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เร่ือง แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวนส าหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) (“กองทุน”) 
 

เรียน เลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
 
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนได้

ด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งบริษัทจัดการได้ด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ผ่านส่ือต่าง ๆ ตั้งแต่วันท่ี 25 เมษายน 2561 แล้วนั้น  

บริษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะแจ้งว่าบริษัทจัดการขอแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในหน้า 20 ของส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญของการเสนอขาย และ หน้า 372 ของส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ของหนังสือชี้ชวนเพื่อความถูกต้องของ
ข้อมูล ดังต่อไปนี ้

ข้อความปัจจุบนั ข้อความที่จะแก้ไข 
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ 

ตารางด้านล่างแสดงถึงข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์
สมมติ  ซึ่งควรพิจารณาร่วมกับหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเสมือน ซึ่งรวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ งบก าไรขาดทุน
เสมือนจัดท าโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  

ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ 

ตารางด้านล่างแสดงถึงข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์
สมมติ ซึ่งควรพิจารณาร่วมกบัหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
เสมือน ซึ่ งรวมอยู่ ในเอกสารฉบับนี้  งบก าไรขาดทุน
เสมื อนจัดท าโดยบ ริษั ทจัดการและได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของกองทุน ได้แก่ บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ตาม
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น  

 

 บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการเปล่ียนแปลงข้อความดังกล่าวเป็นไปเพื่อความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูล  
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประมาณการผลตอบแทน หรือ ความเส่ียงจากการลงทุน โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่มีผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 
 
 



                ขอแสดงความนับถือ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

 
 
…………………………………………………………… 
 
นางสาวพิจติตรา ไตรรัตนธาดา    นายกรวิภพ  มณฑารพ 
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ                  ผู้อ านวยการ 

 
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
…………………………………………………………… 

นายธนาเดช โอภาสยานนท ์
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน 
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หนังสือชีช้วนเสนอขายหนวยลงทนุของ 

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

Digital Telecommunications Infrastructure Fund 

การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน  
จึงไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงนิฝาก ดังน้ัน ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวน และความเส่ียง
จากการลงทุนอยางละเอียดรอบคอบกอนลงทุน และเม่ือมีขอสงสัยควรสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจซื้อ
หนวยลงทุน โดยควรลงทุนเม่ือเห็นวาการลงทุนในกองทุนน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และ 

ผูลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดังกลาวได 

ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุน”) จะลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 คือ ทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมซ่ึงบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด และ บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรช่ัน 
จํากัด ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักจะเปนผูทําหนาท่ีบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day management)     
ทําใหกองทุนไมมีความจําเปนท่ีจะตองมอบหมายใหผูประกอบการบุคคลท่ีสามรายอ่ืนๆ ดําเนินกิจการเก่ียวกับทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 หรือ ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอ่ืนใดของกองทุน 
อยางไรก็ตามกองทุนจะมอบหมายใหผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมเปนผูทําหนาท่ีใหบริการเก่ียวกับงานดานธุรการ        
การจัดหาผลประโยชน และการตลาดในสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินของกองทุน ท้ังน้ี หลังจากท่ีกองทุนลงทุนในทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 แลว กองทุนตองรับความเส่ียงเก่ียวกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เอง โดยไมมีการประกันรายไดท่ีเก่ียวกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม        

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  

กองทุนน้ีมีการลงทุนในสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดในอนาคตท่ีเกิดจากการใหเชาทรัพยสิน ซ่ึงอาจมีความไมแนนอน
ของกระแสรายรับในอนาคต และอาจสงผลกระทบตอสิทธิประโยชนหรือผลตอบแทนของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
นอกจากน้ี มูลคาของทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนลงทุนในสวนน้ีจะลดลงตามอายุของสิทธิในการรับ
ประโยชนจากรายไดในอนาคตท่ีเหลืออยู โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผลและ
ไดรับการคืนเงินลงทุนบางสวนดวยการลดทุน และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดในอนาคต
ดังกลาวท่ีกองทุนไดลงทุนไว หากกองทุนไมไดมีการไดมาซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานในภายหลัง มูลคาหนวย
ลงทุนอาจลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

ผลการดําเนินงานของกองทุนไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการหรือผูจัดการการจัด
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล มิไดเปน
การแสดงวาสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ี
ชวนของกองทุน หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนใหเขาใจ และควรเก็บหนังสือช้ีชวนไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิง
ในอนาคต และเม่ือมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุน 

ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 

กองทุนน้ีจัดต้ังและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
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คําจํากดัความและศัพทเทคนคิ 

คําจํากัดความ 

ในเอกสารฉบับน้ี เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน คําและวลีดังตอไปน้ีใหมีความหมายตามคําจํากัดความท่ีกําหนดไวในสวนน้ี 

การอางอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศใดๆ ในหนังสือช้ีชวนน้ี และ/หรือ โครงการจัดการกองทุน เปนการอางถึง
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศน้ันท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมเปนคร้ังคราว รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศอ่ืนท่ีใช
แทนท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศน้ันดวย 

การอางอิงถึง กองทรัพยสินของกองทุน หรือเสาโทรคมนาคมของกองทุน หรือใยแกวนําแสง (fiber optic cable หรือ 
FOC) ของกองทุน (หรือคําอ่ืนใดท่ีอางถึงทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน) เปนการอางถึง               
กองทรัพยสินหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวของท่ีกองทุนจะเปนเจาของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจาก    

กองทรัพยสินหรือทรัพยสินดังกลาว ตามเอกสารธุรกรรมท่ีเกี่ยวของ (แลวแตกรณี)   

AWC .............................................................  บริษัท เอเซีย ไวรเลส คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 

BFKT ............................................................  บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด 

BITCO ..........................................................  บริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค จํากัด (มหาชน) 

FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ..........  FOC ท่ี AWC เปนเจาของ อันประกอบไปดวย FOC ระยะทาง 7,981  
กิโลเมตร (หรือ 303,453 คอรกิโลเมตร) ท่ีกองทุนเขาลงทุนเม่ือวันท่ี 5 

มีนาคม พ.ศ. 2558 

FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  ..........  FOC ท่ี TUC เปนเจาของ อันประกอบไปดวย FOC ระยะทาง 1,113  
กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอรกิโลเมตร) ท่ีกองทุนเขาลงทุนเม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ..........  FOC ท่ี TUC เปนเจาของ อันประกอบไปดวย FOC ระยะทางประมาณ 

8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซื้อจาก TUC 

FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  ............  
คร้ังท่ี 2  

FOC หลัก ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและ
อินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 
กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอรกิโลเมตร) ท่ีกองทุนเขาลงทุนเม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  ............  
คร้ังท่ี 3 

FOC หลัก ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและ
อินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 
546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซื้อจาก ทรูมูฟ  

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

FOC ซ่ึงในปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการ
อินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอรกิโลเมตร) ท่ี
กองทุนเขาลงทุนเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC  ................  
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

FOC ซ่ึงในปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการ
อินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
619,986 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะเชาจาก TICC 

FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ  ................  
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

FOC ซ่ึงในปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการ
อินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด  รวม
ระย ะท างป ระม าณ  5,933  กิ โล เม ตร (ห รือป ระม าณ  220,428   
คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซื้อจาก ทรูมูฟ   

FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 .............................  FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม ค ร้ังท่ี  2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 .........................  FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 FOC รองรับระบบ FTTx ของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

TICC.......................................................................  บริษัท ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรช่ัน จํากัด (ช่ือเดิม คือ บริษัท ทรู ยูนิเวอร
แซล คอนเวอรเจนซ จํากัด) 

TUC ..............................................................  บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท 
เรียล ฟวเจอร จํากัด) 

ก.ล.ต. ...........................................................  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ีจัดต้ังข้ึนตาม 
พ.ร.บ. หลักทรัพย 
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กฎหมายหลักทรัพย ........................................  พ.ร.บ. หลักทรัพย ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึง หนังสือเวียน หนังสือผอนผัน 
หนังสือซักซอมความเขาใจ หนังสืออนุมัติ กฎ ระเบียบ และเอกสารอ่ืนซ่ึง
มีผลบังคับตามกฎหมาย ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจของ พ.ร.บ. หลักทรัพย 
และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 

กฟน. .............................................................  การไฟฟานครหลวง  

กฟผ. .............................................................  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

กฟภ. .............................................................  การไฟฟาสวนภูมิภาค 

กทค. .............................................................  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ท่ีจัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ. องคกรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ 2553 

กสท. .............................................................  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ท่ีจัดต้ังข้ึนตาม 
พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ 2553 

กสท. โทรคมนาคม ..................................................  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เดิมคือ การส่ือสารแหง 

ประเทศไทย 

กสทช.. ..........................................................  คณ ะกรรมการก ิจการกระจายเส ียง ก ิจการโทรท ัศน และก ิจการ
โทรคมนาคมแหงชาต ิ ที ่จ ัดตั ้งขึ ้นตาม พ.ร.บ. องคกรจ ัดสรรคลื ่น 

ความถ่ีฯ 2553 

กลุมทรู ..........................................................  ทรู และบริษัทยอยของทรู  

กลุมทรูโมบาย ................................................  บริษัทยอยบางบริษัทของทรูซ่ึงประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี ซ่ึง
ประกอบไปดวย  TUC และบริษัทยอยท่ี  TUC ถือหุนท้ังทางตรงและ
ทางออม 

กลุมบุคคลเดียวกัน.........................................  ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวในประกาศ ทน.1/2554 

กองทุน ..........................................................  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
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การประเมินคา ...............................................  การคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะในการ
เปดเผยขอมูลตอผูลงทุน โดยเปนการประเมินอยางเต็มรูปแบบท่ีตองมี
การตรวจสอบเอกสารสิทธิ ขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสินของ
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล และรายละเอียดอ่ืนท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังการสํารวจทรัพยสินตามสภาพท่ีเปนอยู 

การจัดหาผลประโยชนจาก .............................  

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม  

การใหเชาหรือใหผู อ่ืนดําเนินการและบริหารจัดการพ้ืนท่ี เคร่ืองมือ 
อุปกรณ หรือสวนตางๆ ของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม หรือ
การรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการใหเชาทรัพยสินดังกลาว 
(แลวแตกรณี) หรือการจัดหาประโยชนในรูปแบบอ่ืนใดท่ีกองทุนสามารถ
ทําได ภายใตกฎหมายหลักทรัพย กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคล่ืน
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคม นาคม กฎหม ายวาด วยการป ระกอบกิจการ
โทรคมนาคม และกฎหมายอ่ืนท่ีใชบังคับ 

การลงทุนในทรัพยสินรอง ...............................  การลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินใดๆ หรือหาดอกผลโดยวิธีอยางใด
อยางหน่ึงหรือหลายอยาง ท่ีนอกเหนือไปจากการลงทุนในทรัพยสินหลัก 
ท้ังน้ี ตามท่ี ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 
จะอนุญาตหรือประกาศใหลงทุนได 

การลงทุนในทรัพยสินหลัก ..............................  การลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานของกองทุนโดยการไดมา
ซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

การเสนอขาย .................................................  ก า รอ อ ก  แ ล ะ เสน อ ข า ย ห น ว ย ลง ทุ น เพ่ิ ม ทุ น ใน จํ าน วน ไม เกิ น 

4,300,000,000 หนวยใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีช่ือปรากฎในสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนในกองทุน หรือ
ใหแกประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงเปนผูถือหนวยลงทุนเดิมของ
กองทุน (Preferential Public Offering) และ/หรือ ใหแกบุคคลในวงจํากัด
และ/หรือ ใหแกประชาชนท่ัวไป รวมถึงการจัดสรรแก ผูจองซื้อพิเศษ และ/

หรือ นักลงทุนสถาบันท่ีเปน Cornerstones Investors และ/หรือ ผู ซ้ือ
หนวยลงทุนเบ้ืองตน และ/หรือ ผูลงทุนอ่ืนๆ ไมวาจะเปนในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

การเสนอขายคร้ังแรก .....................................  การเสนอขายหนวยลงทุนแกประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรก เร่ิมต้ังแตวันท่ี 9 
ธันวาคม 2556 
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กิจการโครงสรางพ้ืนฐาน .................................  กิจการโครงสรางพ้ืนฐานตามท่ีไดนิยามไวในประกาศ ทน. 1/2554 ซ่ึง
ประกอบไปดวย (ก) ระบบขนสงทางราง (ข) ไฟฟา (ค) ประปา (ง) ถนน 
ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน (จ) ทาอากาศยาน หรือสนามบิน  
(ฉ) ทาเรือนํ้าลึก (ช) โทรคมนาคม หรือโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ซ) พลังงานทางเลือก (ฌ) ระบบบริหาร
จัดการนํ้า หรือการชลประทาน และ (ญ) ระบบปองกันภัยธรรมชาติ ซ่ึง
รวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพ่ือลดความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนดวย และ (ฎ) ระบบจัดการของเสีย (ฏ) กิจการท่ีมี
ลักษณะเปนกิจการโครงสรางพ้ืนฐานตาม (ก) ถึง (ฎ) หลายกิจการ 
(multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการท่ีประกอบกันเหลาน้ันเขา
ลักษณะท่ีครบถวนดังน้ี 1. มีความเช่ือมโยง สงเสริม หรือกอใหเกิด
ประโยชน ซ่ึงกันและกัน  ห รือตอ ชุมชนเดียวกันห รือใกล เคียงกัน                                                          
2. กอใหเกิดหรือนาจะกอใหเกิดรายไดเปนมูลคาไมนอยกวารอยละแปด
สิบ ของรายไดรวมของกิจการท้ังหมดท่ีประกอบกันน้ัน หรือกิจการอ่ืนใด
ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะไดกําหนดแกไขเพ่ิมเติมเปนคร้ัง
คราว ซ่ึงเปนกิจการท่ีมีการดําเนินการเพ่ือประโยชนหรือใหบริการแก
ประชาชนในวงกวางของประเทศไทย ไมวากิจการน้ันจะต้ังอยูท่ีใดหรือมี
เขตอํานาจในการประกอบกิจการอยูท่ีใด หรือเพ่ือประโยชนอ่ืนใดตาม
กฎหมายหลักทรัพย 

ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน ...................  

กับบริษัทจัดการ 

ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ท่ีไดทําขึ้นระหวาง
บริษัทจัดการ และผูดูแลผลประโยชนในนามของผูถือหนวยลงทุน และ
กําหนดความสัมพันธ สิทธิ หนาท่ีและความรับผิดชอบระหวางบริษัท
จัดการและผูถือหนวยลงทุน  

คณะกรรมการ กทช. .......................................  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  ท่ีจัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ. 
องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ 2543 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน ....................  คณะบุคคลซ่ึงทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและคําแนะนําตอบริษัทจัดการ
เก่ียวกับการลงทุนและการบริหารจัดการในทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

เครือเจริญโภคภัณฑ .......................................  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด 
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โครงการจัดการกองทุน ...................................  โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ท่ีไดรับ
อนุมัติจาก สํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนโครงการจัดการกองทุนท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

เงินทุนจดทะเบียน ..........................................  จํานวนทุนท่ีบริษัทจัดการระดมทุนไดเพ่ือการจัดต้ังกองทุน และนําไปจด
ทะเบียนเปนกองทรัพยสินไวกับสํานักงาน ก.ล.ต. 

