอื มเีหตุการณ์หรอืเงื"อนไขใดๆ ที"อาจจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อมูลค่ายุตธิรรมของ
ทรพัย์สนิที"กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุน กอ็าจส่งผลต่อความเหน็ของผู้ประเมนิ ซึ"งผู้ประเมนิ ไม่สามารถใหค้วามเหน็ต่อ
ผลกระทบดงักล่าวต่อกองทุนรวมฯ ได ้

 ความเห็นของผู้ประเมิน จดัทําขึ นภายใต้ข้อมูลซึ"งผู้ประเมนิ ได้รบั รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงื"อนไขทาง
เศรษฐกจิ และปัจจยัอื"นๆ ที"เกดิขึ นในระหว่างการจดัทํา ซึ"งอาจมกีารเปลี"ยนแปลงอย่างมนีัยสาํคญัในภายหลงั และอาจ
สง่ผลกระทบต่อความเหน็ของผูป้ระเมนิ โดยผูป้ระเมนิ ไม่มภีาระผกูพนัในการปรบัปรุงรายงานฉบบันี  
 รายงานฉบบันี  จดัทําขึ นเพื"อใหค้ณะกรรมการลงทุนของบรษิทัจดัการฯ ใชป้ระกอบการพจิารณารบัทราบมลูค่า
ยุตธิรรมของทรพัยส์นิที"กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุน เท่านั  น ทั  งนี  คณะกรรมการลงทุนของบรษิทัจดัการฯ ควรใชดุ้ลยพนิิจ
ในการพจิารณารายงานฉบบันี  โดยพจิารณาขอ้มลูอื"น ๆ ประกอบดว้ย 
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รายงานความเหน็ของผูป้ระเมนิ 

 ทั  งนี  การคํานวณตวัเลขต่าง ๆ ในรายงานฉบบันี  ตวัเลขทศนิยมที"แสดงนั  น อาจเกดิจากการปัดเศษทศนิยม
ตําแหน่งที" 2 หรอืตําแหน่งที" 3 (แลว้แต่กรณี) ทําใหผ้ลลพัธท์ี"คํานวณไดจ้รงินั  น อาจไม่ตรงกบัตวัเลขที"แสดงในรายงาน
ฉบบันี  
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คาํนิยาม 

คาํนิยาม 

 

คาํย่อ  หมายถึง 

AWC : บรษิทั เอเซยี ไวรเ์ลส คอมมวินิเคชั "น จาํกดั 

BFKT : บรษิทั บเีอฟเคท ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

CAT : บรษิทั กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 
Core kilometer หรอื คอร์
กโิลเมตร 

: หน่วยวดัความยาวรวมของสายใยแกว้นําแสง โดยคาํนวณจาํนวนแกน (core) 
ของสายคณูดว้ยความยาวของสายใยแกว้นําแสง 

DIF หรอื กองทุนรวมฯ : กองทุนรวมโครงสรา้งพื นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

FOC หรอื fiber optic cable : ใยแกว้นําแสงเพื"อเป็นตวักลางในการเชื"อมต่อของระบบสื"อสญัญาณ 

FTTx : Fiber To The x เป็นการใหบ้รกิาร Internet บนสาย fiber optic cable ที"เรว็กว่า 
1 Gbps เช่น FTTH (Fiber To the Home) และ FTTB (Fiber To the Building)  

HSPA  : เครอืขา่ยที"มกีารใชว้ธิกีารรบัสง่ขอ้มลูทั  งแบบ High Speed Downlink และ 
Uplink Packet Access ในเวลาเดยีวกนั 

Appraiserหรอื ผูป้ระเมนิ : บรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี" จาํกดั หรอื ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิโครงสรา้งพื นฐาน
โทรคมนาคม 

SCBAM หรอื บรษิทัจดัการฯ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

TICC : บรษิทั ทรอูนิเทอรเ์น็ต คอรป์อเรชั "น จาํกดั 

TMV : บรษิทั ทร ูมฟู จาํกดั 

TRUE : บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชั "น จาํกดั (มหาชน) 
TUC : บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชั "น จาํกดั 
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สว่นที" 1 - หน้า 1 

ส่วนที" 1 : สรปุข้อมูลกองทุนรวมโครงสรา้งพื นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 

 

1.1 ข้อมูลทรพัยสิ์นที"จะเข้าลงทุน 

ทรพัยส์นิโครงสรา้งพื นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มที"กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุนในครั  งนี  เป็นทรพัยส์นิโครงสรา้ง
พื นฐานโทรคมนาคมของบรษิทัในกลุ่มของบรษิทั ทรู คอรป์อเรชั "น จํากดั (มหาชน) (“TRUE”) โดยช่วงเวลาในการเขา้
ลงทุนจะแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยมรีายละเอยีดทรพัยส์นิโครงสรา้งพื นฐานโทรคมนาคมและช่วงเวลาที"จะเขา้ลงทุน ดงันี    

1. ทรัพย์สินโครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มที"กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนช่วงที" 1 (เฟสที" 1)
ประกอบดว้ย  
1.1  สทิธใินการรบัประโยชน์จากรายได้สุทธทิี"เกดิจากการให้เช่าพื นที" (slot) บนเสาโทรคมนาคมและ

โครงสรา้งพื นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื"นที"เกี"ยวขอ้ง (หากม)ี ประเภทที"ตั  งอยู่บนพื นดนิ 
(Ground-based tower) จํานวน 92 เสา ประเภทที"อยู่บนดาดฟ้า (Roof-top tower) จํานวน 48 เสา 
และประเภทที"อยู่ภายในอาคาร (In-building coverage) จํานวน 9 เสา รวมเป็นจํานวน 149 เสา ซึ"ง
ปัจจุบนัเป็นทรพัย์สนิของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั "น จํากดั (“AWC”) โดย AWC อยู่
ระหว่างการใหบ้รษิทั กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“CAT”) เช่าเสาโทรคมนาคมดงักล่าวตาม
สญัญาเช่าและบริการ HSPA ซึ"งสิ นสุดวนัที" 3 สงิหาคม 2568 โดยภายหลงัจากสิ นสุดระยะเวลา
สญัญาเช่าและบรกิารดงักล่าว กองทุนรวมฯ จะรบัโอนเสาทั  งหมด 149 เสา มาเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุนรวมฯ และจะทําการปล่อยเช่าพื นที" (slot) บนทรพัยส์นิดงักล่าวใหก้บับรษิทั ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอรแ์ซล คอมมวินิเคชั "น จาํกดั (“TUC”) จนถงึสิ นสดุวนัที" 15 กนัยายน 2576 

1.2 กรรมสทิธิ $ในเสาโทรคมนาคมประเภทที"ตั  งอยู่บนพื นดนิ (Ground-based tower) จํานวน 300 เสา 
และที"อยู่บนดาดฟ้า (Roof-top tower) จํานวน 50 เสา รวมเป็น 350 เสา ซึ"งปัจจุบนัเป็นทรพัย์สนิ
ของ TUC โดยทรพัยส์นิในสว่นนี  กองทุนรวมฯ จะดาํเนินการซื อจาก TUC และปล่อยเช่าใหก้บั TUC 

เป็นผูเ้ช่ากลบัเป็นระยะเวลา 16 ปี สิ นสดุวนัที" 15 กนัยายน 2576 

1.3 กรรมสทิธิ $ในระบบใยแกว้นําแสงประเภท Mobile Access จํานวน 62,594 คอรก์โิลเมตร ซึ"งปัจจุบนั
เป็นทรพัยส์นิของ TUC โดยทรพัยส์นิในส่วนนี  กองทุนรวมฯ จะดําเนินการซื อจาก TUC และปล่อย
เช่าใหก้บั TUC เป็นผูเ้ช่ากลบัเป็นระยะเวลา 16 ปี สิ นสุดวนัที" 15 กนัยายน 2576 โดยภายหลงัจาก
สิ นสุดระยะเวลาเช่ากลบั TUC และ/หรอืบรษิัทอื"นในกลุ่มของ TRUE อาจขยายระยะเวลาการเช่า
ระบบใยแกว้นําแสงดงักล่าวอย่างน้อยรอ้ยะ 80.00 ของจาํนวนคอรก์โิลเมตรทั  งหมดต่อไปไม่เกนิ 10 

ปี หรอืระยะเวลาของใบอนุญาตในการประกอบกจิการโทรคมนาคมของ TUC และ/หรอื บรษิทัอื"นใน
กลุ่มของ TRUE แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั  นกว่า ตามเงื"อนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ที"ระบุไวใ้นสญัญา 

1.4 กรรมสทิธิ $ในระบบใยแกว้นําแสงประเภท Core Network จํานวน 117,147 คอรก์โิลเมตร ซึ"งปัจจุบนั
เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั ทรู มูฟ จํากดั (“TMV”) โดยทรพัยส์นิในส่วนนี  กองทุนรวมฯ จะดําเนินการ
ซื อจาก TMV และปล่อยเช่าใหก้บั TUC เป็นผูเ้ช่ากลบัเป็นระยะเวลา 16 ปี สิ นสุดวนัที" 15 กนัยายน 
2576 โดยภายหลงัจากสิ นสุดระยะเวลาเช่ากลบั TUC และ/หรอืบรษิัทอื"นในกลุ่มของ TRUE อาจ
ขยายระยะเวลาการเช่าระบบใยแกว้นําแสงดงักล่าวอย่างน้อยรอ้ยะ 80.00 ของจํานวนคอรก์โิลเมตร
ทั  งหมดต่อไปไม่เกนิ 10 ปี หรอืระยะเวลาของใบอนุญาตในการประกอบกจิการโทรคมนาคมของ 
TUC และ/หรือ บริษัทอื"นในกลุ่มของ TRUE แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั  นกว่า ตามเงื"อนไขและ
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ที"ระบุไวใ้นสญัญา 

1.5 สทิธิการเช่าระยะยาว 30 ปี ในระบบใยแก้วนําแสงประเภท FTTx Access จํานวน 80,014 คอร์
กิโลเมตร ซึ"งปัจจุบนัเป็นทรพัย์สนิของบริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั "น จํากดั (“TICC”) โดย



รายงานการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิของกองทุนรวมโครงสรา้งพื นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

สว่นที" 1 - หน้า 2 

ทรพัย์สนิในส่วนนี  กองทุนรวมฯ จะดําเนินการเช่าจาก TICC และปล่อยเช่าใหก้บั TICC เป็นผูเ้ช่า
กลบัเป็นระยะเวลา 16 ปี สิ นสุดวนัที" 15 กนัยายน 2576 โดยภายหลงัจากสิ นสุดระยะเวลาเช่ากลบั 
TICC และ/หรอื บรษิทัอื"นในกลุ่มของ TRUE อาจขยายระยะเวลาการเช่าระบบใยแกว้นําแสงดงักล่าว
อย่างน้อยร้อยะ 80.00 ของจํานวนคอร์กิโลเมตรทั  งหมดต่อไปไม่เกิน 10 ปี หรือระยะเวลาของ
ใบอนุญาตในการประกอบกจิการโทรคมนาคมของ TICC และ/หรือ บริษัทอื"นในกลุ่มของ TRUE 

แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั  นกว่า ตามเงื"อนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ที"ระบุไวใ้นสญัญา 

 

ทั  งนี  สําหรบัทรพัย์สนิตามขอ้ 1.5 ซึ"งเป็นทรพัย์สนิที"กองทุนรวมฯ ไม่ได้ทําการซื อ หากแต่เป็นการเช่า
ระยะยาวและปล่อยเช่ากลบันั  น กองทุนรวมฯ จะมสีทิธใินการซื อ (Call option) ทรพัยส์นิทั  งหมดจาก TICC ในปี 2590 ที"
ราคาใชส้ทิธิ $ (Exercise Price) 200.00 ลา้นบาท 

 

2. ทรัพย์สินโครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มที"กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุนช่วงที" 2 (เฟสที" 2) 
ประกอบดว้ย 

2.1  กรรมสทิธิ $ในเสาโทรคมนาคมประเภทที"ตั  งอยู่บนพื นดนิ (Ground-based tower) จํานวน 2,343 เสา 
และที"อยู่บนดาดฟ้า (Roof-top tower) จาํนวน 246 เสา รวมเป็น 2,589 เสา ซึ"งปัจจุบนัเป็นทรพัยส์นิ
ของ TUC โดยทรพัยส์นิในสว่นนี  กองทุนรวมฯ จะดาํเนินการซื อจาก TUC และปล่อยเช่าใหก้บั TUC 

เป็นผูเ้ช่ากลบัเป็นระยะเวลา 16 ปี สิ นสดุวนัที" 15 กนัยายน 2576 

2.2 กรรมสทิธิ $ในระบบใยแกว้นําแสงประเภท Mobile Access จาํนวน 252,006 คอรก์โิลเมตร ซึ"งปัจจุบนั
เป็นทรพัยส์นิของ TUC โดยทรพัยส์นิในส่วนนี  กองทุนรวมฯ จะดําเนินการซื อจาก TUC และปล่อย
เช่าใหก้บั TUC เป็นผูเ้ช่ากลบัเป็นระยะเวลา 16 ปี สิ นสุดวนัที" 15 กนัยายน 2576 โดยภายหลงัจาก
สิ นสุดระยะเวลาเช่ากลบั TUC และ/หรอืบรษิัทอื"นในกลุ่มของ TRUE อาจขยายระยะเวลาการเช่า
ระบบใยแกว้นําแสงดงักล่าวอย่างน้อยรอ้ยะ 80.00 ของจาํนวนคอรก์โิลเมตรทั  งหมดต่อไปไม่เกนิ 10 

ปี หรอืระยะเวลาของใบอนุญาตในการประกอบกจิการโทรคมนาคมของ TUC และ/หรอื บรษิทัอื"นใน
กลุ่มของ TRUE แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั  นกว่า ตามเงื"อนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ที"ระบุไวใ้นสญัญา 

2.3 กรรมสิทธิ $ในระบบใยแก้วนําแสงประเภท Core Network จํานวน 117,871 คอร์กิโลเมตร และ
ประเภท FTTx Access จํานวน 220,428 คอร์กิโลเมตร ซึ"งปัจจุบันเป็นทรัพย์สินของ TMV โดย
ทรพัย์สนิทั  งสองส่วนนี  กองทุนรวมฯ จะดําเนินการซื อจาก TMV และปล่อยเช่าให้กบั TUC และ 
TICC เป็นผู้เช่ากลบัเป็นระยะเวลา 16 ปี สิ นสุดวนัที" 15 กนัยายน 2576 สําหรบัทรพัยส์นิประเภท 
Core Network และ FTTx Access ตามลาํดบั โดยภายหลงัจากสิ นสดุระยะเวลาเช่ากลบั TUC TICC 

และ/หรอื บรษิทัอื"นในกลุ่มของ TRUE อาจขยายระยะเวลาการเช่าระบบใยแกว้นําแสงดงักล่าวอย่าง
น้อยรอ้ยะ 80.00 ของจํานวนคอรก์โิลเมตรทั  งหมดต่อไปไม่เกนิ 10 ปี หรอืระยะเวลาของใบอนุญาต
ในการประกอบกจิการโทรคมนาคมของ TUC TICC และ/หรอื บรษิทัอื"นในกลุ่มของ TRUE แลว้แต่
ระยะเวลาใดจะสั  นกว่า ตามเงื"อนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ที"ระบุไวใ้นสญัญา 

2.4 สทิธิการเช่าระยะยาว 30 ปี ในระบบใยแก้วนําแสงประเภท FTTx Access จํานวน 619,986 คอร์
กโิลเมตร ซึ"งปัจจุบนัเป็นทรพัยส์นิของ TICC โดยทรพัยส์นิในสว่นนี  กองทุนรวมฯ จะดาํเนินการเช่า
จาก TICC และปล่อยเช่าใหก้บั TICC เป็นผู้เช่ากลบัเป็นระยะเวลา 16 ปี สิ นสุดวนัที" 15 กนัยายน 
2576 โดยภายหลงัจากสิ นสุดระยะเวลาเช่ากลบั TICC และ/หรอื บรษิทัอื"นในกลุ่มของ TRUE อาจ
ขยายระยะเวลาการเช่าระบบใยแกว้นําแสงดงักล่าวอย่างน้อยรอ้ยะ 80.00 ของจํานวนคอรก์โิลเมตร
ทั  งหมดต่อไปไม่เกนิ 10 ปี หรอืระยะเวลาของใบอนุญาตในการประกอบกจิการโทรคมนาคมของ 
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สว่นที" 1 - หน้า 3 

TICC และ/หรือ บริษัทอื"นในกลุ่มของ TRUE แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั  นกว่า ตามเงื"อนไขและ
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ที"ระบุไวใ้นสญัญา 

 

ทั  งนี  สาํหรบัทรพัยส์นิตามขอ้ 2.4 ซึ"งเป็นทรพัยส์นิที"กองทุนรวมฯ ไม่ไดท้าํการซื อ หากแต่เป็นการเช่าและ
ปล่อยเช่ากลบันั  น กองทุนรวมฯ มสีทิธใินการซื อ (Call option) ทรพัย์สนิทั  งหมดจาก TICC ในปี 2590 ที"ราคาใช้สทิธิ $ 
(Exercise Price) 1,300.00 ลา้นบาท 
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ส่วนที" 2 : การประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์น 

 

ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิที"กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุนในครั  งนี  ผูป้ระเมนิ ไดใ้ชว้ธิปีระเมนิมลูค่า
จากรายได ้(Income Approach) โดยถอืเป็นวธิกีารประเมนิมลูค่าทั "วไปสาํหรบัทรพัยส์นิที"ก่อใหเ้กดิรายได ้โดยพจิารณา
จากความสามารถในการสร้างรายได้ของทรพัยส์นิที"เขา้ทําการประเมนิ และค่าใชจ้่ายต่าง  ๆ ที"เกดิขึ นเพื"อให้ทรพัยส์นิ
ดงักล่าวสามารถสรา้งรายไดไ้ด ้ทั  งนี  โดยทั "วไปแลว้ วธิดีงักล่าวเหมาะกบัทรพัยส์นิที"ราคาตลาด และ/หรอื ราคาเสนอขาย
มคีวามเบี"ยงเบนสูง หรอืกรณีที"ทรพัย์สนิที"ประเมนิมขีอ้จํากดัด้านการใช้งานในเรื"องของเวลา  (Limited Life) ซึ"งทําให้
ราคาตลาด และ/หรอื ราคาเสนอขายของทรพัยส์นิที"ทาํการประเมนิขาดเสถยีรภาพ เป็นตน้ 

การประเมนิมลูค่าดว้ยวธิปีระเมนิมูลค่าจากรายไดน้ั  น โดยปกตแิลว้จะใชว้ธิมีลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด 
(Discounted Cash Flow : DCF) ในการประเมนิ โดยถอืเป็นการประเมนิมลูค่าของทรพัยส์นิโดยการคดิลดกระแสเงนิสด
ที"คาดว่าจะไดร้บัจากการเขา้ลงทุนในครั  งนี  โดยการจดัทําประมาณการทางการเงนิของทรพัยส์นิดงักล่าวเพื"อทําการคดิ
ลดดว้ยตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลี"ยถ่วงนํ าหนกั (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของกองทุนรวมฯ เพื"อหา
มูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองของทรพัยส์นิที"จะเขา้ลงทุน ซึ"งผูป้ระเมนิ ไดจ้ดัทําประมาณการทางการเงนิ โดยอา้งองิสมมตฐิาน
จากสรุปร่างสญัญาสําหรบัการเขา้ทํารายการในครั  งนี  และเอกสารอื"น ๆ ที"เกี"ยวขอ้ง โดยเริ"มทําการประเมนิมูลค่าจาก
วนัที"กองทุนรวมฯ เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิเป็นครั  งแรก โดยกาํหนดใหเ้ป็นวนัที" 1 มกราคม 2561  

ทั  งนี  ผูป้ระเมนิ ไดอ้า้งองิขอ้มูลจาก ขอ้มูลทรพัยส์นิ แผนการดําเนินงาน การสมัภาษณ์ฝ่ายบรหิารของบรษิัท
จดัการฯ และขอ้มูลภาวะอุตสาหกรรม รวมถงึเอกสารต่าง ๆ ที"เกี"ยวขอ้ง โดยผูป้ระเมนิ ไดท้ําการศกึษาและวเิคราะหถ์งึ
ความน่าเชื"อถอืและความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานต่าง ๆ ที"ไดร้บัจากการสมัภาษณ์ฝ่ายบรหิารของบรษิทัจดัการฯ และ
ปรบัปรุงสมมตฐิานบางรายการใหเ้ป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) 

อย่างไรกต็าม ประมาณการทางการเงนิทั  งหมดนี จดัทําขึ นภายใตส้มมตฐิานว่าจะไม่มกีารเปลี"ยนแปลงใด ๆ ที"มี
นัยสาํคญัต่อการดําเนินงานของทรพัยส์นิ นอกจากนี  ในกรณีที"มเีหตุการณ์ใด ๆ ที"อาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อ
การดําเนินงานของทรพัยส์นิ อาจส่งผลใหก้ารประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของทรพัย์สนิที"กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุนในครั  งนี 
เปลี"ยนแปลงไปดว้ยเช่นเดยีวกนั โดยการประเมนิมลูค่าของทรพัยส์นิ มรีายละเอยีดดงันี  

 

2.1 ช่วงเวลาในการเข้าลงทุนทรพัยสิ์น 

 กําหนดใหท้รพัยส์นิโครงสรา้งพื นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มที"กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุนช่วงที" 1 และทรพัยส์นิ
โครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคมส่วนเพิ"มที"กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุนช่วงที" 2 เกดิขึ น ณ วนัที" 1 มกราคม 2561 และ 1 

กรกฎาคม 2561 ตามลาํดบั 

 

2.2 สมมติฐานสาํหรบัทรพัยสิ์นประเภทเสาโทรคมนาคม 

 กาํหนดใหก้องทุนรวมฯ รบัรูร้ายไดน้บัตั  งแต่วนัที"เขา้ลงทุนทรพัยส์นิประเภทเสาโทรคมนาคมจนกระทั "งสิ นสดุถงึ
วนัที" 15 กนัยายน 2576 ซึ"งเป็นปีที"สิ นสดุระยะเวลาตามสญัญา โดยมรีายละเอยีดสมมตฐิานการดาํเนินงาน ดงันี  
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2.2.1 รายได้จากเสาโทรคมนาคม 

2.2.1.1 จาํนวนเสาโทรคมนาคมและการให้เช่าพื นที" (slot) 
 จาํนวนเสาโทรคมนาคมและการใหเ้ช่าพื นที"เป็นไปตามรายละเอยีดในตารางดา้นล่างนี  

ประเภททรพัยสิ์น
และช่วงการเข้า

ลงทุน 

ผูข้ายทรพัยสิ์น/
สิทธิในกระแส

เงินสด 

ผูเ้ช่า
ทรพัยสิ์น 

รายละเอียด 
การให้เช่าพื นที" 
(Capacity slots) 

เฟสที" 1     

1.  สิ ท ธิ ใ นก า ร รั บ
ประโยชน์จากรายได้
สุทธทิี"เกดิจากการให้
เช่ าพื นที"  (slot) บน
เ ส า โ ท ร ค ม น า คม 
แบ่งเป็นเสาประเภท 
Ground-based tower 
Roof- top tower และ 
In-building coverage 

จาํนวน 92 เสา 48 เสา 
และ 9 เสาตามลําดับ 
รวมเป็น 149 เสา  

AWC - ก่อนสิ นสุดสญัญา HSPA 

กองทุนรวมฯ จะไดร้บัสทิธิ
ประโยชน์จากรายได้สุทธิ
จากการให้เช่าเสาพื นที" 
(slot)  บนโทรคมนาคม
จํ า น ว น  149 เ ส า  ต าม
สัญ ญ า เช่ า แ ล ะบริก า ร 
HSPA ระหว่าง AWC กับ 
CAT 

ก่อนสิ นสุดสญัญา HSPA 

อตัราการเช่าพื นที"เท่ากับ 
1 พื นที" (slot) ต่อเสา (เช่า
เหมาทั  งเสา) เนื"องจากเพื"อ
รองรบัการใชง้านของ CAT 

เพยีงรายเดยีว 

 

 

  หลงัสิ นสุดสญัญา HSPA 

ก อ ง ทุ น ร ว ม ฯ  จ ะ
ดํ า เ นินการรับ โ อน เสา
โทรคมนาคมทั  งหมด 149 

เสาและทําการปล่อยเช่า
ใหก้บัผูเ้ช่าในกลุ่ม TRUE 

หลงัสิ นสุดสญัญา HSPA 

อตัราการเช่าพื นที"เท่ากับ 
1 พื นที" (slot) ต่อเสา โดย
เป็นการประมาณการตาม
หลกัความระมดัระวงั 
 

2. กรรมสทิธิ $ในเสา
โทรคมนาคมประเภท
ที"ตั  งอยูบ่นพื นดนิ 
(Ground-based 

tower) และที"อยู่บน
ดาดฟ้า (Roof-top 

tower) 

TUC TUC แ บ่ ง เ ป็ น เ ส า ป ร ะ เ ภ ท 
Ground-based tower และ 
Roof- top tower จํ า น ว น 

300 เ ส า  แ ล ะ  50 เ ส า
ตามลําดับ รวมเป็น 350 

เสา 

-  อัตราการเช่าพื นที"ของ
บรษิทัในกลุ่ม TRUE คดิ
เป็น 2 พื นที" (slot) ต่อ
เสาตามสรุปร่างสญัญา
การเข้าทํารายการใน
ครั  งนี  

-  อัตราการเช่าพื นที"ของ
บุคคลภายนอกคิดเป็น 
0.30 พื นที" (slot) ต่อเสา 

เฟสที" 2     

1. กรรมสทิธิ $ในเสา
โทรคมนาคมประเภท
ที"ตั  งอยูบ่นพื นดนิ 
(Ground-based 

tower) และที"อยู่บน
ดาดฟ้า (Roof-top 

tower) 

TUC TUC แ บ่ ง เ ป็ น เ ส า ป ร ะ เ ภ ท 
Ground-based tower และ 
Roof- top tower จํ า น ว น 
2,343 เสา และ 246 เสา
ตามลําดบั รวมเป็น 2,589 

เสา 

-  อัตราการเช่าพื นที"ของ
บรษิทัในกลุ่ม TRUE คดิ
เป็น 2 พื นที" (slot) ต่อ
เสาตามสรุปร่างสญัญา
การเข้าทํารายการใน
ครั  งนี  
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ประเภททรพัยสิ์น
และช่วงการเข้า

ลงทุน 

ผูข้ายทรพัยสิ์น/
สิทธิในกระแส

เงินสด 

ผูเ้ช่า
ทรพัยสิ์น 

รายละเอียด 
การให้เช่าพื นที" 
(Capacity slots) 

-  อัตราการเช่าพื นที"ของ
บุคคลภายนอกคิดเป็น 
0.30 พื นที" (slot) ต่อเสา 
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2.2.1.2 สดัส่วนผูเ้ช่า 

 สดัส่วนผูเ้ช่าเป็นไปตามรายละเอยีดในตารางดา้นล่าง 

ประเภททรพัยสิ์น
และช่วงการเข้า

ลงทุน 

ผูข้ายทรพัยสิ์น/
สิทธิในกระแส

เงินสด 

ผูเ้ช่า
ทรพัยสิ์น 

รายละเอียด 

เฟสที" 1    

1.  สิท ธิ ใ นก า ร รับ
ประโยชน์จากรายได้
สุทธทิี"เกดิจากการให้
เช่าพื นที" (slot) บน
เสาโทรคมนาคม 

AWC บรษิทัในกลุ่ม 
TRUE 

ก่อนสิ นสุดสญัญา HSPA 

บรษิทั บเีอฟเคท ี(ประเทศไทย) จาํกดั (“BFKT”) จะเป็น
ผูเ้ช่าพื นที" (slot) ทั  งหมดจาก AWC นับจากวนัที"กองทุน
รวมฯ เขา้ลงทุนเพื"อใหบ้รกิารกบั CAT จนกระทั "งสิ นสุด
สญัญา HSPA ในวนัที" 3 สงิหาคม 2568  

   หลงัสิ นสุดสญัญา HSPA 

ภายหลงัจากที"สิ นสุดสญัญา HSPA กําหนดให้บริษัทใน
กลุ่ม TRUE เป็นผูเ้ช่าพื นที" (slot) ของเสาทั  งหมดที"กองทุน
รวมฯ รบัโอน 

2. กรรมสิทธิ $ในเสา
โ ท ร ค ม น า ค ม
ประเภทที"ตั  งอยู่บน
พื น ดิ น  ( Ground-
based tower) และที"
อยู่บนดาดฟ้า (Roof-
top tower) 

TUC TUC - กาํหนดให ้TUC เช่าพื นที" (slot) บนเสาทั  งหมดที"อตัรา
การเช่าพื นที" 2 พื นที" (slot) ต่อเสาตามสรุปร่างสญัญา
การเขา้ทาํรายการในครั  งนี  

- กําหนดให้บุคคลภายนอกเช่าพื นที" (slot) บนเสาของ
กองทุนรวมที"อตัราการเช่าพื นที" 0.30 พื นที" (slot) ต่อ
เสา  

เฟสที" 2    

1. กรรมสิทธิ $ในเสา
โ ท ร ค ม น า ค ม
ประเภทที"ตั  งอยู่บน
พื น ดิ น  ( Ground-
based tower) และที"
อยู่บนดาดฟ้า (Roof-
top tower) 

TUC TUC - กาํหนดให ้TUC เช่าพื นที" (slot) บนเสาทั  งหมดที"อตัรา
การเช่าพื นที" 2 พื นที" (slot) ต่อเสาตามสรุปร่างสญัญา
การเขา้ทาํรายการในครั  งนี  

- กําหนดให้บุคคลภายนอกเช่าพื นที" (slot) บนเสาของ
กองทุนรวมที"อตัราการเช่าพื นที" 0.30 พื นที" (slot) ต่อ
เสา  

  

 ทั  งนี  สําหรบัการประมาณการสดัส่วนผู้เช่าซึ"งเป็นบุคคลภายนอก ผู้ประเมนิ ทําการประมาณโดยอ้างองิจาก
จํานวนพื นที" (slot) ของผูเ้ช่าซึ"งเป็นบุคคลภายนอกปัจจุบนัของกองทุนรวมฯ โดยทําการเทยีบเคยีงสดัส่วนสําหรบัการ
ประมาณการกบัสดัส่วนในปัจจุบนั เพื"อทําการประมาณการจํานวนพื นที" (slot) มใิหเ้กนิสดัส่วนดงักล่าวในปัจจุบนั เพื"อ
ความระมดัระวงัในการประมาณการรายไดใ้นสว่นนี   
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2.2.1.3 ค่าเช่าพื นที"บนเสาโทรคมนาคม (ก่อนปรบัปรงุด้วยส่วนลดค่าเช่าพื นที") 
ประเภททรพัยสิ์น
และช่วงการเข้า

ลงทุน 

ผูข้ายทรพัยสิ์น/
สิทธิในกระแส

เงินสด 

ผูเ้ช่า
ทรพัยสิ์น 

รายละเอียด 

เฟสที" 1    

1.  สิท ธิ ใ นก า ร รับ
ประโยชน์จากรายได้
สุทธทิี"เกดิจากการให้
เช่าพื นที" (slot) บน
เสาโทรคมนาคม 

AWC บรษิทัในกลุ่ม 
TRUE 

ก่อนสิ นสุดสญัญา HSPA 

ราคาค่าเช่าพื นที"บนเสาโทรคมนาคมถูกกําหนดให้เป็น
อัตราค่าเช่าคงที"จนถึงระยะเวลาสิ นสุดสญัญาวันที"  3 

สงิหาคม 2568 โดยอตัราค่าเช่าจะสุทธจิากค่าใชจ้่ายใน
การดําเนินงานต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้อง เช่น ค่าเช่าที"ดิน 
ค่าใชจ้่ายในการบํารุงรกัษาทรพัยส์นิ ค่าประกนั เป็นต้น 
ซึ"งสามารถสรุปอตัราค่าเช่าต่อเดอืนต่อเสาไดด้งันี   

บาท 2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าเชา่ 21,668 21,495 21,317 21,134 20,944 

บาท 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าเชา่ 20,750 20,549 20,342 20,130 19,910 
 

   หลงัสิ นสุดสญัญา HSPA 

ภายหลังจากที"สิ นสุดสัญญา HSPA กําหนดให้ค่าเช่า
เตบิโตตามราคาตลาด โดยยดึอตัราค่าเช่าฐานตามอตัรา
ค่าเช่าพื นที" (slot) บนเสาโทรคมนาคมที"กองทุนรวมฯ 
เขา้ทํารายการกบั TUC ซึ"งปรบัเพิ"มขึ นดว้ยอตัรารอ้ยละ 
2.70 ต่อปีตามสรุปร่างสญัญาการเขา้ทาํรายการในครั  งนี  

2. กรรมสิทธิ $ในเสา
โ ท ร ค ม น า ค ม
ประเภทที"ตั  งอยู่บน
พื น ดิ น  ( Ground-
based tower) และที"
อยู่บนดาดฟ้า (Roof-
top tower) 

TUC TUC อตัราค่าเช่าสาํหรบัผูเ้ช่าจากกลุ่ม TRUE 

กําหนดใหเ้สาประเภทที"ตั  งอยู่บนดนิและที"อยู่บนดาดฟ้า 
มอีตัราค่าเช่าเริ"มตน้ที" 14,626 บาท และ 13,359 บาทต่อ
พื นที" (slot) ต่อเดือนในปี 2561 และปรับเพิ"มขึ นด้วย
อัตราร้อยละ 2.70 ต่อปีตามสรุปร่างสญัญาการเข้าทํา
รายการในครั  งนี  
 

อตัราค่าเช่าสาํหรบัผูเ้ช่าที"เป็นบุคคลอื"น 

กําหนดใหเ้สาประเภทที"ตั  งอยู่บนดนิและที"อยู่บนดาดฟ้า 
มอีตัราค่าเช่าขั  นตํ"าเริ"มต้นที" 12,798 บาท และ 11,689 

บาทต่อพื นที" (slot) ต่อเดอืนในปี 2561 และปรบัเพิ"มขึ น
ด้วยอตัราร้อยละ 2.70 ต่อปีตามสรุปร่างสญัญาการเข้า
ทาํรายการในครั  งนี  

เฟสที" 2   

1. กรรมสิทธิ $ในเสา
โ ท ร ค ม น า ค ม
ประเภทที"ตั  งอยู่บน
พื น ดิ น  ( Ground-
based tower) และที"
อยู่บนดาดฟ้า (Roof-
top tower) 

TUC TUC 
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2.2.1.4 ส่วนลดค่าเช่าพื นที" (Discount) 
 ส่วนลดแบ่งเป็นส่วนลดในการเป็นผูเ้ช่าหลกั (Anchor tenant discount) โดยเป็นส่วนลดทางการคา้ใหแ้ก่ผูเ้ช่า
ซึ"งเป็นบรษิทัในกลุ่ม TRUE ซึ"งถอืเป็นผูเ้ช่าหลกัของกองทุนรวมฯ โดยมรีายละเอยีดสว่นลดค่าเช่าพื นที" ดงันี  

ประเภทส่วนลด 

อตัราส่วนลด 

(ผูเ้ช่ากลุ่ม 
TRUE) 

อตัราส่วนลด 

(บุคคลอื"น) 
รายละเอียด 

ส่วนลดในการเป็นผู้
เ ช่ า ห ลั ก  ( Anchor 

tenant discount) 

25.00% - เป็นส่วนลดที"มอบให้ผู้เช่าที"เป็นบริษัทในกลุ่ม TRUE 

เท่านั  น โดยบุคคลภายนอกที"เป็นผู้เช่าพื นที" (slot) บน
เสาโทรคมนาคมจะไม่ไดร้บัสว่นลดดงักล่าว 

 

 ทั  งนี  ส่วนลดดงักล่าวไม่รวมถงึสทิธใินการรบัประโยชน์จากรายไดสุ้ทธทิี"เกดิจากการใหเ้ช่าพื นที" (slot) บนเสา
โทรคมนาคมซึ"งเช่าจาก AWC ระหว่างที"ทําสญัญา HSPA กบั CAT เนื"องจากค่าเช่าไดถู้กกําหนดเป็นอตัราคงที"ตามที"
ระบุไวใ้นหวัขอ้ 2.2.1.3 