ดีแทค  ...........................................................  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ตลาดหลักทรัพย ............................................  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน ...................  ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวในประกาศ ทน. 1/2554 ซ่ึง ณ ปจจุบัน 
รวมถึง การลงทุนในกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโดยการไดมาซ่ึง 

(ก) กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเชาในท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูก
สราง เคร่ืองจักร อุปกรณ ตลอดจนทรัพยสินอ่ืนใดท่ีเก่ียวของเพ่ือใช
ในการประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน  

(ข) สิทธิสัมปทานในการประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน  

(ค) สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญา
แบงรายไดในอนาคตของกิจการโครงสรางพ้ืนฐานหรือท่ีเกิดข้ึนจาก
การบริหารจัดการกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน หรือการบริหารจัดการ
ทรัพยสินอ่ืนใดท่ีไดจากการประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน  

(ง) สิทธิเรียกรองตามสัญญาซ้ือขายติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ  หรือ
สัญญากอสราง หรือสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑหรือบริการของกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐาน  

(จ) หุนท่ีออกโดยบริษัท ท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) มีการลงทุนในทรัพยสินตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) รวมกันไมนอย
กวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของบริษัทดังกลาว หรือ
มีรายไดจากการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินตาม (ก) (ข) 
(ค) หรือ (ง) ไมนอยกวารอยละ 75 ของรายไดรวมในแตละป
บัญชี และ  

(2) มีกองทุนเปนผู ถือหุนเกินกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ันและเกินกวารอยละ 75 
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ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทน้ัน และ 

(3) ตราสารแหงหน้ี ท่ีออกโดยบริษัทตาม  (จ) หรือสัญ ญาท่ีมี
ลักษณะเปนการให กูยืมเงิน แกบริษัทตาม (จ) ท้ังน้ี เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมเปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาวแลว 

ทรัพยสินของกองทุน.......................................  ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตนและทรัพยสินท่ีกองทุน
ลงทุนเพ่ิมเติม 

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน .............................  

โทรคมนาคม HSPA 

(ก) เสาโทรคมนาคมของ BFKT  

(ข) ระบบ FOC ของ BFKT และ  

(ค) เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2  

ท่ีกองทุนจะไดกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาวบางสวนจาก BFKT หรือ 
AWC ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีเกี่ยวของ  

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน .............................  

โทรคมนาคมเบ้ืองตน 

(ก) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา และโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีใชสําหรับการ
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ซ่ึงกองทุนซ้ือจากทรู  

(ข) กรรมสิทธ์ิในระบบใยแกวนําแสงหลัก (core fiber optic cable grid) 
อุปกรณระบบส่ือสัญญาณ (transmission equipment) ท่ีเก่ียวของ 
และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด และ  

(ค) สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและรวมถึงวัน
เร่ิมคํานวณรายได จนถึงวันครบกําหนดสัญญา HSPA ท่ีเกิดจากการ
ใหเชาทรัพยสินดังตอไปน้ีของ BFKT และ AWC (1) เสาโทรคมนาคม
และโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของ
ซ่ึง BFKT เปนเจาของและซ่ึง AWC เปนเจาของ และ (2) ระบบใย
แกวนําแสงและอุปกรณระบบส่ือสัญญาณบางสวนท่ี  BFKT เปน
เจาของ ซ่ึงอยูนอกเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมถึง
เงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรอง คําตัดสิน คําพิพากษา จากคดี
ความท่ีตัดสินใหแก BFKT และ AWC รวมท้ังการดําเนินการหรือสิทธิ
อ่ืนใดซ่ึง BFKT และ AWC มีสิทธิไดรับ ท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวกับ
รายไดหรือสัญญาซึ่งกอใหเกดิรายไดดังกลาว (โดยไมรวมถงึสิทธิและ
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เงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายได
หรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวซ่ึง BFKT หรือ AWC มีสิทธิ
ไดรับกอนหนาวันเร่ิมคํานวณรายได ไมวา BFKT หรือ AWC จะได
ดําเนินการใชสิทธิเรียกรองหรือไดรับชําระตามสิทธิหรือการใชสิทธิ
เรียกรองดังกลาวกอนหนาหรือภายหลังวันเร่ิมคํานวณรายไดก็ตาม)) 
รวมท้ังกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาวของ BFKT และ AWC จํานวน
หน่ึง ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญา HSPA 

ในแตละกรณี กองทุนไดซ้ือ หรือรับโอนตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและ
สิทธิรายไดเบ้ืองตน 

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ..........  ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน ทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ..................................  

(ก) สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและรวมถึงวัน
เร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 จนถึงวันครบ
กําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ท่ีเกิด
จากการใหเชาเสาโทรคมนาคม ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
ท่ี AWC เปนเจาของ (รวมถึงเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิ เรียกรอง คํา
ตัดสิน คําพิพากษา คดีความท่ีตัดสินใหแก  AWC รวมท้ังการ
ดําเนินการหรือสิทธิอ่ืนใดซ่ึง AWC มีสิทธิไดรับ ท่ีเกิดข้ึนจาก หรือ
เก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซึ่งกอใหเกิดรายไดดังกลาว (โดยไมรวมถึง
สิทธิและเงินท่ีได รับจากการใชสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก  หรือ
เก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวท่ี AWC มีสิทธิ
ไดรับกอนหนาวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
1 ไมวา AWC จะไดดําเนินการใชสิทธิเรียกรองหรือไดรับชําระตาม
สิทธิหรือการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวกอนหนาหรือภายหลังวันเร่ิม
คํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ก็ตาม)) รวมท้ัง
กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ซ่ึงกองทุนจะรับโอนตามสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และ  

(ข) สิทธิการเชาระยะยาวใน FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
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ซ่ึงมีระยะเวลาการเชา 20 ป รวมท้ังสิทธิในการซ้ือ (call option) FOC 

ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ดังกลาว ภายหลังจากครบ
กําหนดอายุการเชาระยะยาว  ท้ังน้ี โดยกองทุนจะตองแจงความ
ประสงคท่ีจะใชสิทธิดังกลาวใหแก AWC ไมชากวา 2 ปกอนครบ
กําหนดอายุการเชาระยะยาวตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชา FOC 

ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ..........................................  

(ก) สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี  2  ท่ี  AWC เปน
เจาของ ซ่ึงเกิดข้ึนต้ังแตและรวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการ
ลงทุนเพ่ิม เติม  ค ร้ังท่ี  2  จนถึงวันครบกําหนดสัญ ญ าเชา เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (รวมถึงเงินท่ีไดรับจากการ
ใชสิทธิ เรียกรอง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความท่ีตัดสินใหแก AWC 

รวมท้ังการดําเนินการหรือสิทธิอ่ืนใดซ่ึง AWC มีสิทธิไดรับ ท่ีเกิดข้ึน
จาก หรือเก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซึ่งกอใหเกิดรายไดดังกลาว (โดย
ไมรวมถึงสิทธิและเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก 
หรือเก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวซ่ึง AWC 

มีสิทธิไดรับกอนหนาวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 ไมวา AWC จะไดดําเนินการใชสิทธิเรียกรองหรือไดรับชําระ
ตามสิทธิหรือการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวกอนหนาหรือภายหลังวัน
เร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ก็ตาม)) รวมท้ัง
กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ซ่ึงกองทุนจะรับโอนตามสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

(ข) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจํานวน 350 เสา ท่ีซื้อจาก TUC  

(ค) กรรมสิทธ์ิใน  FOC ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 
62,594 คอรกิโลเมตร) ท่ีซื้อจาก TUC  

(ง) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลัก ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีและอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอรกิโลเมตร) ท่ีซ้ือจาก 
ทรูมูฟ และ  
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(จ) สิทธิการเชาระยะยาว ประมาณ 30 ป ใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใช
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตและ 
บรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม
ระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอรกิโลเมตร) ท่ีรับโอนจาก 
TICC โดยกองทุนมีสิทธิในการซ้ือ FOC ดังกลาว (call option) เม่ือ
ครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุนจะตองแจงความ
ประสงคท่ีจะใชสิทธิดังกลาวใหแก TICC ไมชากวา 2 ปกอนครบ
กําหนดอายุการเชาระยะยาวตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชา FOC 

ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยมีราคาใชสิทธิ (Exercise 

Price) เพ่ือซ้ือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาวเทากับ 200 ลานบาท  

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ....................................  

(ก) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจํานวนประมาณ 2,589 เสา ท่ีจะซื้อ
จาก TUC  

(ข) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร 
(หรือประมาณ 252,006 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซื้อจาก TUC 

(ค) กรรม สิท ธ์ิใน  FOC หลัก  ซ่ึ งในป จ จุ บั น ใช ใน ธุรกิจให บ ริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีและอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณ ฑล ระยะทางประมาณ  546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
117,871 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซื้อจาก ทรูมูฟ 

(ง) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ใน
ธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตพ้ืนท่ี
ตางจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
220,428 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซื้อจาก ทรูมูฟ และ 

(จ) สิทธิการเชาระยะยาว ประมาณ 30 ป ใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใช
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตและ 

บรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 

คอรกิโลเมตร) ท่ีจะรับโอนจาก TICC รวมท้ังสิทธิในการซ้ือ (call 

option) FOC ซ่ึงใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกลาว เม่ือครบ
กําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุนจะตองแจงความ
ประสงคท่ีจะใชสิทธิดังกลาวใหแก TICC ไมชากวา 2 ปกอนครบ
กําหนดอายุการเชาระยะยาวตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชาทรัพยสิน
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ระยะยาว โดยมีราคาใชสิทธิ (Exercise Price) เพ่ือซ้ือกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสินดังกลาวเทากับ 1,300 ลานบาท  

ทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนเพ่ิมเติม .....................  ทรัพยสินท่ีกองทุนอาจไดมาหรือลงทุนเพ่ิมเติมหลังจากการไดมาหรือ
ลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตนไมวาจะเปนการ
ลงทุนในทรัพยสินหลักหรือการลงทุนในทรัพยสินรอง ตามท่ีกําหนดไวใน
โครงการจัดการกองทุน 

ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู .....................  เสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา และโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงกองทุนซ้ือจากทรู และเปนสวนหน่ึง
ของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน 

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

ทรู .................................................................  บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ทรูมูฟ ............................................................  บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน.......................................  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงบริษัทจัดการไดแตงต้ังใหเปนท่ี
ปรึกษาทางการเงินสําหรับการเสนอขายคร้ังแรก  และ การลงทุนใน
ทรัพย สินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  ค ร้ังท่ี  1  
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 2 และ 
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

ทีโอที .............................................................  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เดิมคือ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  

ธปท. .............................................................  ธนาคารแหงประเทศไทย 

นายทะเบียน ..................................................  นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน ตามท่ีมีชื่อปรากฏอยูในหัวขอ 7.7.4 
“นายทะเบียนหนวยลงทุน” และไดรับใบอนุญาตการใหบริการเปนนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

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

บริษัทจัดการ..................................................  บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท
หลักทรัพยท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการ
จัดการกองทุนรวม และมีหนาท่ีบริหารจัดการกองทุน 
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บุคคลท่ีเก่ียวของ ............................................  ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวใน ประกาศ ทน. 1/2554 และอางถึงใน 
“การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล” 

ใบจองซ้ือหนวยลงทุนสําหรับผูถือหนวยลง
ทุนเดิม ..........................................................  

ใบจองซ้ือหนวยลงทุนสําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม หมายถึง ใบจองซ้ือ
สําหรับผูถือหนวยลงทุนท่ีได รับสิทธิในการจองซ้ือหนวยลงทุน  ตาม
กําหนดรายช่ือผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับสิทธิในการจองซ้ือหนวยลงทุน ณ 
วันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2561 (Record Date)  

ใบจองซ้ือหนวยลงทุนสําหรับประชาชน
ท่ัวไป .............................................................  

ใบจองซ้ือหนวยลงทุนสําหรับประชาชนท่ัวไป หมายถึง ใบจองซ้ือสําหรับ
ประชาชนท่ัวไป 

ประกาศ ทน. 1/2554  ....................................  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 1/2554 เร่ือง หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน 
(รวมถึงท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

ประกาศ สธ. 14/2558 ....................................  ประกาศสํานักงาน  ก.ล.ต . ท่ี  สธ. 14/2558 เร่ือง  ขอ กําหนดใน
รายละเอียดเก่ียวกับการปองกันและจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 
(รวมถึงท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

ประกาศการใชโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมรวมกัน .......................................  

ประกาศ กสทช. เร่ือง การใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน
สําหรับโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. 2556  

ประกาศขายสงขายตอบริการ .........................  ประกาศ กทช. เร่ือง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายสง
บริการและบริการขายตอบริการ  

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

ประกาศปองกันการผูกขาด .............................  ประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการ
ผูกขาดหรือกอให เกิดความไม เปนธ รรมในการแขงขันในกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2549  

ประกาศวิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชใน
การจัดใหมีบริการ USO ..................................  

ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชใน
การจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม  

ประกาศเร่ืองสิทธิแหงทาง ...............................  ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปก
หรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดในการ
ใหบริการโทรคมนาคม  
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ผูจองซ้ือท่ัวไป ................................................  ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 1 หัวขอ 7.4.1 “ประเภทและ
คุณสมบัติของผูลงทุน” 

ผูจองซ้ือพิเศษ ................................................  ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 1 หัวขอ 7.4.1 “ประเภทและ
คุณสมบัติของผูลงทุน” 

ผูจัดการกองทุน..............................................  ผูจัดการกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ตามประกาศ ทน. 1/2554 ซ่ึงมี
หนาท่ีตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของกองทุน นอกจากน้ี 
ผูจัดการกองทุนยังมีหนาท่ีอ่ืนและตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ  

ผูจัดการการจัดจาํหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศ .........................................................  

ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศไทยและผูจัดจําหนาย
หนวยลงทุนอ่ืนท่ีบริษัทจัดการอาจแตงต้ังเพ่ิมเติมในภายหลัง (หากมี) ซ่ึง
ได รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนาย
หลักทรัพยหรือการจัดจําหนายหนวยลงทุนจากกระทรวงการคลังซ่ึงทํา
หนาท่ีจัดจําหนายหนวยลงทุน 

ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม ........................  บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีทรูถือ
หุน (ทางออม) ท้ังหมด 

ผูเชาและบริหารจัดการหลัก ............................  ผูเชา ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม สัญญา
เชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 หรือ 
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี 
ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะไดรับอัตราคาเชาสําหรับการเปนผูเชาและบริหารจัดการ
ด้ังเดิม ตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไข
หรือแทนท่ี โดยในเบ้ืองตนประกอบไปดวย TUC และ TICC 

ผูดูแลผลประโยชน .........................................  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศ สํานักงาน ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมและท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม 

ผูถือหนวยลงทุน .............................................  ผูถือหนวยลงทุนของกองทุน 
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ผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ ผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีรายชือ่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงไมใชบุคคลอเมริกัน (US Person) ตาม
นิยามของคําดังกลาวในพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพยของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือประชาชนท่ัวไปเฉพาะกลุมซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนเดิม
ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันท่ี 17 เมษายน 
พ.ศ. 2561 (แลวแตกรณี) 

ผูถือหนวยลงทุนรายยอย ................................  ให มีความหมายตามท่ี กําหนดไวในหัวขอ  7.3.2 “ขอ กําหนดการ 

จดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน” 

ผูลงทุนตางดาว ..............................................  ผูลงทุนซ่ึงเปนคนตางดาว ซ่ึงรวมถึง  

(ก) บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย  

(ข) นิติบุคคลซ่ึงไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย  

(ค) นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงมีหุนอันเปนทุนต้ังแตก่ึง
หน่ึงของนิติบุคคลน้ันถือโดยบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือนิติบุคคล
ซ่ึงมีบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ลงทุนมีมูลคาต้ังแตก่ึงหน่ึงของทุน
ท้ังหมดในนิติบุคคลน้ัน  

(ง) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญ ท่ีจดทะเบียนในประเทศ
ไทย ซ่ึงหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลตาม (1) หรือ  

(จ) นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงมีหุนอันเปนทุนต้ังแตก่ึง
หน่ึงของนิติบุคคลน้ันถือโดยบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) หรือนิติ
บุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ลงทุนมีมูลคาต้ังแตก่ึง
หน่ึงของทุนท้ังหมดในนิติบุคคลน้ัน 

ผูสนับสนุน .....................................................  ทรู และ/หรือนิติบุคคลผูโอนอ่ืน และ/หรือกลุมบุคคลเดียวกันกับทรูหรือ 

นิติบุคคลผูโอนอ่ืน ท่ีจะทําการจองซ้ือหนวยลงทุนในการเสนอขาย 

ผูสอบบัญชี ....................................................  ผูสอบบัญชีของกองทุนซ่ึงเปนผูสอบบัญชีท่ีอยูในบัญชีรายช่ือท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. วา
ดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี และท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม 

พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม ...........  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงท่ี
แกไขเพ่ิมเติม) 
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พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาวฯ ......  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (รวมถึงท่ี
แกไขเพ่ิมเติม) 

พ.ร.บ. โทรทัศน ..............................................  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
พ.ศ. 2551 (รวมถึงท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ ........................  พระราชบัญญัติบริษัทจัดการการลงทุนของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940  
(รวมถึงท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

พ.ร.บ. รวมทุนฯ 2535 ....................................  พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2553 (รวมถึงท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ......................................  พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 (รวมถึงท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

พ.ร.บ. หลักทรัพย ..........................................  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  (รวมถึงท่ี
แกไขเพ่ิมเติม) 

พ.ร.บ. หลักทรัพยของสหรัฐฯ ..........................  พระราชบัญญัติหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมถึงท่ีแกไข
เพ่ิมเติม) 

พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถีฯ่ 2543  ........  พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจาย 
เสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 (รวมถึงท่ีแกไข
เพ่ิมเติม) 

พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถีฯ่ 2553 .........  พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
(รวมถึงท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

มูลคาของหนวยลงทุน ....................................  มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีจําหนายได ณ 
ส้ินสุดวันคํานวณมูลคาหนวยลงทุน 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) .............................  มูลคาทรัพยสินท้ังหมดของกองทุนหักดวยหน้ีสิน ซ่ึงคํานวณตามวิธีการท่ี
กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุน  

มูลคาทรัพยสินสุทธิที่ปรับปรุงแลว 
(Adjusted NAV) ...............................................  