 

2.2.1.5 สรปุรายได้รวมสุทธิเฉพาะจากเสาโทรคมนาคม 

 ผู้ประเมนิ ทําการประมาณการรายไดต้ามสมมตฐิานที"กล่าวมาขา้งต้น โดยสามารถสรุปรายได้จากการใหเ้ช่า
พื นที" (slot) บนเสาโทรคมนาคมสุทธไิด้ ดงันี  (ผู้ประเมนิ ประมาณการรายได้สําหรบัปี 2576 จนถึงวนัที" 15 กนัยายน 
2576 ตามระยะเวลาสญัญาเช่า) 

 

รายได้จากเฟสที" 1 

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

สิทธิในการรบัประโยชน์
จากรายได้สุทธิจาก AWC 

      

  จาํนวนเสา 149 149 149 149 149 149 

  จาํนวนพื นที" (slot) 149 149 149 149 149 149 

  รายได้ 38.12 37.79 37.45 37.10 36.74 36.37 

เสาโทรคมนาคมจาก TUC       

  จาํนวนเสา 350 350 350 350 350 350 

  จาํนวนพื นที" (slot) - กลุ่ม 
TRUE 

700 700 700 700 700 700 

  จาํนวนพื นที" (slot) - 
ภายนอก 

42 42 42 42 42 42 

  รายได้ค่าเช่า 127.71 131.15 134.69 138.33 142.07 145.90 

รายได้รวม 165.82 168.94 172.14 175.43 178.81 182.27 

ส่วนลดในการเป็นผูเ้ช่า
หลกั 

(30.33) (31.15) (31.99) (32.86) (33.74) (34.66) 

รายได้รวมสุทธิ 135.49 137.79 140.15 142.57 145.06 147.62 
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หน่วย: ล้านบาท 2567 2568 2569 2570 ….. 2576 

สิทธิในการรบัประโยชน์
จากรายได้สุทธิจาก AWC 

      

  จาํนวนเสา 149 149 149 149 ….. 149 

  จาํนวนพื นที" (slot) 149 149 149 149 ….. 149 

  รายได้ 35.99 34.01 32.54 33.42 ….. 31.04 

เสาโทรคมนาคมจาก TUC       

  จาํนวนเสา 350 350 350 350 ….. 350 

  จาํนวนพื นที" (slot) - กลุ่ม 
TRUE 

700 700 700 700 ….. 700 

  จาํนวนพื นที" (slot) - 
ภายนอก 

42 42 42 42 ….. 42 

  รายได้ค่าเช่า 149.84 153.89 158.04 162.31 ….. 150.77 

รายได้รวม 185.83 187.90 190.58 195.72 ….. 181.81 

ส่วนลดในการเป็นผูเ้ช่า
หลกั 

(35.59) (39.76) (45.67) (46.91) ….. (43.57) 

รายได้รวมสุทธิ 150.24 148.13 144.91 148.82 ….. 138.24 

 

รายได้จากเฟสที" 2 

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

เสาโทรคมนาคมจาก TUC       

  จาํนวนเสา 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 2,589 

  จาํนวนพื นที" (slot) - กลุ่ม 
TRUE 

5,178 5,178 5,178 5,178 5,178 5,178 

  จาํนวนพื นที" (slot) - 
ภายนอก 

155 311 311 311 311 311 

  รายได้ค่าเช่า 462.48 974.23 1,000.53 1,027.55 1,055.29 1,083.79 

รายได้รวม 462.48 974.23 1,000.53 1,027.55 1,055.29 1,083.79 

ส่วนลดในการเป็นผูเ้ช่า
หลกั 

(112.66) (231.41) (237.66) (244.07) (250.66) (257.43) 

รายได้รวมสุทธิ 349.82 742.82 762.88 783.48 804.63 826.35 

 

หน่วย: ล้านบาท 2567 2568 2569 2570 ….. 2576 

เสาโทรคมนาคมจาก TUC       

  จาํนวนเสา 2,589 2,589 2,589 2,589 ….. 2,589 

  จาํนวนพื นที" (slot) - กลุ่ม 
TRUE 

5,178 5,178 5,178 5,178 ….. 5,178 



รายงานการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิของกองทุนรวมโครงสรา้งพื นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

สว่นที" 2 - หน้า 8 

หน่วย: ล้านบาท 2567 2568 2569 2570 ….. 2576 

  จาํนวนพื นที" (slot) - 
ภายนอก 

311 311 311 311 ….. 311 

  รายได้ค่าเช่า 1,113.05 1,143.10 1,173.96 1,205.66 ….. 1,119.93 

รายได้รวม 1,113.05 1,143.10 1,173.96 1,205.66 ….. 1,119.93 

ส่วนลดในการเป็นผูเ้ช่า
หลกั 

(264.38) (271.52) (278.85) (286.38) ….. (266.02) 

รายได้รวมสุทธิ 848.67 871.58 895.11 919.28 ….. 853.91 
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2.2.2 ค่าใช้จ่ายการดาํเนินงานสาํหรบัเสาโทรคมนาคม 

2.2.2.1 ค่าเช่าที"ดิน  

กําหนดใหก้องทุนรวมฯ มค่ีาเช่าที"ดนิสาํหรบัเสาโทรคมนาคมสาํหรบัเสาแต่ละประเภท ไดแ้ก่ ประเภทที"ตั  งอยู่
บนพื นดนิ มอีตัราค่าเช่าเริ"มตน้ 5,634 บาทต่อเสาต่อเดอืน ประเภทที"ตั  งอยู่บนดาดฟ้า มอีตัราค่าเช่าเริ"มตน้ 17,721 บาท
ต่อเสาต่อเดือน  และประเภทที"อยู่ภายในอาคาร มีอัตราค่าเช่าเริ"มต้น 9,107 บาทต่อเสาต่อเดือนในปี 2561 โดย
กาํหนดใหค่้าเช่าที"ดนิมอีตัราการเตบิโตค่าเชา่ที"ดนิรอ้ยละ 2.20 ต่อปี ทั  งนี  สาํหรบัสทิธใินการรบัประโยชน์จากรายไดส้ทุธิ
ที"เกดิจากการใหเ้ช่าเสาโทรคมนาคมจาก AWC นั  น จะเริ"มคดิค่าเช่าที"ดนิในปี 2568 ซึ"งเป็นปีที"สิ นสุดสญัญา HSPA และ
กองทุนรวมฯ จะตอ้งไดร้บัโอนเสาโทรคมนาคมทั  ง 149 เสามาเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมฯ 

 

2.2.2.2 ภาษีที"ดินและสิ"งปลูกสรา้ง  

กําหนดให้อตัราภาษีที"ดนิและสิ"งปลูกสร้างเท่ากบัร้อยละ 12.50 โดยอตัราภาษีดงักล่าวจะคิดบนค่าเช่าที"ดิน
ทั  งหมดที"ตอ้งจ่าย 

 

2.2.2.3 ค่าใช้จ่ายประกนัภยั  

กาํหนดใหค่้าใชจ้่ายประกนัภยัเริ"มต้นของทั  ง 2 เฟสเท่ากบั 2.14 ลา้นบาท ตามการประมาณของบรษิทัจดัการฯ 
โดยประมาณการจากอตัราเบี ยประกนัร้อยละ 0.020 ของมูลค่าทดแทนของทรพัย์สนิทั  งหมด ซึ"งกองทุนรวมฯ จะต้อง
ชําระเบี ยประกนัในแต่ละปีเพื"อป้องกนัความเสี"ยงที"อาจเกดิขึ นกบัทรพัย์สนิ ทั  งนี  ผู้ประเมนิ กําหนดให้ค่าเบี ยประกนั
เตบิโตตามอตัราเงนิเฟ้อที"รอ้ยละ 3.04 ตลอดการประมาณการ 
 

2.2.2.4 ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capital expenditure) 
 เนื"องจากตามสรุปร่างสญัญาการเขา้ทํารายการในครั  งนี  ผูเ้ช่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายที"เกี"ยวกบัการดูแล

รกัษาทรพัยส์นิตลอดอายุสญัญาเช่า จงึทาํใหผู้ป้ระเมนิ ไม่ไดท้าํการประมาณค่าใชจ้่ายฝ่ายทุน 

 

2.2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสา (Relocation expense)  
 กองทุนรวมฯ จะเป็นผู้รบัผดิชอบสําหรบัค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาให้กบั TUC ตามสรุปร่างสญัญาการเข้าทํา

รายการในครั  งนี  โดยคดิเป็นค่าใชจ้่ายประมาณ 26.04 ลา้นบาทต่อปีในปี 2561 โดยกําหนดใหป้รบัเพิ"มขึ นดว้ยอตัรารอ้ย
ละ 2.70 ต่อปี 

 

2.2.2.6 ค่าใช้จ่ายการตลาดคงที" (Fixed marketing expense)  
 กองทุนรวมฯ จะเป็นผูร้บัผดิชอบสาํหรบัค่าใชจ้่ายการตลาดคงที"ปีละ 20.00 ลา้นบาทสาํหรบัเฉพาะปี 2561 และ 

2562 สาํหรบัการเขา้ทาํรายการในเฟส 1 และเฟส 2 

 

2.2.2.7 ค่าใช้จ่ายการตลาดสาํหรบัการหาผูเ้ช่าบุคคลภายนอก (Commission expense)  
กาํหนดใหก้องทุนรวมฯ มค่ีาใชจ้่ายการตลาดสาํหรบัการหาผูเ้ช่าบุคคลภายนอกคดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ของรายได้

จากบุคคลภายนอกที"เพิ"มขึ นในแต่ละปี โดยถือว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นค่าการตลาดสําหรับการหาผู้เช่าซึ"งเป็น
บุคคลภายนอกที"กองทุนรวมฯ ตอ้งจ่ายในการประชาสมัพนัธเ์พื"อหาผูเ้ช่ามาเช่าในพื นที" (slot) ที"ว่าง 
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2.2.2.8 ค่าใช้จ่ายอื"น ๆ 

กําหนดใหค่้าบรกิารสําหรบับรกิารด้านธุรการผนัแปร (Variable administration fee) เท่ากบัร้อยละ 0.15 ของ
รายไดจ้ากค่าเช่าพื นที" (slot) บนเสาโทรคมนาคมสทุธจิากค่าใชจ้่ายดาํเนินงานหลกั 

 

2.2.3 กาํไรจากทรพัยสิ์นประเภทเสาโทรคมนาคม 

 การประมาณการกาํไรจากทรพัยส์นิประเภทเสาโทรคมนาคม เป็นไปตามตารางดา้นล่าง 
 

กาํไรจากเฟสที" 1 

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้รวมสุทธิ  135.49   137.79   140.15   142.57   145.06   147.62  

ค่าใช้จ่าย       

ค่าเช่าที"ดนิ (30.91) (31.59) (32.29) (33.00) (33.73) (34.47) 
ค่าภาษทีี"ดนิและสิ"งปลกูสรา้ง (3.86) (3.95) (4.04) (4.12) (4.22) (4.31) 
ค่าประกนัภยั (0.26) (0.27) (0.28) (0.29) (0.30) (0.31) 
ค่าใชจ้่ายในการยา้ยเสา (3.10) (3.18) (3.27) (3.36) (3.45) (3.54) 
ค่าใชจ้่ายการตลาดคงที" (20.00) - - - - - 
ค่าใชจ้่ายการตลาดสาํหรบั
การหาผูเ้ช่าบุคคลภายนอก 

(0.13) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

ค่าใชจ้่ายอื"น ๆ (0.15) (0.15) (0.16) (0.16) (0.16) (0.16) 
กาํไรจากทรพัยสิ์น 77.07 98.63 100.12 101.64 103.21 104.83 

 

หน่วย: ล้านบาท 2567 2568 2569 2570 ….. 2576 

รายได้รวมสุทธิ 150.24 148.13 144.91 148.82 ….. 138.24 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าเช่าที"ดนิ (35.23) (44.22) (57.51) (58.78) ….. (46.97) 
ค่าภาษทีี"ดนิและสิ"งปลกูสรา้ง (4.40) (5.53) (7.19) (7.35) ….. (5.87) 
ค่าประกนัภยั (0.31) (0.32) (0.33) (0.34) ….. (0.41) 
ค่าใชจ้่ายในการยา้ยเสา (3.64) (3.74) (3.84) (3.94) ….. (4.62) 
ค่าใชจ้่ายการตลาดคงที" - - - - ….. - 
ค่าใชจ้่ายการตลาดสาํหรบั
การหาผูเ้ช่าบุคคลภายนอก 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) ….. - 

ค่าใชจ้่ายอื"น ๆ (0.17) (0.15) (0.12) (0.12) ….. (0.13) 
กาํไรจากทรพัยสิ์น 106.49 94.17 75.91 78.28 ….. 80.24 
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กาํไรจากเฟสที" 2 

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้รวมสุทธิ 349.82 742.82 762.88 783.48 804.63 826.35 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าเช่าที"ดนิ (105.36) (215.35) (220.08) (224.93) (229.87) (234.93) 
ค่าภาษทีี"ดนิและสิ"งปลกูสรา้ง (13.17) (26.92) (27.51) (28.12) (28.73) (29.37) 
ค่าประกนัภยั (1.85) (1.91) (1.96) (2.02) (2.09) (2.15) 
ค่าใชจ้่ายในการยา้ยเสา (21.44) (22.02) (22.61) (23.22) (23.85) (24.49) 
ค่าใชจ้่ายการตลาดคงที" - (20.00) - - - - 
ค่าใชจ้่ายการตลาดสาํหรบั
การหาผูเ้ช่าบุคคลภายนอก 

(0.24) (0.74) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) 

ค่าใชจ้่ายอื"น ๆ (0.34) (0.75) (0.77) (0.79) (0.82) (0.84) 
กาํไรจากทรพัยสิ์น 207.42 455.15 489.91 504.37 519.24 534.55 

 

หน่วย: ล้านบาท 2567 2568 2569 2570 ….. 2576 

รายได้รวมสุทธิ 848.67 871.58 895.11 919.28 ….. 853.91 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าเช่าที"ดนิ (240.10) (245.38) (250.78) (256.30) ….. (231.20) 
ค่าภาษทีี"ดนิและสิ"งปลกูสรา้ง (30.01) (30.67) (31.35) (32.04) ….. (28.90) 
ค่าประกนัภยั (2.21) (2.28) (2.35) (2.42) ….. (2.90) 
ค่าใชจ้่ายในการยา้ยเสา (25.15) (25.83) (26.53) (27.25) ….. (31.97) 
ค่าใชจ้่ายการตลาดคงที" - - - - ….. - 
ค่าใชจ้่ายการตลาดสาํหรบั
การหาผูเ้ช่าบุคคลภายนอก 

(0.03) (0.03) (0.03) (0.03) ….. - 

ค่าใชจ้่ายอื"น ๆ (0.86) (0.89) (0.92) (0.94) ….. (0.89) 
กาํไรจากทรพัยสิ์น 550.29 566.49 583.16 600.30 ….. 558.05 
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2.3 สมมติฐานสาํหรบัทรพัยสิ์นประเภทระบบใยแก้วนําแสง (FOC) 
 กําหนดใหก้องทุนรวมฯ รบัรูร้ายไดน้ับตั  งแต่วนัที"เขา้ลงทุนทรพัยส์นิประเภท FOC จนกระทั "งสิ นสุดถงึวนัที" 15 

กันยายน 2576 ซึ"งเป็นปีที"สิ นสุดระยะเวลาตามสญัญา ทั  งนี  ภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาสญัญา ผู้เช่าอาจขยาย
ระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกนิ 10 ปีตามเงื"อนไขในสรุปร่างสญัญาการเขา้ทํารายการในครั  งนี  โดยสําหรบัทรพัย์สนิที"
กองทุนรวมฯ เช่าจาก TICC เพื"อปล่อยเช่ากลบัใหก้บั TICC นั  น กองทุนรวมฯ มสีทิธใินการซื อทรพัยส์นิดงักล่าว (Call 

option) ในปี 2590 ที"ราคาใช้สทิธริวม 1,500 ล้านบาท ซึ"งผู้ประเมนิ มสีมมติฐานให้กองทุนรวมฯ ใช้สทิธซิื อทรพัย์สนิ
ดงักล่าวสาํหรบัการประมาณการในครั  งนี  โดยมรีายละเอยีดสมมตฐิานการดาํเนินงาน ดงันี  

 

2.3.1 รายได้จาก FOC 

2.3.1.1 จาํนวน FOC และอตัราการเช่า 

 ทรพัยส์นิ FOC ทั  งหมดที"กองทุนรวมฯ จะเขา้ซื อในครั  งนี เป็นทรพัยส์นิของ TMV และ TUC รวมถงึทรพัยส์นิที"
ทําการเช่าจาก TICC โดยภายหลงัจากการซื อ/เช่าทรพัยส์นิแล้ว กองทุนรวมฯ จะปล่อยเช่าทรพัย์สนิใหก้บั TUC และ 
TICC เป็นผูเ้ช่าตลอดอายุสญัญาบนอตัราการเช่าประมาณรอ้ยละ 80.00 ของจาํนวนคอรก์โิลเมตรทั  งหมดที"ใหเ้ช่า รวมทั  ง
ภายหลงัจากสิ นสดุอายุสญัญาแลว้ ผูเ้ช่าอาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกนิ 10 ปี หากเป็นไปตามเงื"อนไขที"กําหนด
โดยจะทําการเช่าบนอตัราเช่าอย่างน้อยรอ้ยละ 80.00 ของจํานวนคอรก์โิลเมตรทั  งหมดที"ใหเ้ช่า ตามสรุปร่างสญัญาการ
เขา้ทาํรายการในครั  งนี  โดยจาํนวน FOC และอตัราการเช่าเป็นไปตามรายละเอยีดในตารางดา้นล่าง 

ประเภททรพัยสิ์น
และช่วงการเข้า

ลงทุน 

ผูข้าย/ให้เช่า
ทรพัยสิ์น 

ผูเ้ช่า
ทรพัยสิ์น 

รายละเอียด 
อตัราการเช่า 

(Utilization rate) 

เฟสที" 1     

1. กรรมสทิธิ $ในระบบ
ใยแกว้นําแสงประเภท 
Mobile Access 

TUC TUC ทรพัย์สนิประกอบไปด้วย 

FOC ป ร ะ เ ภ ท  Mobile 

Access จํ า น ว น  62,594 
คอรก์โิลเมตร 

รอ้ยละ 80.00 ตามสรุปร่าง
สญัญาการเข้าทํารายการ
ในครั  งนี  
 

2. กรรมสทิธิ $ในระบบ
ใยแกว้นําแสงประเภท 
Core Network  

TMV TUC ทรพัย์สนิประกอบไปด้วย 

FOC ป ร ะ เ ภ ท  Core 

Network จํานวน 117,147 

คอรก์โิลเมตร 

รอ้ยละ 80.00 ตามสรุปร่าง
สญัญาการเข้าทํารายการ
ในครั  งนี  
 

3. การเช่าระยะยาว
ในระบบใยแก้วนํา
แสงประเภท FTTx 

Access 

TICC (ใหเ้ช่า) TICC ทรพัย์สนิประกอบไปด้วย 

FOC ป ร ะ เ ภ ท  FTTx 

Access จํ า น ว น  80,014 

คอรก์โิลเมตร 
(กองทุนรวมฯ มีสิทธิซื อ
ทรพัยส์นิในปี 2590) 

รอ้ยละ 80.00 ตามสรุปร่าง
สญัญาการเข้าทํารายการ
ในครั  งนี  
 

เฟสที" 2     
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ประเภททรพัยสิ์น
และช่วงการเข้า

ลงทุน 

ผูข้าย/ให้เช่า
ทรพัยสิ์น 

ผูเ้ช่า
ทรพัยสิ์น 

รายละเอียด 
อตัราการเช่า 

(Utilization rate) 

1. กรรมสทิธิ $ในระบบ
ใยแกว้นําแสงประเภท 
Mobile Access  

TUC TUC ทรพัย์สนิประกอบไปด้วย 

FOC ป ร ะ เ ภ ท  Mobile 

Access จํานวน 252,006 
คอรก์โิลเมตร 

รอ้ยละ 80.00 ตามสรุปร่าง
สญัญาการเข้าทํารายการ
ในครั  งนี  
 

2. กรรมสทิธิ $ในระบบ
ใยแกว้นําแสงประเภท 
Core Network แ ล ะ
ป ร ะ เ ภ ท  FTTx 

Access 

TMV TUC/TICC ทรพัย์สนิประกอบไปด้วย 

FOC ป ร ะ เ ภ ท  Core 

Network จํานวน 117,871 
คอร์กโิลเมตรและประเภท  
FTTx Access จํ า น ว น 
220,428 คอรก์โิลเมตร 

รอ้ยละ 80.00 ตามสรุปร่าง
สญัญาการเข้าทํารายการ
ในครั  งนี  
 

3. การเช่าระยะยาว
ในระบบใยแก้วนํา
แสงประเภท FTTx 

Access 

TICC (ใหเ้ช่า) TICC ทรพัย์สนิประกอบไปด้วย 

FOC ป ร ะ เ ภ ท  FTTx 

Access จํานวน 619,986 
คอรก์โิลเมตร 
(กองทุนรวมฯ มีสิทธิซื อ
ทรพัยส์นิในปี 2590) 

รอ้ยละ 80.00 ตามสรุปร่าง
สญัญาการเข้าทํารายการ
ในครั  งนี  
 

 

2.3.1.2 อตัราค่าเช่า 

 อตัราค่าเช่าสําหรบับรษิัทในกลุ่ม TRUE และบุคคลอื"นคดิเป็น 350 บาท และ 500 บาท ต่อคอร์กโิลเมตรต่อ
เดอืน โดยคดิเป็นอตัราคงที"ตลอดอายุสญัญาตามสรุปร่างสญัญาการเขา้ทํารายการในครั  งนี  ทั  งนี  ภายหลงัการสิ นสุด
สญัญาเช่า ผูเ้ช่าอาจขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปไม่เกนิ 10 ปี หากเป็นไปตามเงื"อนไขที"กาํหนด 

 

2.3.1.3 ส่วนลดสาํหรบั FOC (ส่วนที"นํามาสุทธิจากรายได้) 
 ผู้ประเมนิกําหนดให้กองทุนฯ มกีารให้ส่วนลดในการเป็นผู้เช่าหลกัสําหรบั FOC คดิเป็นร้อยละ 215.00 ของ 
3,500 บาทต่อกโิลเมตรต่อปี ซึ"งเริ"มตน้ในปี 2560 โดยอา้งองิจากขอ้มลูในอดตีของทรพัยส์นิตามการคาดการณ์ของบรษิทั
จดัการฯ และกาํหนดใหส้ว่นลดดงักล่าวเตบิโตขึ นตามอตัราเงนิเฟ้อที"รอ้ยละ 3.04 ต่อปี  

 

2.3.1.4 สรปุรายได้รวมสุทธิเฉพาะจาก FOC  

 ผู้ประเมนิ ทําการประมาณการรายไดต้ามสมมตฐิานที�กล่าวมาขา้งต้น โดยสามารถสรุปรายได้จากการใหเ้ช่า 
FOC สุทธไิด ้ดงันี! (ผูป้ระเมนิ ประมาณการรายไดส้าํหรบัปี 2576 จนถงึวนัที� 15 กนัยายน 2576 ตามระยะเวลาสญัญา
เช่า และประมาณการรายไดน้บัจากวนัสิ!นสดุอายุสญัญาต่อไปอกี 10 ปีตามเงื�อนไขการต่อสญัญาจนถงึวนัที� 15 กนัยายน 
2586)  
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รายได้จากเฟสที  1 

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้รวม       

  คอรก์โิลเมตรรวม 259,755 259,755 259,755 259,755 259,755 259,755 

  คอรก์โิลเมตรที�ใหบ้รกิาร 207,804 207,804 207,804 207,804 207,804 207,804 

รายได้รวม 872.78 872.78 872.78 872.78 872.78 872.78 

สว่นลด (26.41) (27.22) (28.04) (28.90) (29.77) (30.68) 
รายได้สุทธิ 846.36 845.56 844.73 843.88 843.00 842.10 

 

หน่วย: ล้านบาท 2567 2568 2569 2570 ….. 2586 

รายได้รวม       

  คอรก์โิลเมตรรวม 259,755 259,755 259,755 259,755 ….. 259,755 

  คอรก์โิลเมตรที�ใหบ้รกิาร 207,804 207,804 207,804 207,804 ….. 207,804 

รายได้รวม 872.78 872.78 872.78 872.78 ….. 690.95 

สว่นลด (31.61) (32.57) (33.56) (34.58) ….. (44.21) 
รายได้รวมสุทธิ 841.16 840.20 839.21 838.19 ….. 646.74 

 

รายได้จากเฟสที  2 

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้รวม       

  คอรก์โิลเมตรรวม 1,210,291 1,210,291 1,210,291 1,210,291 1,210,291 1,210,291 

  คอรก์โิลเมตรที�ใหบ้รกิาร 968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 968,233 

รายได้รวม 2,033.29 4,066.58 4,066.58 4,066.58 4,066.58 4,066.58 

สว่นลด (155.45) (320.36) (330.10) (340.13) (350.47) (361.12) 
รายได้สุทธิ 1,877.84 3,746.22 3,736.48 3,726.45 3,716.11 3,705.45 

 

หน่วย: ล้านบาท 2567 2568 2569 2570 ….. 2586 

รายได้รวม       

  คอรก์โิลเมตรรวม 1,210,291 1,210,291 1,210,291 1,210,291 ….. 1,210,291 

  คอรก์โิลเมตรที�ใหบ้รกิาร 968,233 968,233 968,233 968,233 ….. 968,233 

รายได้รวม 4,066.58 4,066.58 4,066.58 4,066.58 ….. 3,219.37 

สว่นลด (372.10) (383.41) (395.07) (407.08) ….. (520.37) 
รายได้รวมสุทธิ 3,694.48 3,683.16 3,671.51 3,659.50 ….. 2,699.00 
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2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานสาํหรบั FOC 

2.3.2.1 ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง (Right of way) 
 กําหนดให้ค่าใช้จ่ายสทิธิแห่งทางสําหรบั FOC เท่ากบัอตัราเฉลี�ยที� 1,925 บาทต่อกิโลเมตรต่อปี เทียบกบั
จํานวน FOC ของทรพัยส์นิที�เขา้ลงทุนในครั !งนี!รวม 29,693 กโิลเมตร โดยกําหนดให้ค่าใชจ้่ายสทิธแิห่งทางปรบัเพิ�มขึ!น
รอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

 

2.3.2.2 ค่าใช้จ่ายประกนัภยั  

กําหนดให้ค่าใช้จ่ายประกนัภยัเริ�มต้นของทั !ง 2 เฟสเท่ากบั 0.50 ล้านบาท ในปี 2561 ตามการประมาณของ
บรษิทัจดัการฯ โดยประมาณการจากอตัราเบี!ยประกนัรอ้ยละ 0.020 และมูลค่าทดแทนของทรพัยส์นิทั !งหมด ซึ�งกองทุน
รวมฯ จะต้องชําระเบี!ยประกนัในแต่ละปีเพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ!นกบัทรพัย์สนิ ทั !งนี! ผูป้ระเมนิ กําหนดใหค่้า
เบี!ยประกนัเตบิโตตามอตัราเงนิเฟ้อที�รอ้ยละ 3.04 ตลอดการประมาณการ 
 

2.3.2.3 ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capital expenditure) 
 เนื�องจากตามสรุปร่างสญัญาการเขา้ทํารายการในครั !งนี! ผู้เช่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิตลอด

อายุสญัญาเช่า จงึทาํใหผู้ป้ระเมนิ ไม่ไดท้าํการประมาณค่าใชจ้่ายฝ่ายทุน 

 

2.3.2.4 ค่าใช้จ่ายอื น ๆ 

กาํหนดใหค่้าบรกิารสาํหรบับรกิารดา้นธุรการผนัแปร (Variable admin fee) เท่ากบัรอ้ยละ 0.15 ของรายไดจ้าก 

FOC สทุธจิากค่าใชจ้่ายดาํเนินงานหลกั  
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2.3.3 กาํไรจากทรพัยสิ์นประเภท FOC 

 การประมาณการกาํไรจากทรพัยส์นิประเภท FOC เป็นไปตามตารางดา้นล่าง 
 

กาํไรจากเฟสที  1 

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้สุทธิ 846.36 845.56 844.73 843.88 843.00 842.10 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าใชจ้่ายสทิธแิห่งทาง (4.61) (4.75) (4.89) (5.04) (5.19) (5.34) 
ค่าประกนัภยั (0.26) (0.27) (0.27) (0.28) (0.29) (0.30) 
ค่าใชจ้่ายอื�น ๆ (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.26) (1.25) 
กาํไรจากทรพัยสิ์น 840.23 839.29 838.31 837.30 836.27 835.20 

 

หน่วย: ล้านบาท 2567 2568 2569 2570 ….. 2586 

รายได้สุทธิ 841.16 840.20 839.21 838.19 ….. 646.74 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าใชจ้่ายสทิธแิห่งทาง (5.50) (5.67) (5.84) (6.01) ….. (9.65) 
ค่าประกนัภยั (0.31) (0.32) (0.33) (0.34) ….. (0.54) 
ค่าใชจ้่ายอื�น ๆ (1.25) (1.25) (1.25) (1.25) ….. (0.95) 
กาํไรจากทรพัยสิ์น 834.10 832.96 831.80 830.59 ….. 635.59 

 

กาํไรจากเฟสที  2 

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้สุทธิ 1,877.84 3,746.22 3,736.48 3,726.45 3,716.11 3,705.45 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าใชจ้่ายสทิธแิห่งทาง (54.26) (55.89) (57.57) (59.30) (61.07) (62.91) 
ค่าประกนัภยั (0.26) (0.27) (0.27) (0.28) (0.29) (0.30) 
ค่าใชจ้่ายอื�น ๆ (2.73) (5.54) (5.52) (5.50) (5.48) (5.46) 
กาํไรจากทรพัยสิ์น 1,820.58 3,684.53 3,673.12 3,661.37 3,649.26 3,636.79 

 

หน่วย: ล้านบาท 2567 2568 2569 2570 ….. 2586 

รายได้สุทธิ 3,694.48 3,683.16 3,671.51 3,659.50 ….. 2,699.00 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าใชจ้่ายสทิธแิห่งทาง (64.79) (66.74) (68.74) (70.80) ….. (113.62) 
ค่าประกนัภยั (0.31) (0.32) (0.33) (0.34) ….. (0.54) 
ค่าใชจ้่ายอื�น ๆ (5.44) (5.42) (5.40) (5.38) ….. (3.88) 
กาํไรจากทรพัยสิ์น 3,623.93 3,610.68 3,597.04 3,582.98 ….. 2,580.96 
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2.4 สมมติฐานอื น 

2.4.1 สมมติฐานอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 กําหนดให้อตัราภาษีเงนิได้นิติบุคคล เท่ากบัอตัราร้อยละ 0.00 ของกําไรก่อนภาษี ตามการงดเว้นภาษีของ
กองทุนรวมฯ ตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 

2.4.2 สมมติฐานกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)  
ผู้ประเมนิ กําหนดไม่มอีตัราการเติบโตของมูลค่า ณ ปีสุดท้ายของการประมาณการของแต่ละสนิทรพัย์ เพื�อ

ความระมดัระวงัในการประมาณการกระแสเงนิสดช่วงภายหลงัระยะเวลาประมาณการ ซึ�งเป็นระยะเวลาค่อนขา้งนานนบั
จากปัจจุบนั 

 

2.4.3 ค่าใช้จ่ายซื"อทรพัยสิ์นเมื อครบอายุสญัญา 

 สาํหรบัทรพัยส์นิที�กองทุนรวมฯ เช่าจาก TICC เพื�อปล่อยเช่ากลบัใหก้บั TICC นั !น กองทุนรวมฯ มสีทิธใินการ
ซื!อทรพัยส์นิดงักล่าว (Call option) ในปี 2590 ที�ราคาใชส้ทิธริวม 1,500 ลา้นบาท ซึ�งผูป้ระเมนิ มสีมมตฐิานใหก้องทุน
รวมฯ ใช้สทิธซิื!อทรพัย์สนิดงักล่าวสําหรบัการประมาณการในครั !งนี!สําหรบัเฟสที� 1 และเฟสที� 2 เท่ากบั 200 ล้านบาท
และ 1,300 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

2.5 สมมติฐานอตัราส่วนคิดลด (Discount Rate) 
อตัราสว่นคดิลดที�ใชใ้นการประเมนิมลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดอสิระของทรพัยส์นิที�กองทุนรวมฯ จะเขา้

ลงทุนในครั !งนี! จะคาํนวณมาจากอตัราถวัเฉลี�ยถ่วงนํ!าหนกัของทุน (WACC) และอตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ (Ke) โดย
มรีายละเอยีดการคาํนวณดงันี! 

WACC  = (D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke 

 

โดยที�  

 WACC = อตัราตน้ทุนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ!าหนกั 

 D = สว่นของเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิของ DIF ในการเขา้ลงทุนครั !ง
นี! โดยคาดว่าจะอยูท่ี�ประมาณรอ้ยละ 20.00 

 E = ส่วนทุนที� DIF จะใช้ในการเข้าลงทุนครั !งนี! โดยคาดว่าจะอยู่ที�
ประมาณรอ้ยละ 80.00 

 Kd = ต้นทุนทางการเงนิจากการกูย้มืของ DIF ที�มอีตัราดอกเบี!ยรอ้ยละ 
5.30 ต่อปี โดยอา้งองิจากอตัราดอกเบี!ยของหนี!สนิที�กองทุนรวมฯ 
ใชใ้นการเขา้ทาํรายการในครั !งนี! 

 Ke = อัตราผลตอบแทนที�ผู้ถือหุ้นต้องการซึ�งคํานวณมาจากสูตร 
Gordon growth model ได้เท่ากบัร้อยละ 7.76 โดยมรีายละเอยีด
การคาํนวณค่า Ke ดงันี! 