มูลคาทรัพยสินท้ังหมดของกองทุนหักดวยหน้ีสินท่ีไมมีภาระดอกเบ้ีย  

รัฐบาล...........................................................  รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย 
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รัฐวิสาหกิจ ....................................................  หนวยงานท่ี มีสถานะเปน รัฐวิสาหกิจตามหลักเณ ฑ ท่ี กําหนดใน
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (รวมถึงท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 
เชน กสท. โทรคมนาคม และทีโอที 

ระบบ FOC ของ BFKT ...................................  ระบบใยแกวนําแสงและอุปกรณระบบส่ือสัญญาณบางสวนท่ีอยูนอกเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี BFKT เปนเจาของ และนําออกให 
กสท. โทรคมนาคม เชาใชตามสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA   

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

อุปกรณระบบสายอากาศ (antenna) เพ่ือกระจายสัญญาณสําหรับสถานี
ฐานภายในอาคาร ประกอบดวยสายนําสัญญาณ (Feeder Cables) และ
ระบบสายอากาศ (Antenna System) โดยเปนจุดเช่ือมตอสายอากาศ 
(antenna) ท่ีแยกจากกันโดยตําแหนงภายในอาคารซ่ึงถูกใชโดยผู
ใหบริการโทรคมนาคมโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพ่ือท่ีจะสงเสริมการครอบคลุม
ของสัญญาณภายในอาคาร 

รายงานการประเมินมูลคายุติธรรม
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3...............  

รายงานการประเมินมูลคา ยุ ติธรรมท รัพ ย สินโครงสรางพ้ื นฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จัดทําโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจ
เมนท จํากัด เม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2560 และ บริษัท สีลม แอดไว
เซอร่ี จํากัด เม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2560 (แลวแตกรณี) 

เรียลมูฟ .........................................................  บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

วันครบกําหนดสัญญา HSPA .........................  วันท่ีสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ครบกําหนดอายุของสัญญา 

วันจดทะเบียนกองทุน .....................................  วันท่ีมีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมโดยชอบกับ สํานักงาน 
ก.ล.ต. และมีการจัดตั้งกองทุนตามขอกําหนดเก่ียวกับการจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซ่ึงเกิดข้ึนเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556  

วันทําการ.......................................................  วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 

วันท่ีการเสนอขายคร้ังแรกเสร็จส้ิน ...................  วันท่ีมีการดําเนินการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเสนอขายคร้ังแรกเสร็จส้ิน 
ซ่ึงเกิดข้ึนเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

วันท่ีการเสนอขายเสร็จส้ิน ..............................  วันท่ีมีการดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเสนอขายเสร็จส้ิน  

วันท่ีกองทุนลงทุนคร้ังแรก ...............................  25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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วันท่ีกองทุนลงทุนในทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 3 ..........................................................  

วันท่ีไมชากวาวันทําการวันแรก ภายหลังจากวันท่ีกองทุนมีหนังสือยืนยัน
วาเงื่อนไขบังคับกอนท้ังหมดท่ีระบุไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายไดไดมีการดําเนินการใหเสร็จส้ิน ซ่ึงเก่ียวกับทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (เวนแตเงื่อนไขบังคับกอน
ซ่ึงจะมีการดําเนินการใหเสร็จส้ินในวันท่ีกองทุนลงทุน ในทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3) 

วันเร่ิมคํานวณรายได ......................................  (ก) ในสวนของ AWC คือวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ 

(ข) ในสวนของ BFKT คือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

วันเร่ิมคาํนวณรายไดสําหรับการลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 .............................................  

1 มีนาคม พ.ศ. 2558  

วันเร่ิมคาํนวณรายไดสําหรับการลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 .............................................  

1 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

ศูนยรับฝากหลักทรัพย ....................................  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

สัญญา HSPA................................................  สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA และสัญญาขายสงบริการ HSPA 

สัญญากูยืมเงิน ..............................................  สัญญากูยืมเงินจํานวน 13,100,000,000 บาท ระหวางกองทุนและกลุม
ผูใหสินเชื่อท่ีเปนสถาบันการเงินไทย ลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558  

สัญญากูยืมเงิน ฉบับท่ี 2  ...............................  สัญญากูยืมเงินจํานวน 12,898,000,000 บาท ระหวางกองทุนและกลุม
ผูใหสินเชื่อท่ีเปนสถาบันการเงินไทย ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

สัญญากูยืมเงิน ฉบับท่ี 3 ................................  สัญญากูยืมเงินจํานวนไมเกิน 2,000,000,000 บาท ระหวางกองทุนและ
กลุมผูใหสินเช่ือท่ีเปนสถาบันการเงินไทย ท่ีจะไดเขาทําเพ่ือการลงทุนใน
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 โดย
กองทุน (ถามี) 

สัญญาขายสงบริการ HSPA  ..........................  สัญญาบริการขายสงบริการบนโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระบบ HSPA 

ลงวัน ท่ี  27  ม กราคม  พ .ศ . 2554 ระห วาง  เ รียล มู ฟ  และ กสท . 
โทรคมนาคม รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ...............  สัญ ญ าเช า เค ร่ืองและอุป กรณ วิท ยุ โท รค ม น าค ม เพ่ื อให บ ริก าร
โทรศัพทเคล่ือนท่ีในระบบ HSPA ลงวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 
ระหวาง BFKT และ กสท. โทรคมนาคม รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC .............  สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ระหวาง BFKT และ AWC รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 .............................................  

สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีทําข้ึนเพ่ิมเติมสําหรับการเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ระหวาง BFKT และ 
AWC ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  ............................................  
สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีทําข้ึนเพ่ิมเติมสําหรับการเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ระหวาง BFKT และ 
AWC ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเดิม ........................................................  

(ก) สัญญาเชา ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการท่ีเก่ียวกับการ
เชาเสาโทรคมนาคม ระหวาง TUC และกองทุน ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 และ 

(ข) สัญญาเชา ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการท่ีเก่ียวกับการ
เชา FOC อุปกรณระบบสงสัญญาณ และระบบบรอดแบนดในเขต
พ้ืนท่ีตางจังหวัด ระหวาง TICC และกองทุน ลงวันท่ี 24 ธันวาคม  

พ.ศ. 2556 

สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการ
หลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี ........................  

(ก) สัญญาสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม  

(ข) สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 

ในแตละกรณี ซ่ึงไดถูกแกไขเพ่ิมเติมและแทนท่ี สัญญาเชา/เชาชวง 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก  

สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ 
FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 .........................  

สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีเก่ียวกับการเชาชวง 
ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ของ AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ระหวาง TICC และกองทุน ลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2558 

สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 ..........................................................  

สัญญาเชาระยะยาวระหวางกองทุนและ AWC เก่ียวกับการลงทุนใน 
FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558  

สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3  .....................................  

สัญญาเชาระยะยาวระหวางกองทุนและ TICC เก่ียวกับการลงทุนใน 
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ FOC 

รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  ลงวันท่ี 24 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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สัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชา ดําเนินการ 
และบริหารจัดการหลัก ...................................  

(ก) สัญญาแกไขเพ่ิมเติมและแทนท่ี ระหวาง TUC และกองทุน ลงวันท่ี 

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เก่ียวกับสัญญาเชา ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลักท่ีเก่ียวกับการเชาเสาโทรคมนาคม ลงวันท่ี 24 
ธันวาคม พ.ศ. 2556  

(ข) สัญญาแกไขเพ่ิมเติมและแทนท่ี ระหวาง TICC TUC และกองทุน  
ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เก่ียวกับสัญญาเชา ดําเนินการ
และบริหารจัดการหลักท่ีเก่ียวกับการเชา FOC อุปกรณระบบสง
สัญญาณ และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดลงวันท่ี 24  
ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ 

(ค) สัญญาแกไขเพ่ิมเติมและแทนท่ี ระหวาง TICC และกองทุน ลงวันท่ี  

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เก่ียวกับ สัญญาเชาชวง ดําเนินการและ
บริหารจัดการ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

สัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญารักษาสัดสวน
การถือหนวยลงทุน .........................................  

สัญญาแกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับสัญญารักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุน ลง
วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหวางทรูและกองทุน 

สัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุน ...........  สัญญาแตงต้ังนายทะเบียนระหวางบริษัทจัดการและนายทะเบียน 

สัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน ....................  สัญญาแตงต้ังผู ดูแลผลประโยชนระหวางบริษัทจัดกา รและผู ดูแล
ผลประโยชนกอนการเสนอขายคร้ังแรก 

สัญญาบริการหลัก .........................................  สัญญาจางบริการสําหรับการใหบริการดานธุรการ การจัดหาผลประโยชน
และการตลาด ใหแกกองทุน ระหวางกองทุนและผู จัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคม ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

สัญญาซื้อขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 .........................  

สัญ ญ าซ้ือขายท รัพ ย สินระห วางกองทุน และ TUC เก่ี ยว กับ เสา
โทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสาโทรคมนาคมของ 
TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
และ FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560  

สัญญาซื้อขายทรัพยสินของ ทรูมฟู ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 .........................  

สัญญาซ้ือขายทรัพยสินระหวางกองทุนและ ทรูมูฟเก่ียวกับ  FOC หลัก
ของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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สัญญารักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุน........................................................สัญญารักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุน ระหวางทรูและกองทุนลงวันท่ี 24 

ธันวาคม พ.ศ. 2556 

สัญญาใหดาํเนินการฯ ....................................  สัญญาใหดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา Digital PCN 

1800 ระหวาง  การส่ือสารแห งประเทศไทย และ บ ริษั ท  ไวร เลส  
คอมมูนิเคช่ันส เซอรวิส จํากัด ลงวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2539 รวมท้ังท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 

สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได ..........  (ก) สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน 

(ข) สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 1 

(ค) สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 2 

(ง) สัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ  
คร้ังท่ี 3 และ  

(จ) สัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ 
คร้ังท่ี 3 

สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ........................  

สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดระหวางกองทุนและ AWC 

เก่ียวกับการลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1
ลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 

สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ........................  

สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดระหวางกองทุนและ  AWC 

เก่ียวกับการลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได
เบ้ืองตน .........................................................  

(ก) สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดระหวางกองทุนและ AWC 

เก่ียวกับการลงทุนในเสาโทรคมนาคมของ  AWC ลงวันท่ี  24 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(ข) สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดระหวางกองทุนและ BFKT 

เก่ียวกับการลงทุนในทรัพยสินโทรคมนาคมของ BFKT ลงวันท่ี 24 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(ค) สัญญาโอนขายทรัพยสินระหวางกองทุนและทรูเก่ียวกับการลงทุนใน
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ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(ง) สัญญาโอนขายทรัพยสินระหวางกองทุนและ TICC เก่ียวกับการ
ลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตนบางสวน
ของ TICC ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

สํานักงาน ก.ล.ต. ...........................................  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

สิทธิแหงทางโดยกฎหมาย ...............................  สิทธิในการปกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบ
ใดในการใหบริการโทรคมนาคม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดย
ประกาศเร่ืองสิทธิแหงทาง 

สิทธิแหงทางโดยนิติกรรมสัญญา .....................  สิทธิในการปกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบ
ใดในการใหบริการโทรคมนาคม ซ่ึงเกิดจากการทําสัญญากับอีกบุคคล
หน่ึง 

เสา หรือ เสาโทรคมนาคม ...............................  เสาโทรคมนาคม ซ่ึงรวมท้ังเสาท่ีต้ังบนพ้ืนดิน เสาท่ีต้ังบนดาดฟา และ
ระบบ Distributed Antenna System 

เสาโทรคมนาคมของ AWC .............................  เสาโทรคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืน
ท่ีเกี่ยวของท่ี AWC เปนเจาของ จํานวน 4,360 เสา ท่ีกองทุนเขาลงทุนเม่ือ
วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 ..........................................................  

เสาโทรคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืน
ท่ีเก่ียวของ ท่ี AWC เปนเจาของท่ีกองทุนลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 อัน
ประกอบไปดวยเสาโทรคมนาคม จํานวน 338 เสา และโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของ ท่ีกองทุนเขาลงทุนเมื่อวันท่ี 
5 มีนาคม พ.ศ. 2558  

เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 ..........................................................  

เสาโทรคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืน
ท่ีเก่ียวของ อันประกอบไปดวยเสาโทรคมนาคม จํานวน 149 เสา และ
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของ ท่ีกองทุน
เขาลงทุนเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

เสาโทรคมนาคมของ BFKT.............................  เสาโทรคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืน
ท่ีเก่ียวของ ท่ี BFKT เปนเจาของ จํานวน 1,485 เสา และนําออกให กสท. 
โทรคมนาคม เชาใชตามสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ท่ีกองทุน
เขาลงทุนเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556  
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เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 ..........................................................  

เสาโทรคมนาคม ของ TUC อันประกอบไปดวยเสาโทรคมนาคมจํานวน 
350 เสา ท่ีกองทุนเขาลงทุนเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3  .........................................................  

เสาโทรคมนาคม ของ TUC อันประกอบไปดวยเสาโทรคมนาคมจํานวน
ประมาณ 2,589 เสา ท่ีจะซื้อจาก TUC 

หนวยงานของรัฐ ............................................  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เชน 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลัง และ
หนวยงานของรัฐสวนทองถ่ิน เชน สํานักงานเขต องคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล หนวยงานปกครองสวนภูมิภาค และ
เทศบาล 

หนวยงานดานสาธารณูปโภค ..........................  กฟภ. กฟผ. และ กฟน. 

หนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแล .......................  หนวยงานท่ีมี อํานาจกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ 

ประเทศไทย เชน คณะกรรมการ กทช. ตาม พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืน
ความถี่ฯ 2543 และ กสทช. ตาม พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ 2553         

หนวยงานอิสระ ..............................................  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงาน
อัยการสูงสุด สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

หนวยลงทุน หรือ หนวย ..................................  หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

หนังสือขอตกลงเก่ียวกับทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA ............................  

หนังสือขอตกลงเก่ียวกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA 
ระหวาง TUC TICC และ กองทุน ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

หนังสือช้ีชวน .................................................  หนังสือช้ีชวนสําหรับการเสนอขายหนวยลงทุน  

อุปกรณระบบส่ือสัญญาณ ..............................  อุปกรณท่ีใชสําหรับระบบส่ือสัญญาณผาน FOC และ/หรือ ระบบจาน
ไมโครเวฟท่ีใชคล่ืนความถี่ 

เอกสารธุรกรรม ..............................................  (ก) สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน 

(ข) สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม  

(ค) สัญญาบริการหลัก 

(ง) หนังสือขอตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) ระหวาง TUC 

BFKT และกองทุน และ 
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(จ) สัญญารักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุน 

และเพ่ือประโยชนของหัวขอ “คําจํากัดความ” (เฉพาะยอหนาท่ี 3 ของ
หัวขอดังกลาว) หัวขอ 2.2.7 “การจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของกองทุน” 

หัวขอ 7.7.2.1 “สิทธิของบริษัทจัดการ” หัวขอ 7.7.3.1 “สิทธิ หนาท่ี และ
ความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน” และ หัวขอ 7.8.2 (ฑ) “คาใชจาย
ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกองทุน” ใหหมายความรวมถึง เอกสารธุรกรรมสําหรับการ
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และ เอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 และสัญญาหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีกองทุนจะไดเขาทํา
เก่ียวกับการลงทุน ไดมาเพ่ิมเติม จําหนายไป และ/หรือ การจัดหา
ผลประโยชนเกี่ยวกับทรัพยสินของกองทุน 

เอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 ..........................................................  

(ก) สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 1 

(ข)  สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และ 

(ค)  สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 

เอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 ......................................  

(ก) สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 2  

(ข) สัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ  
คร้ังท่ี 3  

(ค) สัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ 
คร้ังท่ี 3 

(ง) สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 

(จ) หนังสือขอตกลงเก่ียวกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
HSPA 

(ฉ) สัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก 
และ 

(ช) สัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญารักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุน  

เอไอเอส ........................................................  บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
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ศัพทเทคนิค 

2G ................................................................   มาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนท่ียุคท่ี 2 โดยเทคโนโลยี 2G เปนการใหบริการ
โทรศัพทระบบไรสายดิจิตอลซ่ึงรวมถึง GSM GPRS และ EDGE 

3G ................................................................  มาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนท่ียุคท่ี 3 โดยเทคโนโลยี 3G ทําใหมีการเพ่ิม
ความรวดเร็วในการรับ-สงขอมูลและการใหบริการเสียงบนเทคโนโลยี 
HSPA ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาเทคโนโลยี 2G  

4G ................................................................  มาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนท่ียุคท่ี 4 โดยเทคโนโลยี 4G ทําใหมีการเพ่ิม
ความเร็วในการรับ-สงขอมูลและการใหบริการเสียงบนเทคโนโลยี LTE 

ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาเทคโนโลยี 3G  

4G LTE หรือ Long Term Evolution ...............  เทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนท่ี 4G ประเภทหน่ึงท่ีใหความเร็วในการรับสง
ขอมูลท่ีสูงกวา 3G ตามมาตรฐานสมาคม GSM 

5G ……………………………………………. มาตรฐานเทคโนโลยีไรสายยุคท่ี 5 ซ่ึงมุงท่ีจะทําใหมีการเพ่ิมความเร็ว
และความสามารถมากกวาเทคโนโลยี 4G ในปจจุบัน 

anchor tenant.......................... ผูเชาและบริหารจัดการรายแรกของเสาโทรคมนาคมท่ีไดรับการกอสราง 
โดยท่ัวไปมักเปนผูประกอบการท่ีเปนผูขายเสาโทรคมนาคมน้ันๆ หรือผู
เชาและบริหารจัดการรายแรกบนเสาสถานีฐานโดยผูประกอบกิจการ
เสาโทรคมนาคมอิสระ 

ARPU หรือ average revenue per user per 

month ...........................................................  

รายไดเฉล่ียตอเลขหมายตอเดือน 

Backbone …………………………………… สวนหน่ึงของโครงสรางทรัพย สินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึง เปน
เครือขายหรือเสนทางหลักในการรับสงขอมูล 

backhaul ......................................................  ระบบส่ือสัญญาณในการรับสงสัญญาณเสียงและขอมูลในโครงขาย
โทรคมนาคมโทรศัพทเคล่ือนท่ีจาก Node B ไปยังอุปกรณโครงขายหลัก 

CDMA หรือ Code Division Multiple Access  มาตรฐานโทรศัพทไรสายท่ีถูกนํามาใชโดยผูประกอบกิจการบางกลุมซึ่ง
อยูนอกทวีปยุโรป เชน สหรัฐอเมริกา เปนตน 

dark fiber capacity ......................................  ใยแกวนําแสง (FOC) สวนท่ียังไมไดใช ซ่ึงสามารถนํามาตอเขากับ
อุปกรณระบบส่ือสารโทรคมนาคม  
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DOCSIS .......................................................  Data Over Cable Service Interface Specification ร ะ บ บ ก า ร ใ ห 
บริการบรอดแบนดตามมาตรฐานท่ีใชกันท่ัวไปในสหรัฐอเมริกา 

DSL หรือ Digital Subscriber 

Line………………………………………. 

เทคโนโลยีท่ีใชในการใหบริการบรอดแบนดผานสายโทรศัพทท่ีทําจาก
ลวดทองแดง 

DSLAM หรือ Digital Subscriber Line 

Access Multiplexer ............................... 
อุปกรณท่ีใชในการเช่ือมตอผูใชงานดิจิทัลเขากับเครือขายโดยการรวม 
DSL เขาสูเครือขายผานชองทางเดียวหรือหลายชองทาง  

DWDM หรือ Dense Wavelength Division 

Multiplexing .................................................  

อุปกรณบนเทคโนโลยีการรับสงขอมูลผานใยแกวนําแสงซ่ึงรวบรวมและ
สงถายคล่ืนสัญญาณหลายคล่ืนผานความยาวคล่ืนหลายระดับในเวลา
เดียวกันบนใยแกวนําแสงเดียวกัน 

FOC หรือ fiber optic cable ...........................  ใยแกวนําแสงเพ่ือเปนตัวกลางในการเชื่อมตอของระบบส่ือสัญญาณ 

FTTx .............................................................  Fiber To The x เปนการใหบริการ Internet บนสาย fiber optic cable 

ท่ีเร็วกวา 1 Gbps เชน FTTH (Fiber To the Home) และ FTTB (Fiber 

To the Building) เปนตน 

HSPA หรือ High Speed Packet Access ......  เครือขายท่ีมีการใชวิธีการรับสงขอมูลท้ังแบบ High Speed Downlink 

และ Uplink Packet Access ในเวลาเดียวกัน 

IP หรือ Internet Protocol ...............................  วิธีการสงถายขอมูลจากคอมพิวเตอรหรือโครงขายหน่ึงไปยังอีก
คอมพิวเตอรหรือโครงขายหน่ึงทางอินเทอรเน็ต โดยคอมพิวเตอรหรือ
โครงขายแตละอันจะมีหมายเลข IP address เฉพาะตัวตางหากจาก
คอมพิวเตอรหรือโครงขายอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต 

ISP หรือ Internet Service Provider ...............  บุคคลซ่ึงใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ตและกิจการท่ี เก่ียวของแก
ผูใชบริการท่ีเปนบุคคล องคกร หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
ผานการเช่ือมตอใดๆ โดยผูใชบริการจะตองมีบัญชีการใชงานกับ 

ผูใหบริการกอน 

MVNO หรือ Mobile Virtual Network 

Operator ......................................................  

ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบโครงขายเสมือนซ่ึงมิไดมีคล่ืนความถ่ี
และโครงขายโครงสรางพ้ืนฐานในการใหบริการแกลูกคา 

Node B .........................................................  อุปกรณท่ีต้ังอยูในเสาโทรคมนาคมและสถานท่ีต้ังอ่ืนๆ ในโครงขาย
โทรคมน าคมโทรศัพท เค ล่ือน ท่ี ซ่ึ งใช ติดต อ ส่ือสารทางตรงกับ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยทําหนาท่ีเสมือน ”สถานีฐาน” ของระบบ 3G และ 
4G เม่ือเปรียบเทียบกับโครงขายอ่ืนๆ  
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USO หรือ Universal Service Obligation .......  หนาท่ีในการใหบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ
สังคม 

WCDMA หรือ Wideband Code Division 

Multiple Access ...........................................  

เทคโนโลยีในการส่ือสารไรสายแบบชองสัญญาณแบบแถบกวาง 

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

xDSL หรือ Digital Subscribe Line ................  เทคโนโลยีในการใหบริการบรอดแบนดโดยอาศัยสายทองแดงในการ
เข า ถึ ง ผู ใช ป ล าย ท าง  เช น  Asymmetric Digital Subscriber Line 

(ADSL) แ ล ะ  Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line (VDSL) 

เปนตน 

กรุงเทพและปริมณฑล .................................. เขตพ้ืนท่ีรอบเมืองหลวง อันไดแก กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง 

ซ่ึงประกอบดวย จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร 

การเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ..................  การเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมท้ังทางกายภาพและทางตรรกะ
เพ่ือท่ีจะทําใหผูใชบริการของโครงขายหน่ึงสามารถติดตอส่ือสารกับ
ผูใชบริการของอีกโครงขายหน่ึง โดย คาเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม
หมายความถึงการชําระเงินโดยผูประกอบกิจการ ท่ี มี โครงขาย
โทรคมนาคมใหแกผูประกอบกิจการท่ีมีโครงขายโทรคมนาคมอีกราย
หน่ึง สําหรับการสงทราฟฟคไปยังผูประกอบกิจการ ท่ีมีโครงขาย
โทรคมนาคมอีกรายหน่ึงน้ัน 

คอรกิโลเมตร .................................................  หนวยวัดความยาวรวมของสายใยแกวนําแสง โดยคํานวณจํานวนแกน 
(core) ของสาย คูณดวยความยาวของสายใยแกวนําแสง 

โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท  
Active  ..........................................................  

ส วน ป ระกอ บ ของโค รงข าย โท รค ม น าค ม ท่ี ใช ไฟ ฟ าและ /ห รือ
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงรวมถึง สายอากาศ (antenna) feeders สําหรับแถบ
ความถี่คล่ืนวิทยุ สายและอุปกรณการส่ือสาร และอุปกรณโครงขายหลัก
เปนตน  

โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive  .......................................................  

สวนประกอบของโครงขายโทรคมนาคม ซ่ึงรวมถึง เสาโทรคมนาคม เสา
วิทยุ ระบบคอนเทนเนอร อาคารส่ิงปลูกสราง (Shelter) และ FOC  
เปนตน 
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เครือขายสงตรงถึงผูใชปลายทาง (last mile) ....  สวนการเชื่อมโยงตอชวงสุดทายในโครงสรางโทรคมนาคมเพ่ือใหบริการ
แกผูใชปลายทาง 

แถบความถ่ีคล่ืนวิทยุ ......................................  ขอบเขตของความถ่ีคล่ืนวิทยุเก่ียวกับแมเหล็กไฟฟาท่ีใชในการสงผาน
เสียง ขอมูล และโทรทัศน 

บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี.........  บริการท่ีใหผูใชบริการสามารถท่ีจะเปล่ียนผูใหบริการระบบไรสาย 
ในขณะท่ียังคงรักษาหมายเลขโทรศัพทเดิมไว 

แบนดวิดท .....................................................  ปริมาณขอมูลท่ีสามารถสงผานไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

สายอากาศ .................................................. สวนประกอบท่ีใชในการรับ-สงคล่ืนวิทยุ 

สถานท่ีตั้งรวมกัน ...........................................  จํานวนของผูประกอบกิจการซ่ึงใชเสาโทรคมนาคมรวมกัน และในกรณี
ท่ีมีผูประกอบกิจการรายเดียวเปนผูใชเสาโทรคมนาคม ใหคําวา สถาน
ท่ีตั้งรวมกัน หมายความถึง ผูประกอบกิจการรายเดียวผูนั้น 

สถานีฐาน ......................................................  โค รง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น โท รค ม น า ค ม ป ระ เภ ท  Active ท่ี ติ ด ต้ั ง  ณ  
เสาโทรคมนาคม เชน สายอากาศ (antenna) และ Node B เปนตน 

สถานีฐานรับสงสัญญาณ (coverage site) เสาโทรคมนาคมซ่ึงผูประกอบการติดต้ังอุปกรณโทรคมนาคมท่ีสามารถ
เช่ือมตอระบบคล่ืนวิทยุเขากับอุปกรณส่ือสารภายในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
หากปราศจากสถานีรับสงสัญญาณแลว อุปกรณส่ือสารจะไมสามารถ
รับสัญญาณใดๆ ได 

อัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR: 

compound annual growth rate) …………... 

อัตราการเติบโตเฉล่ียในชวงระยะเวลาหน่ึงเม่ือคิดแบบทบตน 

อินเทอรเน็ต ...................................................  เครือขายคอมพิวเตอร และ/หรืออุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสใดๆ ท่ี
เช่ือมโยงกันเปนเครือขายท่ัวโลก และมีการส่ือสารขอมูลโดยใช
ม า ต ร ฐ า น อิ น เท อ ร เ น็ ต โป ร โต ค อ ล  (Internet Protocol ห รื อ 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol : TCP/IP) รวมกัน 

MPLS หรือ Multiprotocol Label Switching 

router ...........................................................   
อุปกรณ ท่ีใชในระบบเครือขายสําหรับการสลับวิธีการส่ือสารอยาง
หลากหลาย โดยเปนอุปกรณท่ีใชเปนฐานในการรับสงสัญญาณบน
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีใชในการรับสงขอมูลบน FOC โดยจะมีการรับสง
สัญญาณผาน DWDM 
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SDH หรือ Synchronous Digital Hierarchy ....  อุป กรณ ท่ี ใช ในระบ บเค รือข าย  โด ยเป น อุป กรณ ท่ี ใช เป นฐาน 

ในการรับสงรับสงขอมูลบน FOC โดยเช่ือมตอไปยัง DWDM และ
โครงขายหลัก 
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สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขาย (Executive Summary) 

  

สรุปขอมูลสําคัญน้ีเปนสวนหน่ึงของหนังสือช้ีชวนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน ซ่ึงเปนเพียงขอมูลสรุปเก่ียวกับการ
เสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซ่ึง
สามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหนวยลงทุน และผูจัดการกองทุน หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากหนังสือช้ีชวนท่ีผูจัดการ
กองทุน/ท่ีปรึกษาทางการเงิน ย่ืนตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต. 
 