Ke = Dividend Payout Ratio + G 
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โดยที� 
 Ke = อตัราผลตอบแทนที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการ 
 

 Dividend Payout Ratio = อตัราผลตอบแทนเงนิปันผลรายวนัเฉลี�ยยอ้นหลงั 2 ปีของ DIF จาก
วนัที� 22 มถุินายน 2560 ซึ�งเท่ากบัรอ้ยละ 6.26 

 

 G = อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในระยะยาวซึ�ง
เท่ากบัประมาณรอ้ยละ 1.50 

  
จากขอ้มลูขา้งต้น สามารถคํานวณหาอตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ (Ke) ของ DIF ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 7.76 ต่อปี 

และอตัราถวัเฉลี�ยถ่วงนํ!าหนกัของทุน (WACC) ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 7.27 ต่อปี  
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2.6 ผลการประมาณการ 

 

ผลการประมาณการสาํหรบัเฟสที  1 

หน่วย : ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

กาํไรจากเสาโทรคมนาคม 77.07 98.63 100.12 101.64 103.21 104.83 106.49 94.17 75.91 78.28 80.72 83.24 85.83 88.50 91.24 

กาํไรจาก FOC 840.23 839.29 838.31 837.30 836.27 835.20 834.10 832.96 831.80 830.59 829.35 828.08 826.76 825.40 824.00 

หกั: ค่าใชจ้่ายซื!อทรพัยส์นิ
เมื�อครบอายสุญัญา 

- - - - - - - - - - - - - - - 

กระแสเงินสดสทุธิ 917.30 937.92 938.43 938.95 939.48 940.03 940.59 927.13 907.70 908.87 910.07 911.31 912.59 913.90 915.25 

มลูค่าหลงัการประมาณการ                

   เสาโทรคมนาคม - - - - - - - - - - - - - - - 
   FOC - - - - - - - - - - - - - - - 

 

หน่วย : ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

พ.ศ. 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 

กาํไรจากเสาโทรคมนาคม 80.24 - - - - - - - - - -    - 
กาํไรจาก FOC 822.56 821.08 819.55 817.98 816.35 814.68 812.96 811.18 809.35 807.47 635.59    - 
หกั: ค่าใชจ้่ายซื!อทรพัยส์นิ
เมื�อครบอายสุญัญา 

- - - - - - - - - - -    (200.00) 

กระแสเงินสดสทุธิ 902.80 821.08 819.55 817.98 816.35 814.68 812.96 811.18 809.35 807.47 635.59    (200.00) 
มลูค่าหลงัการประมาณการ                

   เสาโทรคมนาคม 1,413.13 - - - - - - - - - -    - 
   FOC - - - - - - - - - - 11,087.11    - 
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ผลการประมาณการสาํหรบัเฟสที  2 

หน่วย : ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

กาํไรจากเสาโทรคมนาคม 207.42 455.15 489.91 504.37 519.24 534.55 550.29 566.49 583.16 600.30 617.94 636.09 654.76 673.96 693.72 

กาํไรจาก FOC 1,820.58 3,684.53 3,673.12 3,661.37 3,649.26 3,636.79 3,623.93 3,610.68 3,597.04 3,582.98 3,568.49 3,553.56 3,538.18 3,522.33 3,506.01 

หกั: ค่าใชจ้่ายซื!อทรพัยส์นิ
เมื�อครบอายสุญัญา 

- - - - - - - - - - - - - - - 

กระแสเงินสดสทุธิ 2,028.00 4,139.68 4,163.04 4,165.74 4,168.50 4,171.33 4,174.22 4,177.18 4,180.19 4,183.28 4,186.43 4,189.65 4,192.94 4,196.30 4,199.73 

มลูค่าหลงัการประมาณการ                

   เสาโทรคมนาคม - - - - - - - - - - - - - - - 
   FOC - - - - - - - - - - - - - - - 

 

หน่วย : ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

พ.ศ. 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 

กาํไรจากเสาโทรคมนาคม 558.05 - - - - - - - - - -    - 
กาํไรจาก FOC 3,489.18 3,471.85 3,453.99 3,435.59 3,416.63 3,397.09 3,376.97 3,356.23 3,334.86 3,312.84 2,580.96    - 
หกั: ค่าใชจ้่ายซื!อทรพัยส์นิ
เมื�อครบอายสุญัญา 

- - - - - - - - - - -    (1,300.00) 

กระแสเงินสดสทุธิ 4,047.24 3,471.85 3,453.99 3,435.59 3,416.63 3,397.09 3,376.97 3,356.23 3,334.86 3,312.84 2,580.96    (1,300.00) 
มลูค่าหลงัการประมาณการ                

   เสาโทรคมนาคม 9,828.01 - - - - - - - - - -    - 
   FOC - - - - - - - - - - 45,285.03    - 
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2.7 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นที กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน 

จากขอ้มูลและสมมตฐิานดงักล่าวขา้งต้น จะสามารถคํานวณหามูลค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิที�กองทุนรวมฯ จะ
เขา้ลงทุน ตามวธิมีลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด ไดด้งันี! 
 

มูลค่าปัจจบุนัสุทธิของกระแสเงินสดเฟสที  1 

 หน่วย: ล้านบาท 

มลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด - เสาโทรคมนาคม 1,313.96 

มลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด - FOC 11,341.80 

มลูค่าปัจจุบนัของ Call option (24.39) 
มูลค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นเฟสที  1 12,631.37 

 

มูลค่าปัจจบุนัสุทธิของกระแสเงินสดเฟสที  2 

 หน่วย: ล้านบาท 

มลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด - เสาโทรคมนาคม 8,337.77 

มลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด - FOC 48,385.85 

มลูค่าปัจจุบนัของ Call option (158.54) 
มูลค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นเฟสที  2 56,565.07 

 

มูลค่าปัจจบุนัสุทธิของกระแสเงินสดเฟสที  1 และ 2 

 หน่วย: ล้านบาท 

มลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด - เสาโทรคมนาคม 9,651.73 

มลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด - FOC 59,727.65 

มลูค่าปัจจุบนัของ Call option (182.93) 
มูลค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นเฟสที  1 และ 2 69,196.44 

 

จากประมาณการกระแสเงนิสดที�ไดจ้ากการกําหนดสมมตฐิานต่าง ๆ ขา้งต้น โดยใชอ้ตัราต้นทุนถวัเฉลี�ยถ่วง
นํ!าหนัก สามารถคํานวณหามลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสดของทรพัยส์นิเสาโทรคมนาคมสาํหรบัเฟสที� 1 และเฟสที� 
2 ได้เท่ากับ 1,313.96 ล้านบาท และ 8,337.77 ล้านบาท และทรัพย์สิน FOC  ได้เท่ากับ 11,341.80 ล้านบาท และ 
48,385.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเมื�อหกัดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสทิธใินการซื!อทรพัยส์นิ FOC (Call option) ในปี 2590 

สําหรบัเฟสที� 1 และเฟสที� 2 จํานวน 24.39 ล้านบาท และ 158.54 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมของ
ทรพัยส์นิที�กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุนในครั !งนี!สาํหรบัเฟสที� 1 และเฟสที� 2 เท่ากบั 12,631.37 ลา้นบาท และ 56,565.07 
ลา้นบาทตามลาํดบั โดยคดิเป็นมลูค่าสนิทรพัยร์วมของทั !ง 2 เฟส เท่ากบั 69,196.44 ลา้นบาท 
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2.8  การวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) 
การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิที�กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุน จะถูกต้องหรอืมมีูลค่าใกลเ้คยีงความเป็น

จรงินั !น ขึ!นอยู่กบัความถูกตอ้งและความเหมาะสมของสมมตฐิานที�ใชใ้นการประมาณการทางการเงนิ และแผนการดาํเนิน
ธุรกจิและนโยบายการบรหิารงานในอนาคต ภายใต้สภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันั !น หากมเีหตุการณ์ที�
ส่งผลให้เกดิการเปลี�ยนแปลงใด ๆ เกี�ยวกบัสภาวะเศรษฐกจิ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรฐับาลที�
เปลี�ยนแปลงไป อาจทําใหป้ระมาณการที�กําหนดขึ!นภายใต้สมมตฐิานที�กล่าวมาขา้งต้นเปลี�ยนแปลงไปอย่างมนีัยสาํคญั 
และอาจสง่ผลกระทบใหม้ลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิที�กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุน ที�ประเมนิไดเ้ปลี�ยนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

ดว้ยสาเหตุและปัจจยัต่าง ๆ ที�อาจเกดิการเปลี�ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบกบัการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของ
ทรพัยส์นิที�กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุน ผูป้ระเมนิ จงึไดท้ําการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิ
มูลค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิที�กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุนในครั !งนี! เพื�อศกึษาถงึผลกระทบโดยปัจจยัต่าง ๆ ที�อาจเกดิการ
เปลี�ยนแปลง โดยศกึษาและวเิคราะหก์ารเปลี�ยนแปลงของมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิที�กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุน จาก
การเปลี�ยนแปลงของปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ อตัราสว่นคดิลดซึ�งส่งผลต่อการคํานวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด และอตัรา
การเติบโตของกระแสเงนิสดภายหลงัระยะเวลาประมาณการซึ�งส่งผลต่อการประมาณการมูลค่าของทรพัย์สนิภายหลงั
ระยะเวลาการประมาณการ ซึ�งสามารถสรุปผลการวเิคราะหค์วามไวของการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิที�กองทุน
รวมฯ จะเขา้ลงทุนในครั !งนี! ตามกรณีต่าง ๆ ไดด้งันี! 
 

การวิเคราะหค์วามไวสาํหรบัมูลค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นเฟสที  1 

อตัราส่วนคิดลด (WACC) 
เพิ ม / (ลด) 

อตัราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณการ 

(Terminal growth rate) 
เพิ ม / (ลด) 

(0.50%) (0.25%) - 0.25% 0.50% 

(0.50%) 13,355.00 13,450.77 13,553.61 13,664.34 13,783.91 

(0.25%) 12,900.66 12,985.37 13,076.11 13,173.57 13,278.50 

- 12,475.97 12,551.08 12,631.37 12,717.38 12,809.75 

0.25% 12,078.13 12,144.90 12,216.11 12,292.23 12,373.76 

0.50% 11,704.69 11,764.17 11,827.49 11,895.01 11,967.18 

 

การวิเคราะหค์วามไวสาํหรบัมูลค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นเฟสที  2 

อตัราส่วนคิดลด (WACC) 
เพิ ม / (ลด) 

อตัราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณการ 

(Terminal growth rate) 
เพิ ม / (ลด) 

(0.50%) (0.25%) - 0.25% 0.50% 

(0.50%) 59,715.57 60,175.68 60,669.79 61,201.81 61,776.30 

(0.25%) 57,699.03 58,107.43 58,544.94 59,014.79 59,520.69 

- 55,813.21 56,176.63 56,565.07 56,981.19 57,428.07 

0.25% 54,045.81 54,369.99 54,715.73 55,085.26 55,481.13 

0.50% 52,386.06 52,675.86 52,984.33 53,313.32 53,664.95 

 

  



รายงานการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิของกองทุนรวมโครงสรา้งพื!นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

สว่นที� 2 - หน้า 23 

การวิเคราะหค์วามไวสาํหรบัมูลค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นเฟสที  1 และ 2 

อตัราส่วนคิดลด (WACC) 
เพิ ม / (ลด) 

อตัราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณการ 

(Terminal growth rate) 
เพิ ม / (ลด) 

(0.50%) (0.25%) - 0.25% 0.50% 

(0.50%) 73,070.57 73,626.44 74,223.39 74,866.15 75,560.21 

(0.25%) 70,599.69 71,092.80 71,621.06 72,188.35 72,799.19 

- 68,289.17 68,727.72 69,196.44 69,698.57 70,237.82 

0.25% 66,123.94 66,514.89 66,931.84 67,377.48 67,854.89 

0.50% 64,090.75 64,440.04 64,811.82 65,208.33 65,632.13 

 

จากการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิที�กองทนุรวมฯ จะ
เขา้ลงทุน โดยการเปลี�ยนแปลงของ (1) อตัราส่วนคดิลด (WACC) และ (2) อตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสดภายหลงั
ระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth rate) จะไดม้ลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิที�กองทุนรวมฯ จะเขา้ลงทุนสาํหรบัเฟส
ที� 1 ระหว่าง 12,144.90 ลา้นบาท ถงึ 13,173.57 ลา้นบาท สาํหรบัเฟสที� 2 ระหว่าง 54,369.99 ลา้นบาท ถงึ 59,014.79 
ลา้นบาท และสาํหรบัทั !ง 2 เฟสรวมกนัเท่ากบั 66,514.89 ลา้นบาท ถงึ 72,188.35 ลา้นบาท 

 





ภาคผนวก �: งบกําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ �นสดุ พ.ศ. 2558 2559 

และ 2560 

กองทนุรวมโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั

ภาคผนวก �: งบกาํไรขาดทุนและงบกระแสเงนิสด สาํหรับปีสิ �นสุด พ .ศ. ���� ���� และ ����



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 
   (เดิมช่ือ “กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท”) 
 
งบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 
   (เดิมช่ือ “กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท”) 
 
 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ซ่ึงประกอบด้วยงบดุลและ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ 
งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี 
ท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารกองทุนพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค ์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารกองทุนใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร
กองทุน รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 



ความเห็น 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควร 
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 



�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��·�·�̈́

(Á�·¤�ºÉ°�“�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��¦ ¼Ã�¦ �”)

งบดุล

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

Á�·�̈��»�Ä��»¦ �·�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ��µ¤¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�

(ราคาทุน พ.ศ. 2558 : 70,865 ลา้นบาท 

และ พ.ศ. 2557 : 57,765 ลา้นบาท) 4 84,651,000,000 71,551,000,000

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

(ราคาทุน พ.ศ. 2558 : 965 ลา้นบาท 

และ พ.ศ. 2557 : 1,220 ลา้นบาท) 5 971,021,507 1,220,945,536

เงินฝากธนาคาร 6, 13 854,703,804 292,121,273

¨ ¼�®�̧Ê

จากสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได้ 7, 13 315,889,770 316,673,850

�µ��°�Á�̧Ê¥ 13 482,504 2,649,300

 ·��¦ ¡́ ¥r° ºÉ� 13 6,734,139 6,684,009

รวมสินทรัพย์ 86,799,831,724 73,390,073,968

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°����µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°����µ¦ Á�·��̧Ê

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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Authorised Directors for
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Title: _________________________________



�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��·�·�̈́

(Á�·¤�ºÉ°�“�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��¦ ¼Ã�¦ �”)

งบดุล (ต่อ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

®�̧Ê ·�

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ 13 139,108,484 -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13 219,040,525 15,147,617

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 13 1,699,247,623 1,242,690,331

 �́�µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥ 12, 13 200,472,771 -

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 27,396,377 18,992,423

¦ ª ¤®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧� 2,285,265,780 1,276,830,371

®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧�

เงินกูย้มืระยะยาว 8, 13 12,935,855,853 -

¦ ª ¤®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧� 12,935,855,853 -

¦ ª ¤®�̧Ê ·� 15,221,121,633 1,276,830,371

สินทรัพย์สุทธิ 71,578,710,091 72,113,243,597

สินทรัพย์สุทธิ

�»��̧ÉÅ�o¦ �́�µ��¼o�º° ®�nª ¥¨ ��»�

หน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 9 58,080,000,000 58,080,000,000

(พ.ศ. 2557 : หน่วยลงทุน 5,808,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

กาํไรสะสม 13,498,710,091 14,033,243,597

สินทรัพยสุ์ทธิ เท่ากบั 12.3241 บาทต่อหน่วย  และ 12.4161 บาทต่อหน่วย 

�Îµ�ª��µ�®�nª ¥¨ ��»��̧É�Îµ®�nµ¥Â̈ oª �́Ê�®¤��

จาํนวน 5,808,000,000 หน่วย ในปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2557 ตามลาํดบั 71,578,710,091 72,113,243,597

________________________________________ ________________________________________

                                นางทิพาพรรณ  ภทัรวกิรม                                                   นางสาวสมใจ  โรจน์เลิศจรรยา

                                       ผูอ้าํนวยการอาวโุส                                                                   ผูอ้าํนวยการอาวโุส     

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°����µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°����µ¦ Á�·��̧Ê

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��·�·�̈́

(Á�·¤�ºÉ°�“�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��¦ ¼Ã�¦ �”)

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน

¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��°�Á�·�̈��»��́��̈»n¤�µ¤�¦ ³ Á£��°�Á�·�̈��»��¤�̧́��̧Ê

ร้อยละ

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ของมูลค่า

บาท บาท ยุติธรรม

Á�·�̈��»�Ä��»¦ �·�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ��(หมายเหตุ 4)

Á�·�̈��»�Ä��¦ ¦ ¤  ·��·ÍÄ��¦ ¡́ ¥r ·�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�

Á�·�̈��»�Ä��¦ ¦ ¤  ·��·ÍÄ�Á µÃ�¦ �¤�µ�¤�Îµ�ª ��6,000 เสา

Â̈ ³ Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤�¦ ³ Á£��Passive ° ºÉ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�

�̧ÉÄ�o Îµ®¦ �́�µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ Ã�¦ «¡́ �rÁ�̈ºÉ°��̧É� 16,390,555,464 19,607,000,000 22.90

Á�·�̈��»�Ä��¦ ¦ ¤  ·��·ÍÄ�¦ ³ ��Ä¥Â�oª �ÎµÂ �®¨ �́�Â̈ ³

° »��¦ �r¦ ³ �� ºÉ°  �́�µ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��Â̈ ³

¦ ³ ���¦ °�Â���rÄ�Á��¡ ºÊ��̧É�nµ��́�®ª �́ 15,384,010,040 20,814,000,000 24.31

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชนจ์ากรายไดสุ้ทธิ

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชนจ์ากรายไดสุ้ทธิ

�̧ÉÁ�·��µ��µ¦ Ä®oÁ�nµ�¦ ¡́ ¥r ·�Ã�¦ �¤�µ�¤�°�

บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จาํกดั (“BFKT”) 15,241,063,842 18,343,000,000 21.42

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชนจ์ากรายไดสุ้ทธิ

�̧ÉÁ�·��µ��µ¦ Ä®oÁ�nµÁ µÃ�¦ �¤�µ�¤�°�

�¦ ·¬�́�Á° Á�̧¥�Åª ¦ rÁ̈  ��° ¤¤·ª �·Á��́É���Îµ�́��(“AWC”) 10,748,870,704 12,787,000,000 14.93

Á�·�̈��»�Ä� ·��·Ä��µ¦ ¦ �́�¦ ³ Ã¥��r�µ�¦ µ¥Å�o »��·�Á¡ ·É¤Á�·¤��¦ Ế��̧É�1

�̧ÉÁ�·��µ��µ¦ Ä®oÁ�nµÁ µÃ�¦ �¤�µ�¤�°�

�¦ ·¬�́�Á° Á�̧¥�Åª ¦ rÁ̈  ��° ¤¤·ª �·Á��́É���Îµ�́��(“AWC”) 806,897,620 806,897,620 0.94

Á�·�̈��»�Ä� ·��·�µ¦ Á�nµÄ��¦ ¡́ ¥r ·�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าในระบบใยแกว้นาํแสง 12,293,102,380 12,293,102,380 14.36

¦ ª ¤Á�·�̈��»�Ä��»¦ �·�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ� 70,864,500,050 84,651,000,000 98.86

ร้อยละ

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ของมูลค่า

วนัครบอายุ บาท บาท ยุติธรรม

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 745,149,364 751,021,507 0.88

เงินฝากประจาํ

ธนาคาร ออมสิน 2 กมุภาพนัธ์ 2559 220,000,000 220,000,000 0.26

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 965,149,364 971,021,507 1.14

รวมเงินลงทุน 71,829,649,414 85,622,021,507 100.00

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°����µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°����µ¦ Á�·��̧Ê

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��·�·�̈́

(Á�·¤�ºÉ°�“�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��¦ ¼Ã�¦ �”)

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ต่อ)

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��°�Á�·�̈��»��́��̈»n¤�µ¤�¦ ³ Á£��°�Á�·�̈��»��¤�̧́��̧Ê

ร้อยละ

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ของมูลค่า

บาท บาท ยุติธรรม

Á�·�̈��»�Ä��»¦ �·�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ��(หมายเหตุ 4)

Á�·�̈��»�Ä��¦ ¦ ¤  ·��·ÍÄ��¦ ¡́ ¥r ·�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�

Á�·�̈��»�Ä��¦ ¦ ¤  ·��·ÍÄ�Á µÃ�¦ �¤�µ�¤�Îµ�ª ��6,000 เสา

Â̈ ³ Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤�¦ ³ Á£��Passive ° ºÉ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�

�̧ÉÄ�o Îµ®¦ �́�µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ Ã�¦ «¡́ �rÁ�̈ºÉ°��̧É� 16,390,555,464 19,607,000,000 26.94

Á�·�̈��»�Ä��¦ ¦ ¤  ·��·ÍÄ�¦ ³ ��Ä¥Â�oª �ÎµÂ �®¨ �́�Â̈ ³

° »��¦ �r¦ ³ �� ºÉ°  �́�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��Â̈ ³

¦ ³ ���¦ °�Â���rÄ�Á��¡ ºÊ��̧É�nµ��́�®ª �́ 15,384,010,040 20,814,000,000 28.60

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดสุ้ทธิ

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดสุ้ทธิ

�̧ÉÁ�·��µ��µ¦ Ä®oÁ�nµ�¦ ¡́ ¥r ·�Ã�¦ �¤�µ�¤�°�

บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จาํกดั (“BFKT”) 15,241,063,842 18,343,000,000 25.21

เงินลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดสุ้ทธิ

�̧ÉÁ�·��µ��µ¦ Ä®oÁ�nµÁ µÃ�¦ �¤�µ�¤�°�

�¦ ·¬�́�Á° Á�̧¥�Åª ¦ rÁ̈  ��° ¤¤ ·ª �·Á��́É���Îµ�́��(“AWC”) 10,748,870,704 12,787,000,000 17.57

¦ ª ¤Á�·�̈��»�Ä��»¦ �·�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ� 57,764,500,050 71,551,000,000 98.32

ร้อยละ

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ของมูลค่า

วนัครบอายุ บาท บาท ยุติธรรม

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (หมายเหตุ 5)

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 140,000,000 140,945,536 0.20

เงินฝากประจาํและบตัรเงินฝาก

ธนาคาร ออมสิน 2 กมุภาพนัธ์ 2558 200,000,000 200,000,000 0.27

ธนาคาร ออมสิน 2 กมุภาพนัธ์ 2558 240,000,000 240,000,000 0.33

ธนาคาร ออมสิน 4 พฤษภาคม 2558 230,000,000 230,000,000 0.32

ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 2 กมุภาพนัธ์ 2558 200,000,000 200,000,000 0.27

ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 2 กมุภาพนัธ์ 2558 210,000,000 210,000,000 0.29

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,220,000,000 1,220,945,536 1.68

รวมเงนิลงทุน 58,984,500,050 72,771,945,536 100.00

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°����µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°����µ¦ Á�·��̧Ê
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�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��·�·�̈́

(Á�·¤�ºÉ°�“�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��¦ ¼Ã�¦ �”)

งบกาํไรขาดทุน

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพยสิ์น

และสิทธิรายได้ 13 3,111,659,520 3,051,083,100

รายไดค้่าเช่า 13 2,582,272,541 1,267,755,000

¦ µ¥Å�o�°�Á�̧Ê¥ 13 10,295,229 23,373,742

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 4 ข) 196,500,010 300

รวมรายได้   5,900,727,300 4,342,212,142

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11, 13 64,403,053 58,617,483

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 11, 13 13,955,186 13,822,294

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11 5,000,000 5,000,000

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคม 11, 13 47,420,259 25,089,664

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 7,071,432 5,502,165

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 13 94,024,726 68,813,448

�nµÄ�o�nµ¥° ºÉ� 13 23,960,969 21,015,083

ตน้ทุนทางการเงิน 13 596,554,607 -

รวมค่าใช้จ่าย 852,390,232 197,860,137

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 5,048,337,068 4,144,352,005

รายการ(ขาดทุน)กาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน

¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÁ�·��¹Ê��µ�Á�·�̈��»� 5 5,149,364 -

¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦  »��·�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��µ�Á�·�̈��»� 5 4,926,607 13,787,445,486

¦ µ¥�µ¦ �µ��»� »��·�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��µ�

 �́�µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥ 13 (200,472,771) -

รวมรายการ(ขาดทุน)กาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน (190,396,800) 13,787,445,486

�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä� ·��¦ ¡́ ¥r »��·�µ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ� 4,857,940,268 17,931,797,491

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°����µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°����µ¦ Á�·��̧Ê
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�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��·�·�̈́

(Á�·¤�ºÉ°�“�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��¦ ¼Ã�¦ �”)

��Â ���µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� ·��¦ ¡́ ¥r »��·�

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557

บาท บาท

�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä� ·��¦ ¡́ ¥r »��·�µ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�Ä�¦ ³ ®ª nµ��̧

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 5,048,337,068 4,144,352,005

¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÁ�·��¹Ê��µ�Á�·�̈��»� 5,149,364 -

¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦  »��·�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��µ�Á�·�̈��»� 4,926,607 13,787,445,486

¦ µ¥�µ¦ �µ��»� »��·�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��µ� �́�µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥ (200,472,771) -

�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê� »��·�°� ·��¦ ¡́ ¥r »��·�µ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ� 4,857,940,268 17,931,797,491

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (หมายเหตุ 10) (5,392,473,774) (4,172,084,176)

การ(ลดลง)Á¡ ·É¤�¹Ê��°� ·��¦ ¡́ ¥r »��·¦ ³ ®ª nµ��̧ (534,533,506) 13,759,713,315

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 72,113,243,597 58,353,530,282

 ·��¦ ¡́ ¥r »��· ·Ê��̧ 71,578,710,091 72,113,243,597

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°����µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°����µ¦ Á�·��̧Ê
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�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��·�·�̈́

(Á�·¤�ºÉ°�“�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��¦ ¼Ã�¦ �”)

งบกระแสเงนิสด

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä� ·��¦ ¡́ ¥r »��·�µ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ� 4,857,940,268 17,931,797,491

¦ µ¥�µ¦ �¦ �́�¦ ³ ��¥°��µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä� ·��¦ ¡́ ¥r »��·

�µ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�Ä®oÁ�È�Á�·� � »��·�̧ÉÅ�o¤µ�µ��·��¦ ¦ ¤�ÎµÁ�·��µ��:

�µ¦ �ºÊ° Á�·�̈��»�Ä��»¦ �·�Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ� 4 (13,100,000,000) -

�µ¦ �ºÊ° Á�·�̈��»�Ä�®¨ �́�¦ ¡́ ¥r 5 (3,350,000,000) (6,807,000,000)

การจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 5 3,610,000,000 5,587,000,000

�µ¦ ¨ �̈�Ä�Á�·�̈��»�Ä�̈¼�®�̧Ê - 157,749,975

การลดลง(Á¡ ·É¤�¹Ê�)Ä�̈¼�®�̧Ê�µ� �́�µÃ°��µ¥�¦ ¡́ ¥r ·�Â̈ ³  ·��·¦ µ¥Å�o 784,080 (158,336,925)

�µ¦ ¨ �̈�̈¼�®�̧Ê�µ��nµÁ�nµ - 25,525,497

การลดลง(Á¡ ·É¤�¹Ê�)Ä�̈¼�®�̧Ê�µ��°�Á�̧Ê¥ 2,166,796 (2,623,173)

�µ¦ ¨ �̈�Ä�£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤ ¦ °�°�º� - 2,224,219,585

การ(Á¡ ·É¤�¹Ê�)¨ �̈�Ä� ·��¦ ¡́ ¥r° ºÉ� (50,130) 346,358

�µ¦ ¨ �̈�Ä�Á�oµ®�̧Ê�µ��µ¦ �ºÊ° Á�·�̈��»� - (2,224,219,585)

�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä�Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ 139,108,484 -

�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä��nµÄ�o�nµ¥�oµ��nµ¥ 203,892,908 2,998,455

�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä�¦ µ¥Å�o�nµÁ�nµ¦ �̈́ nª �®�oµ 4 456,557,292 1,242,690,331

�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä�®�̧Ê ·�° ºÉ� 8,403,954 17,037,135

¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÁ�·��µ�Á�·�̈��»� 5 (5,149,364) -

¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦  »��·�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��µ�Á�·�̈��»� 4, 5 (4,926,607) (13,787,445,486)

¦ µ¥�µ¦ �µ��»� »��·�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��µ� �́�µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥ 200,472,771 -

การตดัจาํหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 8 32,355,853 -

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (6,948,443,695) 4,209,739,658

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการกูย้มืสุทธิจากตน้ทุนการกูย้มื 8 12,903,500,000 -

การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 10 (5,392,473,774) (4,172,084,176)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 7,511,026,226 (4,172,084,176)

Á�·�  µ���µ�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê��- สุทธิ 562,582,531 37,655,482

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 292,121,273 254,465,791

Á�·�  µ���µ�µ¦ ���ª �́ ·Ê��̧ 854,703,804 292,121,273

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°����µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°����µ¦ Á�·��̧Ê
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�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��·�·�̈́

(Á�·¤�ºÉ°�“�°��»�¦ ª ¤Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ�Ã�¦ �¤�µ�¤��¦ ¼Ã�¦ �”)

�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·��̧É Îµ�́�

 Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 12.4161 10.0471

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

บวก รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.8692 0.7135

บวก ¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÁ�·��¹Ê��µ�Á�·�̈��»� 0.0009 -

บวก ¦ µ¥�µ¦ �ÎµÅ¦  »��·�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��µ�Á�·�̈��»� 0.0009 2.3739

หกั ¦ µ¥�µ¦ �µ��»� »��·�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��µ� �́�µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥ (0.0345) -

รวมรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.8365 3.0874

หกั  การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (0.9285) (0.7184)

¤ ¼̈�nµ ·��¦ ¡́ ¥r »��· ·Ê��̧ 12.3241 12.4161

° �́¦ µ nª ��°��µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê�Ä� ·��¦ ¡́ ¥r »��·�µ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��n° ¤ ¼̈�nµ

 ·��¦ ¡́ ¥r »��·�́ª Á�̈Ȩ́¥¦ ³ ®ª nµ��̧�(ร้อยละ) 6.76 25.22

° �́¦ µ nª ��µ¦ Á�·��̧É Îµ�́�Â̈ ³�o° ¤ ¼̈�¦ ³ �°�Á¡ ·É¤Á�·¤�̧É Îµ�́�

¤ ¼̈�nµ ·��¦ ¡́ ¥r »��· ·Ê��̧�(บาท) 71,578,710,091 72,113,243,597

° �́¦ µ nª ��°��nµÄ�o�nµ¥¦ ª ¤�n° ¤ ¼̈�nµ ·��¦ ¡́ ¥r »��·�́ª Á�̈Ȩ́¥¦ ³ ®ª nµ��̧�(ร้อยละ) 1.19 0.28

° �́¦ µ nª ��°�¦ µ¥Å�o�µ��µ¦ ¨ ��»��n° ¤¼̈�nµ ·��¦ ¡́ ¥r »��·�́ª Á�̈Ȩ́¥

ระหวา่งปี (ร้อยละ) 8.21 6.11

° �́¦ µ nª ��°��Îµ�ª ��́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́��°��µ¦ �ºÊ°�µ¥Á�·�̈��»�¦ ³ ®ª nµ��̧

�n° ¤ ¼̈�nµ ·��¦ ¡́ ¥r »��·�́ª Á�̈Ȩ́¥¦ ³ ®ª nµ��̧�(ร้อยละ) 18.12 0.22

¤ ¼̈�nµ ·��¦ ¡́ ¥r »��·�́ª Á�̈Ȩ́¥¦ ³ ®ª nµ��̧�(บาท) 71,848,109,638 71,114,465,306

�o° ¤ ¼̈Á¡ ·É¤Á�·¤

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°����µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°����µ¦ Á�·��̧Ê

¤¼̈�nµ�µ¦ �ºÊ°�µ¥Á�·�̈��»�¦ ³ ®ª nµ��̧Å¤nÅ�o¦ ª ¤Á�·�  µ���µ�µ¦ �Á�·�̈��»�Ä��́Ìª  �́�µÄ�oÁ�·�Â̈ ³ �µ¦ �ºÊ°�µ¥Á�·�̈��»�Ã�¥¤¸

 �́�µ�µ¥�º�®¦ º°�ºÊ°�º��Â̈ ³�Îµ�ª �Ã�¥Ä�oª ·�̧�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́��µ¤ ¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧É¤ °̧ ¥¼nÄ�¦ ³ ®ª nµ��̧
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 
 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุนรวม”) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีระบุ
เฉพาะเจาะจง โดยมีการก าหนดธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอนแลว้ในรายละเอียดของโครงการ 
 
เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อเปล่ียนช่ือจาก “กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท” เป็น “กองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั” 
 
กองทุนรวมไดจ้ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือจดัตั้งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานประเภท 
ไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีการก าหนดอายโุครงการ  
 
กองทุนรวมไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี  
27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 
กองทุนรวมบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด (“บริษทัจดัการกองทุน”) โดยมี
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นนายทะเบียนกองทุนรวม และบริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ ากัด เป็นผู ้จัดการทรัพย์สิน
โทรคมนาคม 
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมไดล้งทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมสรุปไดด้งัน้ี 
 

ก) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจ านวน 6,000 เสา และโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชส้ าหรับ
การให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ทรู”) ไดมี้การส่งมอบหรือด าเนินการ
ใหมี้การส่งมอบเสาโทรคมนาคมแลว้ทั้งหมดจ านวน 6,000 เสา ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

 

ข) กรรมสิทธ์ิในระบบใยแกว้น าแสงหลกั และอุปกรณ์ระบบส่ือสญัญาณท่ีเก่ียวขอ้ง และระบบบรอดแบนดใ์นเขต
พ้ืนท่ีต่างจงัหวดัของบริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จ ากดั (“TU”) 

 

ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดสุ้ทธิท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมค านวณรายไดจ้นถึงวนัครบก าหนดสัญญาเช่า
เคร่ืองและอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในระบบ HSPA (“สัญญา HSPA”) ท่ีเกิด
จากการให้เช่าเสาโทรคมนาคมและระบบใยแกว้น าแสงและอุปกรณ์ส่ือสญัญาณบางส่วนของบริษทั บีเอฟเคที 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“BFKT”) และเสาโทรคมนาคมบางส่วนของบริษทั เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 
(“AWC”) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นดงักล่าวของ BFKT และ AWC ภายหลงัวนัครบก าหนดสญัญา HSPA 
และ 

 

ง) กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิทธิในการซ้ือกบั AWC เพ่ือเช่าระบบใยแกว้น าแสงความยาว 
7,981 กิโลเมตร จนถึงปี พ.ศ. 2578 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ โดยถือหน่วย
ลงทุนรวมร้อยละ 28.11 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 28.11) 
 
งบการเงินไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ านาจลงนามเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
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2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน มีดงัน้ี  
 
2.1 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

 
งบการเงินได้จัดท าข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  
ซ่ึงหมายความถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยเฉพาะไดจ้ดัท าตามหลกัเกณฑ์และ
รูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้น
การลงทุน” 
 
งบการเงินน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้เงินลงทุน 
ซ่ึงใชมู้ลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชี 
 
การจดัท างบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการ
ทางบัญชีท่ีส าคญัและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารกองทุนรวม ซ่ึงจัดท าข้ึนตามกระบวนการในการน า
นโยบายการบญัชีของกองทุนรวมไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารกองทุนรวม 
หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกับขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยส าคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 3 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีความหมาย
ขดัแยง้กนัหรือมีความแตกต่างในการตีความระหวา่งสองภาษา ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง  
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง ซ่ึงมผีล
บังคบัใช้ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเกีย่วข้องกบักองทุนรวม  

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง 
    ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา 
    รายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
    และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
    ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 
    อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือ 
    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ 
    ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
    เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
    และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง ซ่ึงมผีล
บังคบัใช้ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเกีย่วข้องกบักองทุนรวม (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
   (ปรับปรุง 2557)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2557)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

   (ปรับปรุง 2557)    และการด าเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  เร่ือง การส ารวจและประเมินค่า 
   (ปรับปรุง 2557)    แหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2557)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มี 
   (ปรับปรุง 2557)    ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั 
    กิจกรรมด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ี 
   (ปรับปรุง 2557)    ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลง 
   (ปรับปรุง 2557)    สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึน 
   (ปรับปรุง 2557)    ตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง 
   (ปรับปรุง 2557)    สมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน 
   (ปรับปรุง 2557)    เก่ียวกบับริการโฆษณา 
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2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง ซ่ึงมผีล
บังคบัใช้ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเกีย่วข้องกบักองทุนรวม (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุน 
   (ปรับปรุง 2557)    เวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ี  
   (ปรับปรุง 2557)    เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 
    และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลง 
   (ปรับปรุง 2557)    ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุน 
   (ปรับปรุง 2557)    การร้ือถอน การบูรณะและ 
    การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต ้
   (ปรับปรุง 2557)    มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
    (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงาน 
    ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 
    เงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและ 
   (ปรับปรุง 2557)    การดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
   (ปรับปรุง 2557)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
   (ปรับปรุง 2557)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง 
   (ปรับปรุง 2557)    อสงัหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด 
   (ปรับปรุง 2557)    ใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
   (ปรับปรุง 2557)  
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2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการบัญชีทีม่กีารปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 
กองทุนรวมและยงัไม่ได้น ามาใช้ก่อนวนัถือปฏิบัต ิ