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจทิัล 

Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF) 
 

1. สาระสําคัญของกองทุน  
ช่ือกองทุน (ไทย) กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

ช่ือกองทุน (ภาษาอังกฤษ) Digital Telecommunications Infrastructure Fund 

ช่ือยอ DIF 

บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 

2. ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังน้ี  
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม 

ดิจิทัล ประเภทระบุชื่อผูถือ 

มูลคาท่ีตราไว 10.00 บาทตอหนวย 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีออกและเสนอขาย ไมเกิน 3,830,725,692 หนวย  
ชวงราคาเสนอขายเบ้ืองตน  
(Preliminary Offering Price Range) 

13.60 – 13.90 บาทตอหนวย 

มูลคารวมของหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย ไมเกิน 53,236,208,451 บาท 

ผู จัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศ (Domestic Bookrunner) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

ผูซื้อหนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศ 

(Initial Purchaser) 
Credit Suisse (Singapore) Limited และ Nomura 

Singapore Limited  
เงื่อนไขการจองซ้ือ ผูจัดการการจัดจาํหนายหนวยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิ

ในการปดรับจองซ้ือหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซ้ือกรณีหากยอดการจองซ้ือหนวยลงทุน 

ครบตามกําหนดแลว 
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สัดสวนการเสนอขายหนวยลงทุนในเบื้องตนและวิธีการจองซื้อมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

สัดสวนการจัดสรรหนวยลงทนุ การจัดสรร วันที่จองซื้อและการชําระราคาจองซื้อหนวยลงทุน 

สวนที่ 1 : ผูถือหนวยลงทนุเดมิ
ที่มีสิทธิ (PPO) 

จํานวนไมเกิน 2,778,000,000 หนวย คิดเปนสัดสวนไมนอยกวา 

รอยละ 50.00 ของจํานวนหนวยลงทุนใหมทั้งหมด เสนอขายใหแก 
ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุน (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งไมใชบุคคล
อเมริกัน (US Person) ตามนิยามของคําดังกลาวในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน 
(Preferential Public Offering) โดยผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจะ 

มีสิทธิในการจองซื้อหนวยลงทุนใหมในอัตราสวนเทา กับ 2.0911 
หนวยลงทุนเดิม ตอ 1 หนวยลงทุนใหม 

• ผูจองซื้อทั่วไป และผูจองซื้อพิเศษ ที่ไมไดนําสงใบ Bookbuilding 
ยกเวนทรู 

ตั้งแตวันที่ 2 - 4 และ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ระหวางเวลาทําการ 

ของผู จัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ จนถึงเวลา  
15.30 น. ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยจะตองชําระคาจองซื้อ
หนวยลงทุนที่ราคาสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน คือที่ราคา 
13.90 บาท ตอหนวย 

• ผูจองซื้อพิเศษที่ไดนําสงใบ Bookbuilding และทรู 

ตั้งแตวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ระหวางเวลาทําการ  ของผูจัดการ
การจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ โดยจะตองชําระคาจองซื้อหนวย
ลงทุนที่ราคาเสนอขายสุดทาย 

สวนที่ 2 : ประชาชนทัว่ไป 

- ผูจองซื้อทั่วไป 

 

 

 

 

จํานวนไมนอยกวา 1,053,000,000 หนวย 

จํานวนไมนอยกวา 576,000,000 หนวย ซึ่งจัดสรรโดยเกณฑ small-

lot first ยกเวนในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกราย
จองซื้อรวมกันมีไมเกินจํานวนดังกลาว ซึ่งบริษัทจัดการ และผูจัดการ
การจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศอาจจะจัดสรรหนวยลงทุนที่
เหลือจากการจองซื้อโดยผูจองซื้อทั่วไป ตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

 

ตั้ งแตวัน ที่  2 - 4 และ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 ระหวางเวลาทําการ 

ของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ จนถึงเวลา 15.30 น. 
ของวันที่  11 พฤษภาคม 2561 โดยจะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนที่
ราคาสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน คือที่ราคา 13.90 บาทตอหนวย 
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สัดสวนการจัดสรรหนวยลงทนุ การจัดสรร วันที่จองซื้อและการชําระราคาจองซื้อหนวยลงทุน 

 

 

 

 

- ประเภทผูจองซื้อพิเศษ 
และทรู นิติบุคคลผูโอน และ/
หรือ กลุมบุคคลเดยีวกันกับ
นิติบุคคลผูโอน 

หรือตามที่ได รับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในสวนที่ 1 หัวขอ 7.4.3 “การจัดสรรหนวยลงทุน” 

 

จัดสรรใหทรู นิติบุคคลผูโอน และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันกับนิติ
บุคคลผูโอนไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุน ภายหลังการเพิ่มทุน (เมื่อรวมกับหนวยลงทุนที่
ไดรับจัดสรรตามสวนที่ 1) 

 

 

 

 

ตั้งแตวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ระหวางเวลาทําการ  ของผูจัดการ
การจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ โดยจะตองชําระคาจองซื้อหนวย
ลงทุนที่ราคาเสนอขายสุดทาย 
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2.1. แผนภาพความเส่ียงของกองทุน 

 
เน่ืองจากโครงสรางของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานและประเภททรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนของแตละกองทุนน้ัน 

มีความแตกตางกัน  ดังน้ัน ระดับความเส่ียงของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานจะอยูในระดับ 4 ถึง 8 ซ่ึงข้ึนอยูกับ
ปจจัยตางๆ โดยระดับความเส่ียงของกองทุนจัดอยูท่ีระดับ 7  โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 1.12 
“แผนภาพความเส่ียงของกองทุน” 

2.2. วัตถุประสงคการระดมทุนในคร้ังนี้ 

กองทุนจะนําเงินท่ีไดมาจากการระดมทุนจากการเสนอขายหนวยลงทุนจํานวนไมเกิน 4,300,000,000 หนวย และ
เงินท่ีไดจากการกูยืมระยะยาวจากกลุมสถาบันการเงินในวงเงินไมเกินประมาณ 2,000 ลานบาท มาใชในการลงทุน
ในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ซ่ึงประกอบดวยทรัพยสินดังตอไปน้ี โดยจะมี
มูลคาการลงทุนไมเกิน 58,000 ลานบาท ท้ังน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการกูยืมเงินของกองทุน
เพ่ือนํามาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ในหัวขอ 2.1.2. “การลงทุนใน
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3” 

(ก) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมสําหรับการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีจํานวนประมาณ 2,589 เสา 

(ข) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ระยะทาง
ประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอรกิโลเมตร) 

(ค) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลัก ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอินเทอรเน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณ ฑล ระยะทางประมาณ  546 กิโลเมตร (หรือประมาณ  117,871  
คอรกิโลเมตร) 

(ง) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตและ 

บรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
220,428 คอรกิโลเมตร) 
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(จ) สิทธิการเชาระยะยาว ประมาณ 30 ป ใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง
ประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอรกิโลเมตร) รวมท้ังสิทธิในการซ้ือ (call option) 
FOC ซ่ึงใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกลาว เม่ือครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุน
จะตองแจงความประสงคท่ีจะใชสิทธิดังกลาวใหแก TICC ไมชากวา 2 ปกอนครบกําหนดอายุการเชา
ระยะยาวตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชาระยะยาวระหวางกองทุนและ TICC เก่ียวกับการลงทุนใน FOC 

รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (“สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 2 และ 3”) โดยมีราคาใชสิทธิ (Exercise Price) เพ่ือซ้ือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาวเทากับ 
1,300 ลานบาท 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 2.2.3 “วัตถุประสงคการใชเงินท่ีไดรับจากการเสนอขาย” 

2.3. ความสมเหตุสมผลของมูลคาการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 

มูลคาการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะไมเกิน 58,000 ลานบาท 
(หาหม่ืนแปดพันลานบาท) (รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยสินดังกลาว อาทิเชน ภาษี คาท่ีปรึกษา  
คาทนายความ ฯลฯ) โดยตามรายงานประเมินคาของผูประเมินคาอิสระ 2 ราย ไดแก บริษัท ดิสคัฟเวอร  
แมเนจเมนท จํากัด และ บริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จํากัด ราคาประเมินคาของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 แยกตามผูประเมินและประเภททรัพยสิน มีรายละเอียดดังน้ี 

 

บริษัท 

ประเภททรัพยสิน 

ท่ีกองทุนลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

ราคาประเมินตามโครงสรางของกองทุน 

(ลานบาท)(1) 
มูลคาท่ีกองทุน

เขาลงทุน 

(ลานบาท)(6) บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจ
เมนท จํากัด(2)(3) 

บริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี 
จํากัด(4)(5) 

TUC เสาโทรคมนาคม(7) 
ขั้นตํ่า

4,884.06 

ขั้นสูง
6,152.77 

ขั้นตํ่า
7,921.60 

ขั้นสูง
8,810.62 

 

TUC TICC 

ทรูมูฟ 
FOC(7) 

ขั้นตํ่า
49,257.59 

ขั้นสูง
52,754.16 

ขั้นตํ่า
46,448.39 

ขั้นสูง
50,204.17 

 

TUC TICC 

ทรูมูฟ 

เสาโทรคมนาคม และ 
FOC 

ข้ันตํ่า
54,141.65 

ข้ันสูง
58,906.93 

ข้ันตํ่า
54,369.99 

ข้ันสูง
59,014.79 

ไมเกิน 
58,000.00  

หมายเหตุ:  
1. ผูประเมินท้ังสองรายประเมินคาตามวิธีรายได (income approach) ตามโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุน  
2. วันท่ีประเมินราคา คือ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีวันกําหนดราคาประเมินวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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3. ผูประเมินใชอัตราคิดลดตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (WACC) รอยละ 6.98 – 7.28 ตอป สําหรับตลอดระยะเวลา
ประมาณการ ตั้งแตป พ.ศ. 2561 - ป พ.ศ. 2587 ท้ังน้ี ผูประเมินไดทําการวิเคราะหความออนไหวโดยการปรับขึ้นและลดลง
ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (WACC) รอยละ 0.25 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

4. วันท่ีประเมินราคา คือ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีวันกําหนดราคาประเมินวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

5. ผูประเมินใชอัตราคิดลดตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (WACC) รอยละ 7.27 ตอป โดยไดทําการวิเคราะหความ
ออนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดระหวางรอยละ 7.02 – 7.52 และ อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลัง
ระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหวางรอยละ -0.25 – 0.25 

6. ราคาซ้ือขายสุดทายซ่ึงจะชําระโดยกองทุนสําหรับทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะขึ้นกับราคาเสนอขาย
สุดทายสําหรับหนวยลงทุนใหมของกองทุน 

7. ตามขอมูลท่ีไดรับการช้ีแจงเพ่ิมเติมจากผูประเมินท้ังสองราย 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงิน 

เน่ืองจากมูลคาสูงสุดท่ีกองทุนเขาลงทุนเปนมูลคาท่ีอยูระหวางชวงราคาประเมินทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 บริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงินเห็นวา มูลคาลงทุนดังกลาวเปน  

มูลคาท่ีสมเหตุสมผล โดยบริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาและวิเคราะหขอมูลตางๆ ในรายงาน
การประเมินคาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 3 รวมถึงการสัมภาษณ 
ผูประเมินมูลคาทรัพยสินท้ังสองราย ไดแก บริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จํากัด และ บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท 
จํากัด ซ่ึงเปนผูประเมินท่ีมีประสบการณและความเช่ียวชาญในการประเมินมูลคาทรัพยสิน และไดรับการอนุมัติ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. แลว มีความเห็นวา รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินของผูประเมินท้ังสองรายมีความ
สมเหตุสมผล เน่ืองจากถูกจัดทําข้ึนดวยวิธีการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับโครงสรางการลงทุนของกองทุนใน
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม กลาวคือ เปนวิธีการคํานวณดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 

Cash Flow Method) ซ่ึงคํานึงถึงความสามารถในการสรางรายไดและกําไรของทรัพยสิน  ซ่ึงวิธีดังกลาวจะ
สะทอนมูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสินท่ีกองทุนจะเขาลงทุนได  

ท้ังน้ี สมมติฐานท่ีผูประเมินท้ังสองรายใชในการประมาณการรายได  และคาใชจายตางๆ (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.5 (ข) ”สรุปสมมติฐานท่ีผูประเมินใชในการประเมินมูลคา”) อางอิงตามเงื่อนไขใน
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดระหวางกองทุนและนิติบุคคลผูโอน สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีระหวางกองทุนกับผูเชาและบริหารจัดการหลัก และหนังสือขอตกลงรวม 
ซ่ึงสัญญาดังกลาวไดระบุเงื่อนไขตางๆ ท่ีมีผลตอรายไดของกองทุน อาทิ อัตราคาเชาและอัตราการเชา รวมถึง
คาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทรัพยสิน อาทิเชน คาเชาท่ีดิน คาใชจายสิทธิแหงทาง (Rights of Way Costs)  
คายายเสาโทรคมนาคม คาใชจายการตลาด และคาใชจายอ่ืนๆ เปนตน ไวคอนชางชัดเจนและแนนอน อยางไร 

ก็ดี ผูประเมินมูลคาทรัพยสินมีการปรับปรุงสมมติฐานบางอยางดวยดุลยพินิจของผูประเมิน โดยอาศัยขอมูลท่ี
เปดเผยตอสาธารณะ เชน อัตราเงินเฟอซ่ึงมีผลกระทบตอคาใชจายบางรายการในอนาคต ประมาณการรายได
จากผูเชารายอ่ืน และมูลคาหลังชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) เปนตน โดยในการประมาณการ
รายไดคาเชาเสาโทรคมนาคมจากผูเชารายอ่ืน ผูประเมินรายหน่ึงมิไดมีการประมาณการรายไดคาเชาจากผูเชา
รายอ่ืนเลย ท้ังน้ี ผูประเมินไดทําการวิเคราะหความออนไหวโดยสมมตอัิตราการเชาของผูเชารายอ่ืน เทากับ 0.17 
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พ้ืนท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคม ในขณะท่ี ผูประเมินอีกรายหน่ึงไดมีการประมาณการรายไดคาเชาจากผูเชา 

รายอ่ืน โดยสมมติอัตราการเชาในสัดสวนท่ีสอดคลอง กับอัตราการปลอยเชาใหแกผูเชารายอ่ืนในชวงท่ีไดทําการ
ประเมินราคา (Proportionate Basis) ของเสาโทรคมนาคมท่ีกองทุน เปนเจาของกรรมสิทธ์ิ โดยปจจัยท่ี
สนับสนุนความตองการเชาใชพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมจากผูเชารายอ่ืนประกอบดวย ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
และการดําเนินการ (Economic and Execution Benefits) จากการเชา และ การท่ีผูประกอบการดําเนินการเพ่ิม
ความครอบคลุมของเครือขายเพ่ือรองรับความตองการของผูใชบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจรวมไปถึงการปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันของการไดมาซ่ึงใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมบนคล่ืนความถ่ีดังกลาว  สําหรับการ
ประมาณการรายไดคาเชา FOC จากผูเชารายอ่ืน ผูประเมินท้ังสองรายไดใชสมมติฐานแบบระมัดระวัง 
(Conservative Assumption) โดยมิไดมีการประมาณการรายไดคาเชาจากผูเชารายอ่ืนเลย เน่ืองจากในปจจุบัน 
สัดสวนในการปลอยเชา FOC ใหแกผูเชารายอ่ืนมิไดเปนสัดสวนท่ีมีนัยสําคัญ 

ในสวนของสมมติฐานของมูลคาหลังชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ของเสาโทรคมนาคม  
ผูประเมินท้ังสองรายไดอางอิงอัตราคาเชา และคาเชาท่ีดิน ตามสัญญาเชากับผูเชาหลักในปจจุบัน ซ่ึงขอกําหนด
และเงื่อนไขของสัญญาเปนการปฏิบัติโดยท่ัวไปในตลาดและการดําเนินธุรกิจโทรคมนาคม  (Market and 

Industry Normal Practice) โดยมีการปรับสมมติฐานของอัตราการเชา โดยผูประเมินรายหน่ึงใชสมมติฐานหลัง
ชวงระยะเวลาประมาณการตามสัญญาเชากับผูเชาหลัก  ซ่ึงเทากับ 2 พ้ืนท่ี (Slot) ในขณะท่ี ผูประเมิน 

อีกรายหน่ึงไดมีการปรับสมมติฐานหลังชวงระยะเวลาประมาณการเปน 1 พ้ืนท่ี (Slot) ถึงแมวาตามสัญญาเชา 
กับผูเชาหลักในปจจุบัน ผูเชาหลักจะเชาพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมจํานวน 2 พ้ืนท่ี (Slot) เพ่ือใชรองรับการติดต้ัง
อุปกรณเพ่ือรับสงสัญญาณท่ีกลุมคล่ืนความถี่ที่ตางกัน แตก็มีความเปนไปไดในอนาคตท่ีจะมีการใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมากข้ึน ซ่ึงอาจทําใหสามารถรองรับการสงสัญญาณท่ีหลายคล่ืนความถ่ีบนอุปกรณเดียวกัน และ 

ลดความตองการในการใชพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมลงได  อยางไรก็ดี การประยุกตใชเทคโนโลยีดังกลาว อาจ
เผชิญขอจํากัดในหลาย ๆ ดาน อาทิเชน เงินลงทุนในอุปกรณใหมซ่ึงอาจมีมูลคาสูง  และความเหมาะสมในแง
ความครอบคลุมของเครือขายสําหรับคล่ืนความถ่ีตาง ๆ เปนตน นอกจากน้ัน ในกรณีท่ีผูเชาหลักไมไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต กองทุนไดพิจารณาและเห็นวา กองทุนสามารถทําการตลาด
และปลอยเชาพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมใหแกผูประกอบการท่ีมีใบอนุญาตรายอ่ืนได  เน่ืองจากอัตราคาเชา 
รวมถึง ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาในปจจุบันน้ัน ถือวาเปนการปฏิบัติโดยท่ัวไปในตลาดและการ
ดําเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and Industry Normal Practice) ดวยปจจัยขางตน สมมติฐานของอัตราการ
เชาท่ี 1 หรือ 2 พ้ืนท่ี (Slot) จึงเปนสมมติฐานท่ีไดพิจารณาความไมแนนอนในการคาดการณถึงอัตราการเชาใน
อนาคต สําหรับสมมติฐานของมูลคาหลังชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ของ FOC ผูประเมิน 

ท้ังสองรายไดอางอิงอัตราคาเชา อัตราการเชา และคาสิทธิแหงทาง (Rights of Way Costs) ตามสัญญาเชา/ 
เชาชวงกับผูเชาหลัก/ผูเชาชวงหลัก ในปจจุบัน ซ่ึงขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเปนการปฏิบัติโดยท่ัวไปใน
ตลาดและการดําเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and Industry Normal Practice) โดยถือเปนการใชสมมติฐาน
แบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) หากพิจารณาตนทุนคาแรงงานในการวางเครือขาย FOC ท่ีอาจ
ปรับสูงข้ึนในอนาคต รวมถึงผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) อ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูเชา 
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ท้ังน้ี สมมติฐานท่ีผูประเมินท้ังสองรายใชในการประเมินราคา (ตามท่ีปรากฏในภาคผนวก 1 และ 2 ) ไมไดมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับสมมติฐานท่ีใชในการจัดเตรียมขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติ 
(ตามท่ีปรากฏในขอ 4.2 “ขอมูลทางการเงินและการดําเนินงาน”)  

อน่ึง สมมติฐานของจํานวนเสาโทรคมนาคมแยกตามประเภท (เสาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนดินและเสาท่ีต้ังอยูบนดาดฟา) 
ท่ีผูประเมินท้ังสองรายใชในการประเมินมูลคาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเขาลงทุนใน
คร้ังน้ี อาจมีความแตกตางจากจํานวนเสาโทรคมนาคมแยกตามประเภทท่ีกองทุนเขาลงทุน ท้ังน้ี จํานวนเสา
โทรคมนาคมแยกตามประเภทท่ีแตกตางดังกลาว มิไดแตกตางและไมมีผลกระทบตอการประเมินมูลคาทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ จํานวนเสาท่ีตั้งอยูบนพ้ืนดินและจํานวนเสาท่ีตั้งอยูบน
ดาดฟาท่ีผูประเมินท้ังสองรายใชในการประเมินมูลคามีจํานวนท่ีแตกตางกันนอยกวา 2 เสา และมากกวา 2 เสา 
ตามลําดับ จากจํานวนเสาโทรคมนาคมท้ังหมดแยกตามประเภทท่ีกองทุนไดเขาลงทุนแลว และกําลังจะ  

เขาลงทุน และอาจเปนผลทําใหคาเชาเสาโทรคมนาคมภายหลังคิดสวนลดในการเปนผูเชาหลักท่ีกองทุนไดรับ 
(รวมเรียกวา อัตราคาเชาสําหรับผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิม) หักดวยคาเชาท่ีดินรวมถึงภาษีโรงเรือน  
ท่ีผูประเมินท้ังสองรายใชในการประเมินมูลคา เกิดความแตกตางจากคาเชาเสาโทรคมนาคมสุทธิท่ีกองทุนไดรับ
จากการเขาลงทุน โดยเปนมูลคาท่ีแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญตอการประเมินมูลคา ซ่ึงคิดเปนประมาณ 0.37 

ลานบาทตอป เน่ืองจากอัตราคาเชาสําหรับผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิมของเสาโทรคมนาคมประเภทท่ีต้ังอยู
บนดิน และบนดาดฟา ตอพ้ืนท่ี (slot) ไมไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดย เร่ิมตนท่ีอัตรา 10,969.50 บาท และ 
10,019.25 บาทตอพ้ืนท่ี (slot) ตอเดือน ตามลําดับ ในป 2561 และปรับเพ่ิมข้ึนดวยอัตรารอยละ 2.7 ตอป 

บริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงิน มีความเห็นวา วิธีการคิดอัตราคิดลดและอัตราคิดลดท่ีผูประเมินมูลคา
ทรัพยสินท้ังสองรายกําหนดเปนวิธีการและอัตราท่ีสมเหตุสมผลและสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและ
โครงสรางเงินทุนปจจุบันของกองทุน กลาวคือ สมมุติฐานตนทุนการกูยืมเงินท่ีใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียของการ
กูยืมเงินท่ีกองทุนไดรับจากกลุมผูใหสินเช่ือ ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมไปถึงสัดสวนหน้ีสินตอทุนในระยะ
ยาว และสมมติฐานผลตอบแทนท่ีคาดวานักลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมซ่ึงเทียบเคียงไดกับการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานลักษณะเดียวกันหรือบริษัทในตล าด
หลักทรัพยที่ประกอบกิจการใกลเคียงกัน เม่ือพิจารณาถึงสภาวะตลาดทุนโดยภาพรวม  

ท้ังน้ี ความเห็นดังกลาวของบริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงิน ต้ังอยูบนปจจัยสภาพแวดลอมการดําเนิน
ธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในอนาคตซึ่งอาจมิไดเปนไปตามท่ีคาดการณ
ไว ผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกตางจากสมมติฐานดังกลาว. และอาจสงผลใหความเห็นของบริษัท
จัดการและท่ีปรึกษาทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงไดในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.5 

“การประเมินคาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและความเห็นของบริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทาง 

การเงิน” 
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3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน 

3.1. ภาพรวมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุนภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

ตารางดังตอไปน้ีสรุปกองทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3     

 

สิทธิในการรับประโยชน
จากรายไดสุทธิ + สิทธิ
ในการซ้ือทรัพยสินเม่ือ

เขาเงื่อนไข 

(ทรัพยสินภายใต 
สัญญา HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ 

สัญญาเชาระยะยาว + 
สิทธิในการซ้ือทรัพยสิน

เม่ือเขาเงื่อนไข 

รวม 

ทรัพยสิน /  
ผูโอน 

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 

ใยแกวนําแสง 
(FOC) และ
อุปกรณระบบ
ส่ือสัญญาณ 

 9,169 ลิ้งค 
และ FOC 

47,250 กม. 
(680,400 

คอร
กิโลเมตร) 

 FOC 5,112
กม. 

(122,974 
คอร

กิโลเมตร) 

1,113 กม. 
(62,594 

คอร
กิโลเมตร) + 

FOC 8,017 
กิโลเมตร 
(252,006 

คอร
กิโลเมตร) 

542 กม. 
(117,147 

คอร
กิโลเมตร) + 

FOC 6,479 
กิโลเมตร 
(338,299 

คอร
กิโลเมตร) 

FOC 7,981 
กม. 

(303,453 
คอร

กิโลเมตร) 

670 กม. 
(80,014 

คอร 
กิโลเมตร) + 

FOC 
12,872 

กิโลเมตร 
(619,986 

คอร
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค และ 
FOC 90,036 

กม. (2,576,873 
คอรกิโลเมตร) 

ระบบบรอด
แบนดในเขต
พื้นท่ีตางจังหวัด 

   1.2 ลาน
พอรต

ครอบคลุม 
FOC 6,114 

กม. 
(198,085 

คอร
กิโลเมตร) 

    1.2 ลานพอรต
ครอบคลุม 
FOC 6,114 

กม. (198,085 
คอรกิโลเมตร) 

ปที่กองทุนมี
สิทธิในการซ้ือ
ทรัพยสิน (Call 

Option) 

2568  

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา
ในการซื้อรายได) 

    2578 2591  

ปทีส้ิ่นสุด
ระยะเวลาใน
การเชากลับ 

2576 2576 2576 2564 
(Active) 

2576 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ป(1) 
(FOC) 

2576 

+ 10 ป(1) 

2576 

+ 10 ป(1) 

2576 

+ 10 ป(1) 

 

(1) ในป 2575 หากกลุมทรูไดรับการตอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจําเปนสําหรับการใหบริการบรอดแบนด กลุมทรู
จะตองตออายุการเชาออกไปเปนระยะเวลา (ก) อีก 10 ป นับจากวันครบอายุสัญญาเชาระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยูของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุมทรูท่ีใหบริการบรอดแบนดถืออยู แลวแตเวลาใดจะส้ันกวา ท้ังน้ี เม่ือเขาเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงดังน้ี 
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(ก) รายไดรวมท้ังปของกลุมทรูจากการใหบริการบรอดแบนดเกินกวาระดับท่ีกําหนด หรือ (ข) สวนแบงตลาดโดยรวมของกลุมทรูในการ
ใหบริการบรอดแบนด มากกวารอยละ 33 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.1.1 “ความเปนมา” 

3.2. สรุปอัตราคาเชาของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม 

โดยสําหรับทรัพยสินโทรคมนาคมพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนนําไปจัดหาผลประโยชนโดยการให TUC และ 
TICC ในฐานะผูเชา/เชาชวงและบริหารจัดการหลักเชา/เชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินภายใต
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก ท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี อัตราคาเชาของทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมภายใตสัญญาดังกลาวสําหรับป 2561 สามารถสรุปได ดังน้ี ท้ังน้ี อัตราคาเชาสําหรับ  

เสาโทรคมนาคมจะมีการปรับอัตราคาเชาเพ่ิมข้ึนรายป (annual escalation) ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาท่ี
เก่ียวของ 

  
อัตราคาเชา 

มาตรฐาน 

สวนลดสูงสุดสําหรับ 

ผูเชารายอ่ืน 

(รอยละ) 

อัตราคาเชา 

สําหรับผูเชาและ
บริหารจัดการด้ังเดิม 

เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพ้ืนดนิ (บาท ตอเดือน ตอพ้ืนที่ (slot)) 14,626.00 12.5 10,969.50 

เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟา (บาท ตอเดือน ตอพ้ืนที่ (slot)) 13,359.00 12.5 10,019.25 

โครงขาย IBC/DAS (บาท ตอเดือน ตอพ้ืนที่ (slot)) 22,687.00 12.5 17,015.25 

FOC (บาท ตอเดือน ตอคอรกิโลเมตร) 500.00 - 350.00 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.1.1 “ความเปนมา”  

3.3. ธุรกิจเสาโทรคมนาคมของกองทุน 

กองทุนเปนเจาของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากกลุมทรัพยสิน (portfolio) ซ่ึงไดแก 
เสาโทรคมนาคม จํานวน 12,682 เสา ประกอบดวย เสาท่ีกองทุนเปนเจาของจํานวน 6,350 เสา และเสา 

ท่ีกองทุนมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิจํานวน 6,332 เสา โดยประกอบดวยเสาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนดิน
จํานวน 9,852 เสา เสาท่ีต้ังอยูบนดาดฟาจํานวน 2,298 เสา และระบบ Distributed Antenna System จํานวน 
532 เสา หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 3 กองทุนจะเปน
เจาของหรือมี สิทธิในการรับประโยชนจากรายได สุท ธิ ท่ี เกิดจากกลุมทรัพย สิน  (portfolio) ซ่ึงไดแก  
เสาโทรคมนาคมจํานวนประมาณ 15,271 เสา จากการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  

การกระจายทางภูมิศาสตร 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตรของเสาโทรคมนาคมของกองทุนในแตละภาค  โดยคิดเปน
รอยละของ (ก) จํานวนเสาโทรคมนาคมท้ังหมดท่ีกองทุนเปนเจาของ เชา หรือมีสิทธิรับประโยชนจากรายไดสุทธิ
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ท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกลาวในปจจุบัน (ข) จํานวนเสาโทรคมนาคมท้ังหมดท่ีกองทุนจะเขาลงทุนเพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 3 และ (ค) จํานวนเสาโทรคมนาคมท้ังหมดท่ีกองทุนจะเปนเจาของ เชา หรือมีสิทธิรับประโยชนจากรายได
สุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกลาวภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (ขอมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

 

พื้นท่ี 

กอนการเขาลงทุนเพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 3 

การลงทุนเพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 3 

ภายหลังการเขาลงทุนเพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 3 

จํานวนเสา
รวม 

รอยละของ
จํานวนเสา

ท้ังหมด
(โดยประมาณ) 

จํานวนเสา
รวม 

รอยละของ
จํานวนเสา

ท้ังหมด
(โดยประมาณ) 

จํานวนเสา
รวม 

รอยละของ
จํานวนเสา

ท้ังหมด
(โดยประมาณ) 

เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
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 

ภาคใต 2,081 16.4 399 15.4 2,480 16.2 

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

 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.1.2(ข)(2) “การกระจายทางภูมิศาสตร” 

อายุเสาโทรคมนาคม 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงอายุของ (ก) เสาโทรคมนาคมท่ีอยูในกองทรัพยสิน  (portfolio) ของกองทุนในปจจุบัน  
(ข) เสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 และ (ค) เสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเปนเจาของ  
เชา หรือมีสิทธิรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกลาวภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (ขอมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

เสาโทรคมนาคมจําแนกตาม
อายุ 

กอนการเขาลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 3 

การลงทุนเพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 3 

ภายหลังการเขาลงทุนเพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 3 

ต่ํากวา 1 ป 37 1,657 1,694 

1-3 ป 3,131 928 4,059 

3-5 ป 5,728 4 5,732 

5-10 ป 2,971 - 2,971 

มากกวา 10 ป 815 -    815 

รวม 12,682  2,589  15,271  
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โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.1.2(ข)(3) “อายุเสาโทรคมนาคม” 

ประเภทเสาโทรคมนาคม 

ตารางดังตอไปน้ีสรุปจํานวนและอัตราสวนการกระจายตัวของ (ก) เสาโทรคมนาคมท่ีอยูในกองทรัพยสิน 
(portfolio) ของกองทุนในปจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 และ (ค) เสา
โทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเปนเจาของ เชา หรือมีสิทธิรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดังกลาว ภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 โดยแยกตาม
ประเภทของเสาโทรคมนาคม (ขอมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