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อกองทุนรวม  
มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล  
    หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
   (ปรับปรุง 2558)  
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ไดร้วมกิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่
ของกิจการท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายให้แก่กิจการท่ีให้บริการ
ดา้นผูบ้ริหารส าคญั 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การก าหนด
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่า 
โดยใชว้ิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นล าดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย 
เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีใช ้ 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ไดก้ าหนดให้
ชดัเจนข้ึนวา่กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณาว่า
การไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้นเขา้เง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองการวดัมูลค่ายุติธรรม 
ไดก้ าหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติั 
ใชก้บัทุกสญัญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึงสญัญาท่ีไม่เป็นสญัญาทางการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการบัญชีทีม่กีารปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 
กองทุนรวมและยงัไม่ได้น ามาใช้ก่อนวนัถือปฏิบัต ิ(ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง 
    ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
    และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ 
    ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 
    อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ 
    ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
    เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
    และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการบัญชีทีม่กีารปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 
กองทุนรวมและยงัไม่ได้น ามาใช้ก่อนวนัถือปฏิบัต ิ(ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมนุเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
   (ปรับปรุง 2558)    และการด าเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่ง 
(ปรับปรุง 2558)    ทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง การร่วมการงาน 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มี 
   (ปรับปรุง 2558)    ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั 
    กิจกรรมด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
(ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ 
   (ปรับปรุง 2558)    ทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึน 
   (ปรับปรุง 2558)    ตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง 
   (ปรับปรุง 2558)    สมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
   (ปรับปรุง 2558)    บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุน 
   (ปรับปรุง 2558)    เวบ็ไซต ์
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2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการบัญชีทีม่กีารปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 
กองทุนรวมและยงัไม่ได้น ามาใช้ก่อนวนัถือปฏิบัต ิ(ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อ

กองทุนรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน 
   (ปรับปรุง 2558)    จากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน 
    ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลง 
   (ปรับปรุง 2558)    ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุน 
   (ปรับปรุง 2558)    การร้ือถอน การบูรณะ 
    และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต ้
   (ปรับปรุง 2558)    มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
    (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรายงานทาง 
    การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 
    เงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและ 
   (ปรับปรุง 2558)    การดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
   (ปรับปรุง 2558)  
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2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการบัญชีทีม่กีารปรับปรุง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 
กองทุนรวมและยงัไม่ได้น ามาใช้ก่อนวนัถือปฏิบัต ิ(ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อ

กองทุนรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการ  
   (ปรับปรุง 2558)    ผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า 
    และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 
    ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
    เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง 
   (ปรับปรุง 2558)    อสงัหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด 
   (ปรับปรุง 2558)    ใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วง 
   (ปรับปรุง 2558)    การผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
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2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 
 
2.3 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของกองทุนรวมถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กลุเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั
ท่ีกองทุนรวมด าเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงิน 
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของกองทุนรวม 
 
รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้ นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุน 
ท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 

2.4 การวดัค่าเงนิลงทุน 
 
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน ณ วนัท่ีกองทุนรวมมีสิทธิในเงินลงทุนนั้น ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุน และค่าใชจ่้ายโดยตรงท่ีกองทุนรวมจะจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
 
เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดม้าจาก
การประเมินค่าทรัพยสิ์นโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงกองทุนรวมจะจดัใหมี้การประเมินค่าทรัพยสิ์นอยา่งนอ้ยทุกสามปีนบัแต่
วนัท่ีมีการประเมินค่าเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์น และจดัให้มีการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นอย่างน้อยทุกปี 
นบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าคร้ังล่าสุดไปแลว้   
 
รายการก าไรหรือรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
ในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานจะรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีมีการประเมินค่าทรัพยสิ์น 
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2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 
 
2.4 การวดัค่าเงนิลงทุน (ต่อ) 

 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความต้องการของตลาดซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ  
แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาปิดของหลกัทรัพยข์องวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินใชมู้ลค่าเงินตน้บวกดว้ยดอกเบ้ียคา้งรับจนถึง
วนัวดัค่าเงินลงทุนในการก าหนดมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงไดแ้ยกแสดงดอกเบ้ียคา้งรับไวใ้น “ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย” 
ในงบดุล 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนในเงินลงทุนในหลกัทรัพยถื์อเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงในงบก าไรขาดทุน 
 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
 

2.5  อนุพนัธ์ทีเ่ป็นเคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียช่วยป้องกนักองทุนรวมจากความเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย ส่วนต่างท่ี
จะตอ้งจ่ายหรือท่ีจะไดรั้บจากสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้เป็นส่วนประกอบของรายไดด้อกเบ้ียหรือ
ดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายุของสัญญา รายการก าไรและรายการขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียก่อนก าหนดหรือจากการจ่ายช าระเงินกูย้มืจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
รายละเอียดของอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกองทุนรวมเป็นคู่สัญญาได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 12 
 

2.6 เงนิฝากธนาคาร 
 
เงินฝากธนาคารหมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  
 

2.7 ลูกหนีค่้าเช่า 
 
ลูกหน้ีค่าเช่ารายเดือนแสดงตามรายงานค านวณค่าเช่า ซ่ึงใช้วิธีการและอัตราตามท่ีระบุในสัญญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการ 
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2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 
 

2.8 ประมาณการหนีสิ้น 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ต่อเม่ือกองทุนรวมมีภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลง 
ท่ีจดัท าไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่วา่จะส่งผลให้กองทุนรวมตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้ส าหรับขาดทุนจากการด าเนินงานในอนาคต 
 

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกันหลายรายการ กองทุนรวมก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกองทุนรวมจะ
สูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนั
ทั้ งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกองทุนรวมจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช าระภาระผูกพัน 
บางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า 
 

2.9 การบัญชีส าหรับสัญญาเช่าระยะยาว 
 

กรณีทีก่องทุนรวมเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานแสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานในงบดุล  
รายไดค้่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาการใหเ้ช่าและเง่ือนไขของสญัญา 
 

2.10 เงนิกู้ยมื 
 

เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน 
เงินกูย้ืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่าง 
ส่ิงตอบแทน (หักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช าระหน้ีนั้นจะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ไดเ้งินกูย้ืมมาจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกู้ยืมในกรณีท่ีมีความ
เป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกูย้ืมบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน 
หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
จ่ายล่วงหนา้ส าหรับการใหบ้ริการสภาพคล่องและจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกองทุนรวมไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนช าระหน้ี
ออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 
 

2.11 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาโอนขายทรัพยส์ินและสิทธิรายไดแ้ละรายไดค้ ่าเช่ารับรู้เป็นรายได ้
ตามจ านวนท่ีระบุในสัญญาโดยถือตามเกณฑค์งคา้ง  
 
รายไดด้อกเบ้ียบนัทึกเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.12 ภาษีเงนิได้ 
 
กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการบนัทึกภาระภาษีเงินได้
นิติบุคคลไวใ้นงบการเงินน้ี 
 

2.13 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน 
 
การจ่ายเงินปันผล 
 
กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ดงัน้ี 
 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสุทธิในแต่ละปี กองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
90 ของก าไรสุทธิท่ีไม่รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าเงินลงทุน
ประจ ารอบระยะเวลาบญัชีนั้น รายการส ารองท่ีกนัไวเ้พ่ือซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และรายการส ารองท่ีกันไวเ้พ่ือช าระหน้ีเงินกู้ยืม ตามแผนการท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน หรือ 
ท่ีบริษทัจดัการกองทุนไดแ้จง้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 
 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสะสม ในรอบระยะเวลาบัญชีใด กองทุนรวมอาจจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม  
โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่าย 
เงินปันผลนั้น 
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2 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั (ต่อ) 
 

2.13 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน (ต่อ) 
 
การจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 
 
กองทุนรวมจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันับตั้ งแต่วนัถัดจาก 
วนัท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นใหไ้ม่สามารถจ่ายปันผลไดใ้นระยะเวลา
ดงักล่าว บริษทัจดัการกองทุนจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลระหว่างกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.10 บาท กองทุนรวมสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้ นและให้ยกไปจ่ายเป็นเงินปันผล 
พร้อมกนัในการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
 
การลดทุน 
 
บริษทัจดัการกองทุน อาจจะกระท าการลดทุนจดทะเบียนไดเ้ฉพาะเม่ือเขา้กรณีดงัต่อไปน้ี 
 
ก) การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนท่ีไดมี้การก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 

อยา่งชดัแจง้ 
ข) กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลังจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง

พ้ืนฐานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งปรากฏขอ้เท็จจริงดว้ยว่ากองทุนรวม 
ไม่มีก าไรสะสมเหลืออยูแ่ลว้ 

ค) กองทุนรวมมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้งน าไปใชใ้นการค านวณก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้
ของกองทุนรวม 

ง) กรณีอ่ืนใดท่ีมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหล้ดเงินทุนจดทะเบียน 
 
ทั้งน้ีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามขอ้ ข) หรือ ค) ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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3 การประมาณการ 
 
3.1 การประมาณการ 

 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนตอ้งใชดุ้ลยพินิจ  
การประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการ
รายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ี
ประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ี
ไดรั้บผลกระทบ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชีซ่ึงมี
ผลกระทบส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เงิน
ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

4 เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
ในระหวา่งเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมไดต้กลงในสญัญาเพื่อการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
 
ก) กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกบัทรู เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา 

ทรูจะส่งมอบหรือด าเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจ านวน 3,000 เสา ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 และเสาโทรคมนาคมอีกจ านวน 3,000 เสา ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงกองทุนรวมได้
จ่ายช าระค่าเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 16,390.56 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
จ านวน 1,147.34 ลา้นบาท ทั้งน้ีกองทุนรวมไดรั้บการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจ านวนทั้งส้ิน 6,000 เสา จาก 
ทรู ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัส าหรับเสาโทรคมนาคม และโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใช้ส าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีกับบริษัท ทรู มูฟ เอช  
ยนิูเวอร์แซล คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จ ากดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ือใช้
ในการด าเนินธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นระยะเวลาการเช่า 13 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570  
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4 เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน (ต่อ) 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา TUC จะช าระค่าเช่าซ่ึงเป็นระยะเวลา 1 ปี ล่วงหนา้ ส าหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มแรก
จ านวน 3,000 เสา ท่ีมีก าหนดส่งมอบภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และเป็นระยะเวลา 2 ปี ล่วงหน้า 
ส าหรับเสาโทรคมนาคมกลุ่มท่ีสองจ านวน 3,000 เสา ท่ีมีก าหนดส่งมอบภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2557 กองทุนรวมได้รับค่าเช่าพ้ืนท่ีรับล่วงหน้าจากจ านวนพ้ืนท่ีเช่าบนเสาโทรคมนาคม
จ านวน 6,619 จุดท่ีจะสามารถเร่ิมเช่าไดใ้นปี 2558 และกองทุนรวมไดรั้บค่าเช่าพ้ืนท่ีรับล่วงหนา้จากจ านวน
พ้ืนท่ีเช่าบนเสาโทรคมนาคมจ านวน 7,374 จุดท่ีจะสามารถเร่ิมเช่าไดใ้นปี พ.ศ. 2559 
 
ค่าเช่าพ้ืนท่ี รับล่วงหน้าจะค านวณจากจ านวนจุดบนเสาโทรคมนาคมซ่ึงข้ึนอยู่กับประเภทของเสา
โทรคมนาคม โดยค่าเช่าพ้ืนท่ีรับล่วงหน้าประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าทรัพยสิ์นโทรคมนาคม ภายใตห้รือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหรือท่ีเป็นไปตามสญัญาสุทธิดว้ยเงินค่าเช่าท่ีดินตามสญัญาเช่าท่ีดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) 

 
ข) กองทุนรวมได้เขา้ท าสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นกับ TU เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดย TU ท าการ 

ส่งมอบระบบใยแกว้น าแสงหลกั และอุปกรณ์ระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวขอ้ง และระบบบรอดแบนด์ในเขต
พ้ืนท่ีต่างจังหวดั ให้กับกองทุนรวมในวนัท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงกองทุนรวมได้จ่ายช าระ 
ค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 15,384.01 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน 1,076.88 ลา้นบาท  

 
ต่อมากองทุนรวมได้เขา้ท าสัญญาเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการหลกัส าหรับทรัพยสิ์นดังกล่าว กบั TU 
ระยะเวลาการเช่า 13 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ส าหรับอุปกรณ์
โทรคมนาคมประเภท Passive และระยะเวลาการเช่า 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 ส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active 

 
ค) กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายไดก้บั BFKT เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

เพ่ือรับโอนสิทธิในรายได้สุทธิท่ีมาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมและระบบใยแก้วน าแสงและอุปกรณ์ 
ส่ือสัญญาณบางส่วนของ BFKT ตามสัญญา HSPA ลงวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ตลอดจนสัญญาฉบับ
แกไ้ขเพ่ิมเติมระหว่างบริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“กสท.”) และ BFKT โดยรายได้สุทธิ
ดงักล่าวครอบคลุมรายได้ตั้ งแต่วนัท่ีสัญญา มีผลบังคบัใช้ (วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) จนถึงวนัส้ินสุด
สญัญา (วนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568)  
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4 เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน (ต่อ) 
 
 รายไดสุ้ทธิประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าทรัพยสิ์นโทรคมนาคม และสิทธิและการเรียกร้องใด ๆ ภายใตห้รือ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั หรือท่ีเป็นไปตามสัญญาหลงัหักดว้ยตน้ทุนและค่าใชจ่้ายบางส่วนส าหรับการด าเนินงานและ
ซ่อมบ ารุง เงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าท่ีดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) และเบ้ียประกนัภยั และค่าใชจ่้ายในการไดม้า
ซ่ึงสิทธิแห่งทาง นอกจากน้ี กองทุนรวมได้ซ้ือรายได้ค่าเช่าคา้งรับ BFKT รายเดือนส าหรับเดือนตุลาคม  
พ.ศ. 2556 และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซ่ึง BFKT จะน าส่งในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 และเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2557 ตามล าดบั ซ่ึงกองทุนรวมไดจ่้ายช าระค่าสิทธิดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 15,556.56 ลา้นบาท 
 
ภายใตส้ัญญา BFKT ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเก่ียวเน่ืองกบัรายการสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและ
สิทธิรายไดท่ี้เกิดข้ึนกบักองทุนรวม 
 
ภายใต้สัญญา BFKT ตกลงให้สิทธิกับกองทุนรวม ในการซ้ือทรัพยสิ์นโทรคมนาคมโดยส่วนใหญ่ของ 
BFKT ท่ีใหเ้ช่าในราคา 10 ลา้นบาท กองทุนรวมสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัครบก าหนดสญัญา 
 

ง) กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได้กบั AWC เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556  
เพ่ือรับโอนสิทธิในรายไดสุ้ทธิท่ีมาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม  
ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตลอดจนสญัญาฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมระหวา่ง BFKT และ AWC โดยรายไดสุ้ทธิ
ดงักล่าวครอบคลุมรายได้ตั้ งแต่วนัท่ีสัญญา มีผลบังคบัใช้ (วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556) จนถึงวนัส้ินสุด
สญัญาลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568  
 
รายไดสุ้ทธิประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าทรัพยสิ์นโทรคมนาคม และสิทธิและการเรียกร้องใด ๆ ภายใตห้รือ
ท่ีเก่ียวขอ้งกับหรือท่ีเป็นไปตามสัญญาหลงัหักดว้ยตน้ทุน ค่าใชจ่้ายบางส่วนส าหรับการด าเนินงานและ 
ซ่อมบ ารุง เงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าท่ีดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) และเบ้ียประกนัภยั ซ่ึงกองทุนรวมไดจ่้ายช าระ
ค่าสิทธิดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 10,748.87 ลา้นบาท  
 
ภายใตส้ัญญา AWC ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเก่ียวเน่ืองกบัรายการสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและ 
สิทธิรายไดท่ี้เกิดกบักองทุนรวม 
 
ภายใตส้ญัญา AWC จะตอ้งโอนเสาโทรคมนาคมใหก้บักองทุนรวมในวนัครบก าหนดสญัญา 

 
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนคร้ังท่ี 1/2558 ไดมี้มติอนุมติัการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมโดยการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 8) 
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4 เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน (ต่อ) 
 

วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้เขา้ท าสัญญาลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติม
ดงัต่อไปน้ี 
 

ก) กองทุนรวมได้เขา้ท าสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได้กับ AWC เพื่อรับโอนสิทธิในรายได้สุทธิ 
ท่ีมาจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
ตลอดจนสญัญาฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมระหวา่ง BFKT และ AWC โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุมรายไดต้ั้งแต่
วนัท่ีสญัญา มีผลบงัคบัใช ้(วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558) จนถึงวนัส้ินสุดสญัญาลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568  
 

รายไดสุ้ทธิประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าทรัพยสิ์นโทรคมนาคม และสิทธิและการเรียกร้องใด ๆ ภายใตห้รือ
ท่ีเก่ียวขอ้งกับหรือท่ีเป็นไปตามสัญญาหลงัหักดว้ยตน้ทุน ค่าใชจ่้ายบางส่วนส าหรับการด าเนินงานและ 
ซ่อมบ ารุง เงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าท่ีดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) และเบ้ียประกนัภยั ซ่ึงกองทุนรวมไดจ่้ายช าระ
ค่าสิทธิดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 806.90 ลา้นบาท  
 

ภายใตส้ัญญา AWC ตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเก่ียวเน่ืองกบัรายการสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและ 
สิทธิรายไดท่ี้เกิดกบักองทุนรวม 
 

ภายใตส้ญัญา AWC จะตอ้งโอนเสาโทรคมนาคมใหก้บักองทุนรวมในวนัครบก าหนดสญัญา 
 

ข) กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าระยะยาวพร้อมสิทธิในการซ้ือกบั AWC เพ่ือเช่าระบบใยแกว้น าแสงความยาว 
7,981 กิโลเมตร ระยะเวลาการเช่าเป็นเวลา 20 ปี ตั้งแต่วนัท่ีสญัญา มีผลบงัคบัใช ้(วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
จนถึงวนัส้ินสุดสญัญาลงวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2578  
 

กองทุนรวมช าระค่าเช่าทรัพยสิ์นล่วงหน้าเป็นจ านวนเงิน 12,293.10 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
จ านวน 860.52 ลา้นบาท เม่ือกองทุนรวมได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมในจ านวนใด ๆ จากกรมสรรพากร 
กองทุนรวมจะช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมดงักล่าวใหแ้ก่ AWC ตามท่ีระบุในสญัญาเช่าระยะยาวทรัพยสิ์น นอกจากน้ี
กองทุนรวมไดช้ าระภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายเป็นจ านวนเงิน 614.66 ลา้นบาทท่ีเกิดจากช าระค่าเช่าทรัพยสิ์นล่วงหนา้
แก่กรมสรรพากรในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ในไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้รับคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเต็มจ านวนจากกรมสรรพากรแล้ว และได้ช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าวให้แก่ AWC แล้ว 
เตม็จ านวน 
 

ต่อมากองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสญัญาใหเ้ช่าช่วงด าเนินการและบริหารจดัการระบบใยแกว้น าแสงดงักล่าวแก่ TU 
เป็นระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2569  
 

นอกเหนือไปจากสญัญาท่ีกล่าวขา้งตน้ AWC ตกลงรับภาระค่าใชจ่้ายในการเขา้ท าสัญญาลงทุนในทรัพยสิ์น
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมจ านวน 196.50 ลา้นบาท 

These financial statements are authorized by the
Company’s Management/Board of Directors/
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issue on 15 February 2016
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4 เงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานมีรายการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานตามมูลค่ายติุธรรมตน้ปี 71,551,000,000 57,922,250,025 
บวก  เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 13,100,000,000 - 
หกั   เงินลงทุนในลูกหน้ี - (157,749,975) 

บวก  รายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน - 13,786,499,950 

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานตามมูลค่ายติุธรรมส้ินปี 84,651,000,000 71,551,000,000 

 
5 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิรรม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลคา่ยติุธรรมตน้ปี 1,220,945,536 - 
ซ้ือเพ่ิมข้ึน 3,350,000,000 6,807,000,000 
จ าหน่าย (3,610,000,000) (5,587,000,000) 
บวก  รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 5,149,364 - 

บวก  รายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 4,926,607 945,536 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลคา่ยติุธรรมส้ินปี 971,021,507 1,220,945,536 
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6 เงนิฝากธนาคาร 

 เงนิต้น อตัราดอกเบีย้ต่อปี  

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงนิฝากธนาคาร     
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)     
      ออมทรัพย ์ 3,947 4,132 0.375 0.375 
     

   ธนาคารฮ่องกงและเซ้ียงไฮ้แบงกิง้ 
     คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั     
      กระแสรายวนั 7,808,611 - - - 
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     
      กระแสรายวนั 20,000 - - - 
      ออมทรัพย ์ 10,023 - 0.375 - 
     

   ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)     

      ออมทรัพย ์ 846,861,223 292,117,141 0.37 - 0.62 0.37 - 0.62 

รวม 854,703,804 292,121,273   
 

7 ลูกหนีจ้ากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีจากสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นรายการ 
ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  
 

These financial statements are authorized by the
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8 เงนิกู้ยมืระยะยาว 
 

 บาท 
  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ส่วนท่ีหมุนเวยีน - 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 12,935,855,853 

รวมเงินกูย้มื 12,935,855,853 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 
เงินกูย้มืเพ่ิมข้ึน  
   - เงินตน้ 13,100,000,000 
   - ตน้ทุนการกูย้มื (196,500,000) 

การตดัจ าหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 32,355,853 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  12,935,855,853 

 
เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้เขา้ท าสัญญาเงินกู้ยืมกับกลุ่มสถาบันการเงินในการขอกู้ยืม เป็น 
สกุลเงินบาท จ านวน 13,100.00 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการลงทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติม 
(หมายเหตุ 4) เงินกู้มีอัตราดอกเบ้ีย THBFIX บวกด้วยอตัราร้อยละ 3 และ อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.5 โดยมี
ก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นราย 6 เดือนและมีก าหนดช าระคืนเงินกูย้ืมทั้งจ านวนในวนัส้ินสุดสัญญา โดยมีระยะเวลา
กูย้มื 5 ปีนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูย้มืคร้ังแรก  
 
ในวนัเดียวกัน กองทุนรวมได้เบิกเงินกู้ยืมจ านวน 13,100.00 ล้านบาท ซ่ึงกองทุนรวมต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข 
บางประการซ่ึงรวมถึงการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน 
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9 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วย จ านวนเงนิ 

 บาท ลงทุน บาท 
    

ทุนจดทะเบียน 10 5,808,000,000 5,808,000,000 
    

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  5,808,000,000 58,080,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  5,808,000,000 58,080,000,000 

 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ก าไรสะสมตน้ปี 14,033,243,597 273,530,282 
บวก  การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 4,857,940,268 17,931,797,491 

หกั  การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 10) (5,392,473,774) (4,172,084,176) 

ก าไรสะสมส้ินปี 13,498,710,091 14,033,243,597 

 
10 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมติั 
การจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.2200 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,277.69 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนคร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติ 
การจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.2350 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,364.81 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนคร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 
การจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.2365 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,373.50 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนคร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติ 
การจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.2370 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,376.47 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

These financial statements are authorized by the
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11 ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายใหแ้ก่บริษทัจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดัการค านวณในอตัรา
กา้วหน้าดงัน้ี อตัราร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ท่ีปรับปรุงแลว้ของกองทุนรวมส าหรับส่วนท่ีนอ้ยกว่า 
30,000 ลา้นบาท อตัราร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของกองทุนรวม ส าหรับส่วนท่ีมี
มูลค่าตั้งแต่ 30,000 ลา้นบาท ถึง 50,000 ลา้นบาท และอตัราร้อยละ 0.050 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีปรับปรุงแลว้
ของกองทุนรวม ส าหรับส่วนท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 50,000 ลา้นบาท โดยอตัราดงักล่าวยงัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิม (มูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีปรับปรุงแลว้ คือ มูลค่าสินทรัพยท์ั้งหมดของกองทุนรวมหกัดว้ยหน้ีสินท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ีย) 

 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์เป็นค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ค  านวณในอัตราก้าวหน้าดังน้ี อัตราร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม  
ในส่วนท่ีไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท และอตัราร้อยละ 0.018 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวม ในส่วนท่ี
เกินกวา่ 50,000 ลา้นบาท โดยอตัราดงักล่าวยงัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเป็นค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายให้แก่นายทะเบียน โดยค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค านวณจากอตัรา
ร้อยละ 0.023 ต่อปีของมูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ทั้งน้ีค่าธรรมเนียมตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.2 ลา้นบาทต่อปี และ
สูงสุดไม่เกิน 5.0 ลา้นบาทต่อปี โดยอตัราดงักล่าวยงัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคม 
 

ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคมมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้บริการดา้นธุรการและการตลาด
ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุนรวมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาบริการหลกั 
การเรียกเก็บค่าบริการสรุปไดด้งัน้ี  

 

1 ค่าบริการส าหรับบริการดา้นธุรการ 
 

1.1 ค่าบริการรายปี จ านวน 3 ลา้นบาท ส าหรับปี พ.ศ. 2556 และจ านวน 18.3 ลา้นบาท ส าหรับปี พ.ศ. 2557 
ทั้ งน้ี นับแต่ปี พ.ศ. 2558 จะมีการปรับอตัราค่าบริการเพ่ิมข้ึนรายปีในอตัราเท่ากบัดชันีราคาผูบ้ริโภค 
(CPI) ท่ีประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทยส าหรับปีก่อนหนา้ ทั้งน้ี อตัราดงักล่าวตอ้งไม่เกิน
ร้อยละ 3.5 และ 

 

1.2 ค่าบริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.15 ของรายไดสุ้ทธิรายเดือนของกองทุนรวมท่ีเกิดจากทรัพยสิ์น 
ท่ีให้บริการดา้นธุรการ (หลงัหกัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสิทธิแห่งทาง การประกนัภยั และเงินค่าเช่าตามสัญญาเช่า
ท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง)  
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11 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 
 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคม (ต่อ) 
 
2 ค่าบริการส าหรับบริการดา้นการตลาด 

 
2.1 ค่าบริการรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของรายไดร้ายเดือนท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีให้บริการดา้นการตลาด 

ท่ีกองทุนรวมไดรั้บจากผูเ้ช่าและบริหารจดัการรายใด ๆ ท่ีเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการทรัพยสิ์น 
ท่ีใหบ้ริการดา้นการตลาดนอกเหนือไปจากทรัพยสิ์นท่ีผูเ้ช่าและบริหารจดัการดั้งเดิมเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการหรือตกลงวา่จะเช่า ด าเนินการและบริหารจดัการในวนัท่ีของสัญญาเช่า ด าเนินการและ
บริหารจดัการหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีค่าบริการรายปีเพ่ิมในอตัราร้อยละ 3 ของจ านวนท่ีเกินกวา่ประมาณการ
รายไดร้ายปีท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีใหบ้ริการดา้นการตลาดส าหรับปีดงักล่าว  

 
2.2 ค่าบริการจ านวน 20 ลา้นบาทซ่ึงจะช าระทุกวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีให้บริการด้านการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นเสาโทรคมนาคมส่วนเพ่ิมท่ี
กองทุนรวมให้ผูจ้ ัดการทรัพยสิ์นโทรคมนาคมท าการตลาดโดยเร่ิมในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 
แลว้แต่กรณี ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นเสาโทรคมนาคมส่วนเพ่ิมไม่สามารถส่งมอบให้แก่กองทุนรวมได ้
เกินกวา่ร้อยละ 20 ภายในวนัครบก าหนดส่งมอบ (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558) ให้ปรับลดอตัราค่าบริการดังกล่าวให้สอดคลอ้งกับทรัพยสิ์นเสาโทรคมนาคมส่วนเพ่ิม 
ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

 
ค่าบริการเพ่ิมเติมซ่ึงจะช าระ (ก) เม่ือผูเ้ช่าและบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอกรายใดต่อสัญญาเช่า 
ด าเนินการและบริหารจดัการท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีให้บริการดา้นการตลาด (ข) เม่ือมีทรัพยสิ์นท่ีให้บริการ
ดา้นการตลาดท่ีให้ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคมท าการตลาดเพ่ิมเติม ทั้งน้ี อตัราค่าบริการเพ่ิมเติมในแต่ละกรณี
จะเป็นไปตามท่ีกองทุนรวมและผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคมจะไดต้กลงกนั 
 
ในกรณีท่ีรายไดร้ายปีของกองทุนรวมท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีให้บริการดา้นการตลาดในปีใด ๆ เกินกวา่จ านวน 
ท่ีเท่ากบัร้อยละ 110 ของประมาณการรายไดร้ายปีระยะยาวของทรัพยสิ์นท่ีใหบ้ริการดา้นการตลาดส าหรับปี
ดงักล่าว ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเติมเป็นจ านวนท่ีเท่ากับร้อยละ 10  
ของรายไดส่้วนเกินท่ีเกินกวา่จ านวนร้อยละ 110 ดงักล่าว ตามท่ีก าหนดในสญัญาบริการหลกั 
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12 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

กองทุนรวมตอ้งเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญั ได้แก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านการให้
สินเช่ือและมูลค่ายติุธรรม 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีอาจ
ท าให้กองทุนรวมมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ได้แก่ อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืม 
สถาบนัการเงิน 
 

ในระหว่างปี กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียมีมูลค่าจ านวน 11,325.00 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.45 และอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ี THBFIX บวกร้อยละ 3 
 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียในงบดุลมีดงัน้ี 
 

 31 ธันวาคม 
 พ. ศ. 2558 

 ล้านบาท 
  

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีมีมูลค่ายติุธรรมเชิงลบ (200.47) 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สินทรัพยท์างการเงินของกองทุนรวม ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการจดัการเรียกเก็บค่าเช่า 
 

มูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนัและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี 
ความเก่ียวขอ้งกนั ในการพิจารณามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน กองทุนรวมมีการ
พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือช าระหน้ีสิน ซ่ึงราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินมีมูลคา่ท่ีใกลเ้คียง
กบัมูลค่ายติุธรรม 
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13 รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวม หมายถึง บุคคลและกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนรวม ถูกควบคุม 
โดยกองทุนรวมหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม รวมถึง
บริษัทท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีบุคคลและกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและ 
มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบักองทุนรวม ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังานของกองทุนรวม และ
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั
กองทุนรวม 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมแต่ละรายการ กองทุนรวมค านึงถึง
เน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศท่ีจัดตั้ง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ไทย - เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วย
ลงทุนรวมร้อยละ 28.11 

 (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 28.11) 
  - เป็นผูข้ายทรัพยสิ์นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- เป็นผูถื้อหุน้ของผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคม
รายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

- เป็นผูถื้อหุน้ของผูข้ายสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายไดสุ้ทธิรายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

- เป็นผูถื้อหุน้ของผูข้ายทรัพยสิ์นโครงสร้าง
พ้ืนฐานรายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

- เป็นผูถื้อหุน้ของผูเ้ช่าและบริหารจดัการหลกั
รายใหญ่เกินร้อยละ 5.00 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย - เป็นผูข้ายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดสุ้ทธิ 
บริษทั เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั ไทย - เป็นผูข้ายสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดสุ้ทธิ 
  -  เป็นผูใ้ห้เช่าทรัพยสิ์นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ ์จ  ากดั ไทย - เป็นผูข้ายทรัพยสิ์นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - เป็นผูเ้ช่าและบริหารจดัการหลกัทรัพยสิ์น

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  -  เป็นผูเ้ช่าช่วงทรัพยสิ์นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บริษทั ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล  
   คอมมนิูเคชัน่ จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั  
   เรียล ฟิวเจอร์ จ  ากดั”) 

ไทย - เป็นผูเ้ช่าและบริหารจดัการหลกัทรัพยสิ์น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

บริษทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท ์จ ากดั ไทย - เป็นผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคม 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย - เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  
 ไทยพาณิชย ์จ  ากดั 

ไทย - เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ไทย - เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัการกองทุน ซ่ึงถือหุน้
ร้อยละ 99.99 ในบริษทัจดัการกองทุน 

  - เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วย
ลงทุนรวมร้อยละ 8.16 

 (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 9.98) 
  - เป็นผูใ้หย้มืเงิน 

These financial statements are authorized by the
Company’s Management/Board of Directors/
Authorised Directors for

issue on 15 February 2016

Signed: ______________________________

Name in Print: (________________________)

Title: _________________________________



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 
   (เดมิช่ือ “กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการท่ีส าคญัต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 
พ.ศ. 2558 

บาท 
พ.ศ. 2557 

บาท นโยบายก าหนดราคา 
    

ก) รายได้จากการลงทุน    
    

บริษัท บีเอฟเคท ี(ประเทศไทย) จ ากดั    
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาโอนขายทรัพยสิ์น    
   และสิทธิรายได ้ 1,895,338,620 1,900,043,100 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
    
บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมวินิเคช่ัน จ ากดั    
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาโอนขายทรัพยสิ์น    
   และสิทธิรายได ้ 1,216,320,900 1,151,040,000 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 196,500,000 - ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
    
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากดั    
รายไดค้่าเช่า 1,946,314,667 1,267,755,000 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
    
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั     
รายไดค้่าเช่า 617,037,874 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
    
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    
รายไดด้อกเบ้ีย 4,095,163 3,008,815 ร้อยละ 0.37 - 0.62 ต่อปี 

   
   (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ  
   0.37 – 0.62 ต่อปี) 

    
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)    
รายไดด้อกเบ้ีย 15 2,715 ร้อยละ 0.375 ต่อปี 
      (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 0.375 ต่อปี) 

 

These financial statements are authorized by the
Company’s Management/Board of Directors/
Authorised Directors for

issue on 15 February 2016

Signed: ______________________________

Name in Print: (________________________)

Title: _________________________________



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 
   (เดมิช่ือ “กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการท่ีส าคญัต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

 
พ.ศ. 2558 

บาท 
พ.ศ. 2557 

บาท นโยบายก าหนดราคา 
    

ข) การซ้ือบริการ    
    

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน     
   ไทยพาณชิย์ จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 64,403,053 58,617,483 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11 
    
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)     
ตน้ทุนทางการเงิน 135,421,110 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก 
   สญัญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ีย 84,522,839 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

    
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 13,955,186 13,822,294 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11 
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบทรัพยสิ์น    
   โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 80,000 80,000 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

    
บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคม 47,420,259 25,089,664 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ11 

    
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากดั    
ค่าสิทธิแห่งทาง 94,024,726 68,813,448 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

These financial statements are authorized by the
Company’s Management/Board of Directors/
Authorised Directors for

issue on 15 February 2016

Signed: ______________________________

Name in Print: (________________________)

Title: _________________________________



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 
   (เดมิช่ือ “กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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13 รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการท่ีส าคญัต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557  

 บาท บาท นโยบายก าหนดราคา 

ค) ยอดคงเหลอืกบับริษทัที่เกีย่วข้องกนั    
    

บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากดั    
ลูกหน้ีจากสัญญาโอนขายทรัพยสิ์นและสิทธิรายได ้ 315,889,770 316,673,850 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เรียกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,264,880 2,591,434 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
    

บริษทั เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคช่ัน จ ากดั    
เรียกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,754,066 1,820,065 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
    

บริษทั ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากดั    
เจา้หน้ีการคา้ 137,000,000 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าสิทธิแห่งทางคา้งจ่าย - 4,435,236 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
    

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั    
ลูกหน้ีจากเงินจ่ายล่วงหน้า 1,400,000 - ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
เจา้หน้ีการคา้ 2,108,484 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 1,699,247,623 1,242,690,331 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
    

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    
เงินฝากธนาคาร 846,861,223 292,117,141  
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 144,969 53,820 ร้อยละ 0.37 - 0.62 ต่อปี 

   
   (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 
   0.37 - 0.62 ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 1,261,857 1,270,593 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11 
    

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณชิย์ จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมจดัการคา้งจ่าย 5,930,673 5,367,154 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11 
    

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)    
เงินฝากธนาคาร 3,947 4,132  
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 84,522,839 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนทางการเงินคา้งจ่าย 46,403,153 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินกูย้มืระยะยาว 2,962,409,737 - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
    

บริษทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการทรัพยสิ์นโทรคมนาคมคา้งจ่าย 2,483,696 2,202,510 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 11 

These financial statements are authorized by the
Company’s Management/Board of Directors/
Authorised Directors for

issue on 15 February 2016

Signed: ______________________________

Name in Print: (________________________)

Title: _________________________________



กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 
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14 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้มีมติอนุมติั 
การจัดสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.2375 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 1,379 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 

These financial statements are authorized by the
Company’s Management/Board of Directors/
Authorised Directors for

issue on 15 February 2016

Signed: ______________________________

Name in Print: (________________________)

Title: _________________________________






















































































































































