ประเภทของเสา ความสูง 

กอนการเขาลงทุนเพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 3 

การลงทุนเพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 3 

ภายหลังการเขาลงทุน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

เสารวม รอยละ เสารวม รอยละ เสารวม รอยละ 

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

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

ตั้งอยูบนพ้ืนดิน <32 เมตร 278 2.2 197 7.6 475 3.1 

ตั้งอยูบนดาดฟา <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 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.1.2(ข)(6) “ประเภทของเสาโทรคมนาคม” 

จํานวนพ้ืนท่ีรองรับและอัตราการเชาใช 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงความสามารถในการรองรับการใชพ้ืนท่ีบนเสา (hosting capacity) และจํานวนพ้ืนท่ีซ่ึง
สามารถใหเชาแกผูเชาท่ีเปนบุคคลภายนอกได  โดยไมรวมถึงจํานวนพ้ืนท่ี (slots)  บนเสาโทรคมนาคมเปน
จํานวนประมาณ 1,300 พ้ืนท่ี ซ่ึงมีการเชาโดยผูประกอบการบุคคลท่ีสาม สําหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมท่ีอยูใน
กองทรัพยสิน (portfolio) ของกองทุนในปจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 และ 
(ค) เสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเปนเจาของ  เชา  หรือมีสิทธิรับประโยชนจากรายได สุทธิ ท่ีเกิดจาก 

เสาโทรคมนาคมดังกลาวภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม   
คร้ังท่ี 3 (ขอมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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กอนการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 การลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ภายหลังการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 

จํานวน  
(เสา) 

จํานวน
พื้นท่ี

รองรับ
(1) 

การเชา
ใช(2) 

จํานวน
พื้นท่ี

รองรับซึ่ง
สามารถ

ใหเชาแกผู
เชารายอ่ืน 

จํานวน  
(เสา) 

จํานวน
พื้นท่ี

รองรับ
(1) 

การเชา
ใช(2) 

จํานวน
พื้นท่ี

รองรับซึ่ง
สามารถ

ใหเชาแกผู
เชารายอ่ืน 

จํานวน  
(เสา) 

จํานวน
พื้นท่ี

รองรับ
(1) 

การเชา
ใช(2) 

จํานวน
พื้นท่ี

รองรับซึ่ง
สามารถ
ใหเชาแก 

ผูเชา 
รายอ่ืน 

เสาท่ีสามารถใหเชาพ้ืนท่ีแกผูเชารายอ่ืน 

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 

 - เสาท่ีต้ังอยู
บนพ้ืนดิน 

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

 - เสาท่ีต้ังอยู
บนดาดฟา 

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

เสาท่ีอยูภายใตสัญญา HSPA และยังไมสามารถใหเชาพ้ืนท่ีแกผูเชารายอ่ืน 

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

 - เสาท่ีต้ังอยู
บนพ้ืนดิน 

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

 - เสาท่ีต้ังอยู
บนดาดฟา 

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

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

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

15,271 56,485 27,459  

(1) จํานวนพ้ืนที่รองรับ หมายถึง จํานวนชองพ้ืนที่ (slots) ทั้งหมดบนเสาแตละตน คูณดวยจํานวนเสาที่กองทุนเปนเจาของ หรือมีสิทธิในการรับ

ประโยชนจากรายไดสุทธิที่เกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกลาว (แลวแตกรณี)   

(2) การเชาใช หมายถึง จํานวนชองพ้ืนที่ (slots) ทั้งหมดบนเสาซึ่งมีการเชาใชโดยนิติบุคคลในกลุมทรู  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.1.2(ข)(7) “จํานวนพ้ืนท่ีรองรับและอัตราการเชาใช” 

3.4. ธุรกิจเคเบิลใยแกว (FOC) และ ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนที่ตางจังหวัดของกองทุน 

กองทุนมีการลงทุนใน FOC ระยะทางรวม 62,668 กิโลเมตร (หรือ 1,366,582 คอรกิโลเมตร) รวมท้ังอุปกรณ
ระบบส่ือสัญญาณรวม 9,169 ลิงค และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดจํานวน 1.2 ลานพอรต
ครอบคลุม FOC 6,114 กิโลเมตร (หรือ 198,085 คอรกิโลเมตร) โดยกองทุนมีการลงทุนในกลุมทรัพยสิน 
(portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ท้ังในรูปแบบของการเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิ การไดรับสิทธิการเชาระยะยาว และการมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิ หลังจากการไดมา
ซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 กองทุนจะไดรับกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเชา
ระยะยาวใน FOC รวมระยะทาง 27,368 กิโลเมตร (หรือ 1,210,291 คอรกิโลเมตร) มาเพ่ิมเติม 

เสนใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงาน (dark fiber capacity)  

ตารางดังตอไปน้ีแสดงขอมูลโดยท่ัวไปของ (ก) FOC ท่ีอยูในกองทรัพยสิน (portfolio) ของกองทุนในปจจุบัน  
(ข) FOC ท่ีกองทุนจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี  3 และ (ค) FOC ท่ีกองทุนจะเปนเจาของ เชา หรือมีสิทธิรับ
ประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจาก FOC ดังกลาวภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
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โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (ตัวเลขขางลางน้ีปดเศษเพ่ือใหงายตอการนําเสนอ ) (ขอมูล ณ วันท่ี 12 
มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  

  

  

กอนการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 การเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ภายหลังการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จํานวน
คอร

กิโลเมตร 

จํานวนท่ี
ใหเชาตาม
สัญญาใน
ปจจุบัน 

อัตรารอย
ละท่ีใหเชา
ของ FOC 

ท้ังหมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จํานวน
คอร

กิโลเมตร 

จํานวนท่ี
ใหเชาตาม
สัญญาใน
ปจจุบัน 

อัตรา 

รอยละท่ี
ใหเชาของ 

FOC 

ท้ังหมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จํานวน
คอร

กิโลเมตร 

จํานวนท่ี
ใหเชาตาม
สัญญาใน
ปจจุบัน 

อัตรา 

รอยละท่ี
ใหเชาของ 

FOC 

ท้ังหมด 

FOC ท่ีสามารถใหเชากับผูเชารายอ่ืน 

 
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 ท่ีอยูภายใตสัญญา HSPA และท่ีอยูภายใตสิทธิในการเชาแตเพียงผูเดียว (ยกเวนจะมีการตกลงเปนอยางอ่ืนในอนาคต) ซึ่งยังไมสามารถใหเชาแกผูเชารายอ่ืน 

  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) สําหรับ FOC ที่อยูภายใตสัญญา HSPA เปนไปตามเง่ือนไขของสัญญา HSPA ซึ่งเกิดข้ึนกอนที่กองทุนจะเขาลงทุนและทําสัญญาโอนขาย

ทรัพยสินและสิทธิรายได 

ปริมาณความจุสําหรับใหเชา
แกผูเชารายอ่ืน  

กอนการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 การเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ภายหลังการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 

ปริมาณความจุท่ี
สามารถใหเชาแกผู

เชารายอ่ืน 

อัตรารอยละปริมาณ
ความจุท่ีสามารถให
เชาแกผูเชารายอ่ืน
ของ FOC ท้ังหมด 

ปริมาณความจุท่ี
สามารถใหเชาแกผู

เชารายอ่ืน 

อัตรารอยละปริมาณ
ความจุท่ีสามารถให
เชาแกผูเชารายอ่ืน
ของ FOC ท้ังหมด 

ปริมาณความจุท่ี
สามารถใหเชาแกผู

เชารายอ่ืน  

อัตรารอยละปริมาณ
ความจุท่ีสามารถให
เชาแกผูเชารายอ่ืน
ของ FOC ท้ังหมด 

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

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.1.2(ค)(8) “เสนใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงาน (dark fiber 

capacity)” 

3.5. การวิเคราะหเกี่ยวกับความสามารถทางการเงินของผูเชาหลัก/ผูเชาชวงหลักของทรัพยสินโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน 

เน่ืองจากกลุมทรูเปนกลุมผูเชาหลัก/ผูเชาชวงหลัก ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีได 
มีการแกไขและแทนท่ี บริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาถึงความสามารถของผูเชาหลัก /ผูเชา
ชวงหลัก และคูสัญญา ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเชา/เชาชวงท่ีเก่ียวของ โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

ผลประกอบการในภาพรวมของกลุมผูเชาหลัก/ผูเชาชวงหลักมีการพัฒนาข้ึนอยางตอเน่ือง โดยมีรายไดเพ่ิมข้ึน
จากประมาณ 109,000 ลานบาทในป พ.ศ. 2557 เปนประมาณ 138,000 ลานบาทในป พ.ศ. 2560 หรือเพ่ิมข้ึน
ประมาณรอยละ 8 ตอป ในขณะท่ี EBITDA เพ่ิมข้ึนจากประมาณ 20,000 ลานบาท ในป พ.ศ. 2557 เปน
ประมาณ 33,000 ลานบาทในป พ.ศ. 2560 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 18 ตอป อีกท้ัง กลุมผูเชาหลัก/ผูเชาชวง
หลักมีฐานะทางการเงินอยูในระดับท่ีสมเหตุสมผล โดยอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ อาทิ หน้ีสินตอ EBITDA 

อยูที่ประมาณ 4 เทาในป พ.ศ. 2560 

ดวยเหตุผลและขอมูลท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน ประกอบกับการวิเคราะหกระแสเงินสดภายหลังหักรายจายดาน
ตนทุนท่ีสําคัญ (CAPEX) รวมถึงภาระคาเชาท่ีมีกับกองทุนแลวน้ัน บริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงิน 
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มีความเห็นวาสถานะทางการเงิน รวมถึงความสามารถและความพรอมของผูเชาหลัก/ผูเชาชวงหลักในการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเชา/เชาชวงท่ีเกี่ยวของอยูในระดับท่ีสมเหตุสมผล  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.5 “การประเมินคาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและ
ความเห็นของบริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงิน” 

3.6. สรุปจุดเดนของกองทุนและกลยุทธการลงทุน  

3.6.1. จุดเดนของกองทุน 

3.6.1.1. การมีกองทรัพยสินซ่ึงมีขนาดใหญและครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ  อันประกอบไปดวย 

เสาโทรคมนาคม FOC และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอ่ืนๆ (ท้ังท่ีเปนกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสิน สิทธิการเชาระยะยาว และสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิ) น้ัน ทําให
กองทุนจะไดรับประโยชนจากการท่ีเปนผูบุกเบิกในอุตสาหกรรมซึง่การเขามาในธุรกิจประเภท
น้ีมีอุปสรรคหลายประการ 

3.6.1.2. รายไดของกองทุนภายใตสัญญาเชาระยะยาวจะเปนพ้ืนฐานซ่ึงชวยใหกองทุนสามารถจัดสรร
ผลตอบแทนท่ีย่ังยืนใหแกผูถือหนวยลงทุน  

3.6.1.3. คาใชจายในการดําเนินการของกองทุนเกือบท้ังหมดน้ัน คงท่ีและ/หรือมีการกําหนดอัตราการ
เพ่ิมข้ึนไวแลว ซ่ึงทําใหสามารถคาดการณผลตอบแทนการลงทุนไดดีข้ึน รวมท้ังลดความผัน
ผวนของผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุน 

3.6.1.4. เสาโทรคมนาคมของกองทุนซ่ึงครอบคลุมอยูท่ัวประเทศ มีพ้ืนท่ีสําหรับรองรับการปลอยเชา
เพ่ิมเติมสําหรับผูเชารายอ่ืน ทําใหกองทุนอยูในสถานะท่ีดีตอการเติบโตโดยการเพ่ิมการเชา
พ้ืนท่ีรวม ซ่ึงจะทําใหกองทุนไดรับประโยชนจากการท่ีมีรูปแบบทางธุรกิจซ่ึงมีความสามารถ
ในการทํากําไรจากยอดขายสวนเพ่ิมท่ีสูง (operating leverage) 

3.6.1.5. การมีความสัมพันธท่ีดีกับกลุมทรู ซ่ึงเปนหน่ึงในผูใหบริการกิจการโทรคมนาคมท่ีครอบคลุม
ท่ัวประเทศและครบวงจรในประเทศไทย รวมถึงประสบการณของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ซ่ึงเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและโครงสรางพ้ืนฐาน
ช้ันนําของประเทศไทย 

3.6.1.6. กองทุนอยูในสถานะท่ีดีท่ีจะไดรับประโยชนจากการขยายโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยาง
รวดเร็วจากการเปล่ียนไปใชบริการระบบ 4G LTE  และการติดตั้งระบบ 5G ในอนาคต 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 2.3.1 “จุดเดนของกองทุน” 
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3.6.2. กลยุทธของกองทุน 

3.6.2.1. การสรางผลกําไรจากการไดใชประโยชนในการดําเนินการ  (operating leverage) ซ่ึง
เปาหมายคือการสรางรายได โดยมุงเนนท่ีการรักษาความสัมพันธท่ีดีกับกลุมทรูและการหา 

ผูเชาพ้ืนท่ีรวมเพ่ิมเติมบนทรัพยสินเสาโทรคมนาคมจํานวนประมาณ 8,939 เสา ท่ีสามารถ
รองรับการใชเพ่ิมเติม ซ่ึงกองทุนจะไดรับภายหลังการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

3.6.2.2. การขยายขนาดกองทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอยางตอเน่ืองของกองทุน โดย 

กลยุทธการจัดหามาซ่ึงทรัพย สินท่ีสามารถใชรวมกันไดจากกลุมทรู หรือผูใหบริการ
โทรคมนาคมรายอ่ืน  

3.6.2.3. การเลือกลงทุนในสวนปรับปรุงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุนเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการรองรับท่ีมีอยู (Capacity) ใหตอบสนองกับอุปสงค 

3.6.2.4. การมุงเนนการบริหารเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว และ
การจัดสรรผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดอยางตอเน่ือง 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 2.3.2 “กลยุทธของกองทุน” 

3.7. การวิเคราะหและคําอธิบายของบริษัทจัดการ 

3.7.1. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

โดยท่ัวไป ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนจะไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ ซ่ึง
รวมถึง ความนาเช่ือถือของผูเชาและบริหารจัดการและคูสัญญาของกองทุน จํานวนการเชาและบริหาร
จัดการและอัตราสวนการเชาใช พ้ืนท่ีตอเสา รายจายลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน การ
เปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เศรษฐกิจของประเทศไทย สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวกับการ
กํากับดูแล และการแขงขัน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 4.1 “ฐานะทางการเงินและผล
การดําเนินงาน” 
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3.7.2. ขอมูลทางการเงินและการดําเนินงาน 

งบกําไรขาดทนุ 

(ลานบาท) 
  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2558  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

รวมรายได 
 

 5,900.7  6,391.0   6,745.0  
 

รวมคาใชจาย 
 

 852.4  1,020.9   1,058.1  
 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 
 

 5,048.3  5,370.1   5,686.9  
 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงิน
ลงทุน   (190.4)  13,497.0   5,429.0 

 

 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการ
ดําเนินงาน    4,857.9  18,867.1   

 

11,115.9 

 

 

การแบงปนสวนแบงกําไรใหแกผูถือหนวย
ลงทุน   5,392.5  5,537.8   5,633.4 

 

 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 4.2 “ขอมูลทางการเงินและการดําเนินงาน”  

ผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เทียบกับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

รายไดรวมของกองทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.5 จาก 6,391.0 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เพ่ิมข้ึนเปน 6,745.0 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 น้ันเปนผลมาจาก ก) รายไดคาเชา
เสาโทรคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึนตามสัญญาเชาท่ีมีอยูระหวางกองทุน กับกลุม ทรู ข) รายไดคาเชาสุทธิที่กองทุน ไดรับ
เพ่ิมข้ึนจากการตกลงคาเชาท่ีดินระหวางกองทุนและบริษัทกลุมทรู ตามการสงมอบจริง ซ่ึงสงผลใหคาเชาท่ีดิน
ลดลง  ค) รายไดคาเชาเสาโทรคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึน ตามสัญญาเชาระหวางกองทุน กับผูเชารายอ่ืน ง) รายได 
คาเชาจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ จ) รายไดอ่ืนจากเงินชําระคืน
จาก AWC TUC TMV และ TICC สําหรับคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืมท่ีเก่ียวของกับการลงทุนทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

คาใชจายรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.6 จาก 1,020.9 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เพ่ิมข้ึน
เปน 1,058.1 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสวนใหญเปนผลมาจากคาใชจายท่ี
เก่ียวของกับการลงทุนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ไดแก ก) คาสิทธิแหงทาง 
คาใชจายในการยายเสาโทรคมนาคม และคาเชาท่ีดินรวมถึงภาษีโรงเรือน และ ข) ดอกเบ้ียจายภายใตสัญญา
กูยืมเงิน ฉบับท่ี 2 ท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
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รายไดจากการลงทุนสุทธิเพ่ิมข้ึน รอยละ 5.9 จาก 5,370.1  ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 เพ่ิมข้ึนเปน 5,686.9 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสวนใหญเปนผลมาจาก
การเพ่ิมข้ึนในรายไดคาเชาตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีกับ
กลุมทรูหักดวยคาใชจายรวมท่ีเพ่ิมข้ึน ตามท่ีไดกลาวขางตน (ซ่ึงรวมถึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
เบ้ืองตน ทรัพยสินท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และทรัพยสินท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 2) 

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนเทากับ 5,429.0 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เปรียบเทียบกับรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเทากับ 13,497.0 
ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของทรัพยสินของกองทุนรวมอันเกิดจากการ
ประเมินมูลคาทรัพยสินโดยผูประเมินอิสระ โดยในป 2560 การเพ่ิมข้ึนจากการประเมินมูลคาดังกลาว จํานวน
5,508.86 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจากผูประเมินอิสระไดมีการปรับสมมติฐานในดานอัตราคิดลดกระแสเงินสด 
(Discount Rate) ในขณะท่ีในป 2559 มีการเพ่ิมข้ึนจากการประเมินมูลคาดังกลาวจํานวน 13,484.87 ลานบาท 
โดยผูประเมินอิสระไดมีการปรับสมมติฐานบางรายการเพ่ือใหมีความใกลเคียงกับท่ีระบุไวตามสัญญาและการ
ดําเนินงานของกองทุน อาทิเชน การปรับเปล่ียนอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) การใชการคิดลด
แบบคร่ึงป (Mid-Year Discount) การปรับเปล่ียนประมาณการรายไดคาเชาจากผูเชารายอ่ืนนอกเหนือจากกลุม
ทรู และการปรับเปล่ียนประมาณการรายการคาใชจายบางรายการ 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานลดลงจาก 18,867.1 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559  เปน 11,115.9 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของทรัพยสินของกองทุนรวมอันเกิดจากการประเมินมูลคาทรัพยสินโดยผูประเมิน
อิสระ 

การแบงปนสวนแบงกําไรใหแกผูถือหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึน รอยละ 1.7  จาก 5,537.8 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เปน 5,633.4 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสวนใหญเปน
ผลมาจากการเพ่ิมข้ึนในรายไดจากการลงทุนสุทธิ นโยบายการบริหารสภาพคลองสวนเกิน โดยการแบงปนสวน
แบงกําไรใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนสวนท่ีเหลือหลังจากการสํารองเงินสดเพ่ือการจายดอกเบ้ียเงินกูยืม  และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีตองสํารองไวเพ่ือจายในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 4.2 “ขอมูลทางการ
เงินและการดําเนินงาน” 

ผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เทียบกับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

รายไดรวมของกองทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.3 จาก 5,900.7 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เพ่ิมข้ึนเปน 6,391.0 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 น้ันเปนผลสวนใหญมาจาก  
ก) รายไดคาเชาทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู ตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการ
แกไขและแทนท่ีระหวางกองทุน กับ กลุมทรู โดยมีการสงมอบเสาโทรคมนาคมสวนท่ีเหลือ ณ ส้ินป พ.ศ. 2558 
โดยในปพ.ศ. 2558 น้ันมีรายไดจากคาเชาพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคม เพียง 3,000 เสาซ่ึงมีการสงมอบ ณ ส้ินป 
2557 เทาน้ัน รวมถึงยังมีรายไดคาเชาพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมสวนเพ่ิมตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
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จัดการระหวางกองทุน กับผูเชารายอ่ืน และ  รายไดคาเชาสุทธิที่กองทุน ไดรับเพ่ิมข้ึนจากคาเชาท่ีดินเพ่ือวางเสา
โทรคมนาคมท่ีลดลง อันเกิดจากการเจรจากับกลุมทรู หลังจากมีการสงมอบทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู
ครบถวน  โดยสงผลใหรายไดโดยรวมของกองทุน เพ่ิมข้ึน 549.7 ลานบาท นอกจากน้ี กองทุนยังมีรายไดคาเชา
เสาและ FOC สวนเพ่ิมจํานวน 143.7 ลานบาท จากการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีการรับรูรายไดครบ 12 เดือนภายในป พ.ศ. 2559 
ในขณะท่ีป พ.ศ. 2558 มีการรับรูรายไดจากเดือนมีนาคมจนถึงเดือนธันวาคม 

คาใชจายรวมเพ่ิมข้ึน รอยละ 19.8 จาก 852.4 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เปน 
1,020.9 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสวนใหญเปนผลมาจากดอกเบ้ียจาย 

ท่ีเกิดจากเงินกูยืมสําหรับการลงทุนในสินทรัพยโทรคมนาคมเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

รายไดจากการลงทุนสุทธิเพ่ิมข้ึน รอยละ 6.4 จาก 5,048.3 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 เพ่ิมข้ึนเปน 5,370.1 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสวนใหญเปนผลมาจาก
การเพ่ิมข้ึนในรายไดคาเชาตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีกับกลุม
ทรู ตามท่ีไดกลาวขางตน 

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน จากรายการขาดทุน 190.4 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 เปนกําไรจากเงินลงทุน 13,497.0 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดย 

สวนใหญเปนผลมาจากการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจริงในเงินลงทุนท่ีถูกประเมินมูลคาใหมโดยผูประเมินในป  
พ.ศ. 2559 ซ่ึงในปพ.ศ. 2558 ไมมีการประเมิน ท้ังน้ี ในป 2559 การเพ่ิมข้ึนจากการประเมินมูลคาดังกลาว
จํานวน 13,484.87 ลานบาท ผูประเมินอิสระไดมีการปรับสมมติฐานบางรายการเพ่ือใหมีความใกลเคียงกับ 

ท่ีระบุไวตามสัญญาและการดําเนินงานของกองทุนรวม อาทิเชน การปรับเปล่ียนอัตราคิดลดกระแสเงินสด 
(Discount Rate) การใชการคิดลดแบบคร่ึงป (Mid-Year Discount) การปรับเปล่ียนประมาณการรายไดคาเชา
จากผูเชารายอ่ืนนอกเหนือจากกลุมทรู และการปรับเปล่ียนประมาณการรายการคาใชจายบางรายการ 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 288.4 จาก 4,857.9 ลานบาท สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  เปน 18,867.1 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดย 

สวนใหญเปนผลมาจากการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจริงในเงินลงทุนท่ีถูกประเมินมูลคาใหมโดยผูประเมินในป  
พ.ศ. 2559 ซ่ึงในปพ.ศ. 2558 ไมมีการประเมิน โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดกลาวขางตน 

การแบงปนสวนแบงกําไรใหแกผูถือหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึน รอยละ 2.7  จาก 5,392.5 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  เปน 5,537.8 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสวนใหญเปน
ผลมาจากรายไดคาเชาจากกลุมทรูท่ีเพ่ิมข้ึน (ท้ังทรัพยสินต้ังแตจัดต้ังกองทุนและทรัพยสินท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 1) และ การเพ่ิมข้ึนของรายไดคาเชาจากผูเชารายอ่ืน รวมถึงนโยบายการบริหารสภาพคลองสวนเกิน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 4.2 “ขอมูลทางการเงินและการดําเนินงาน” 
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งบดุล 

(ลานบาท) 
  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2558  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

สินทรัพยรวม 
 

 86,799.8  100,461.0   119,805.9  
 

หน้ีสินรวม 
 

 15,221.1  15,553.0   29,415.5  
 

สินทรัพยสุทธิ   71,578.7  84,907.9   90,390.4   

 

การวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

สินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จาก 86,799.8 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เปน 100,461.0 ลานบาท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากการประเมินมูลคาของเงินลงทุนใหมโดยผูประเมิน
อิสระ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเปน 119,805.9 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงสวนใหญเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนใน
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และภาษีมูลคาเพ่ิมคางรับ 

หน้ีสินรวมมียอดคงเหลือ เทากับ 15,221.1 ลานบาท และ 15,553.0 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามลําดับ ซ่ึงไมไดมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 
จาก 15,553.0 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปน 29,415.5 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 เน่ืองจากเงินกูยืมระยะยาวสําหรับการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 2 ตามสัญญากูยืมเงิน ฉบับท่ี 2 เม่ือเดือนพฤศจิกายน ในป พ.ศ. 2560 และภาษีมูลคาเพ่ิมคางจายท่ี
เก่ียวของกับการลงทุนเพ่ิมเติมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมดังกลาว 

สินทรัพยสุทธิมียอด เทากับ 71,578.7 ลานบาท 84,907.9 ลานบาท และ 90,390.4 ลานบาท ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามลําดับ สินทรัพยสุทธิเพ่ิมข้ึนในชวง 3 ป ท่ีผานมา 
สวนใหญมาจากการประเมินมูลคาของเงินลงทุนใหมโดยผูประเมินอิสระ 

 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 4.2.1 “สภาพคลองและแหลงทุน” 

ขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติ 

ตารางดานลางแสดงถึงขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติ ซ่ึงควรพิจารณารวมกับหมายเหตุประกอบ  

งบการเงินเสมือน ซ่ึงรวมอยูในเอกสารฉบับน้ี งบกําไรขาดทุนเสมือนจัดทําโดยบริษัทจัดการและไดรับการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของกองทุน ไดแก บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐาน
งานท่ีใหความเช่ือม่ัน โดยใชสมมติฐานท่ีเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามสถานการณสมมติ โดย
จะไมรวมการประเมินมูลคาของเงินลงทุนภายหลังการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ถึงแมวาตามมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงินจะกําหนดใหกองทุนตองวัดมูลคาเงินลงทุนก็ตาม เน่ืองจากบริษัทจัดการเช่ือวาไมมี
หลักการท่ีนาเช่ือถือเพียงพอท่ีจะสามารถวัดมูลคาเงินลงทุนเพ่ือจัดทําขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติ
สําหรับชวงเวลาต้ังแต 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

  

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ท่ีมีอยูปจจุบัน  

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ภายหลังการลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 

(ลานบาท) 

รายไดจากการลงทุน     

รายไดรวม ................................................................ 7,643.6  11,853.9 

คาใชจาย       

คาใชจายรวม ................................................................ (361.4)  (463.7) 

ตนทุนทางการเงิน................................................................ (1,367.2)  (1,423.6) 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ ................................................................ 5,915.0  9,966.6 

จํานวนเงินท่ีสามารถปนสวนแบงกําไร
สําหรับผูถือหนวยลงทุน     

รายไดจากการลงทุนสุทธิ ................................................................ 5,915.0  9,966.6 

หัก  จายชําระและสาํรองคาธรรมเนียมในการ
จัดหาเงินกู ................................................................ (161.2)  (2.8) 

รายไดจากการลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุง ................................ 5,753.8  9,963.8 

เพ่ิม  สภาพคลองสวนเกินท่ีเกิดจากเงินรับ
ลวงหนาคาเชาพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมและ 

อ่ืนๆ ................................................................................................ 72.3  72.3 

คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู ................................ 71.5  78.4 

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

ประมาณการจํานวนสวนแบงกําไรสําหรับ 

ผูถือหนวยลงทุน        

ประมาณการจํานวนสวนแบงรายไดจากการ
ลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุง ................................................................ 5,753.8  9,963.8 

อัตราการปนสวนแบงกําไร (รอยละ) ................................ 100.0  100.0 

ประมาณการจํานวนสวนแบงกําไรท่ีจายจาก
กําไรสะสม ................................................................ 143.7  150.6 

อัตราการปนสวนเน่ืองจากสภาพคลองสวนเกิน 
 100.0  100.0 
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ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ท่ีมีอยูปจจุบัน  

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ภายหลังการลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 

(รอยละ) ................................................................

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

จํานวนหนวย(ลานหนวย)................................................................ 5,808.0  9,723.1 

อัตราการจายเงินปนผลตอหนวย(บาท) ................................ 1.0154  1.0402 

 

ท้ังน้ี ขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติในขางตน ไดจัดทําภายใตสมมติฐานมูลคาทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เทากับ 58,000 ลานบาท โดยการกูยืมเงินเพ่ิมเติมจํานวน 1,102 
ลานบาท และดอกเบ้ียท่ีอัตรารอยละ 4.50  

เพ่ือความเขาใจของนักลงทุนตอประมาณการอัตราผลตอบแทนในปแรก (Prospective Yield) ภายหลัง 

การลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ของกองทุน บริษัทจัดการและ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินไดจัดทําการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงของประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรแก
ตอหนวยของกองทุน รวมถึงประมาณการอัตราผลตอบแทนในปแรก (Prospective Yield) ภายหลังการลงทุนใน
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 โดยการเปล่ียนแปลงของราคาหนวยลงทุนท่ี
เสนอขายใหม และมูลคารวมท่ีกองทุนจะเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 ภายใตสมมติฐานการกูยืมเงินเพ่ิมเติมจํานวน 2,000 ลานบาท และดอกเบ้ียท่ีอัตรารอยละ 4.82 ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) เสมือนมีการเขาทําสัญญาแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบ้ีย (interest rate swap) สําหรับเงินกูยืมท่ีใชในการลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 และ 3 เพ่ือเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ียแบบลอยตัวใหเปนอัตราคงท่ี ตามท่ีแสดงไวในตารางดังตอไปน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดขอมูลทาง
การเงินตามสถานการณสมมติและขอมูลหมายเหตุประกอบในหัวขอ 4.2 “ขอมูลทางการเงินและการดําเนินงาน” 

ท้ังน้ี จะเปนไปตามหลักในการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ท่ีไดรับการอนุมัติ
โดยผูถือหนวยลงทุน กลาวคือ สวนเพ่ิมของประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน หากการ
ลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 สําเร็จจะเทากับ 0.0600 
บาทตอหนวยลงทุน โดยประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน หากไมมีการลงทุนในทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 เทากับ 0.9802 บาทตอหนวยลงทุน  

 



สรุปขอมูลสาํคัญของการเสนอขาย 

 

สรุปขอมูลสาํคัญของการเสนอขาย หนาท่ี 23 

 

ราคาหนวยลงทุน 

ท่ีเสนอขายใหม (บาท) 
13.60 13.70 13.80 13.90 

มูลคาทรัพยสินโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  
(ลานบาท) 

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

เงินกูยืม (ลานบาท) 2,000 2,000 2,000 2,000 

ประมาณการจํานวนสวนแบง
กําไรสําหรับผูถือหนวยลงทุน 

(ลานบาท) 
10,026.7 10,026.4 10,026.1 10,025.9 

ประมาณการเงินปนสวนแบง
กําไรตอหนวยลงทุน (บาท) 

1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 

ประมาณการอัตรา
ผลตอบแทนในปแรก 
(Progressive Yield) 
(รอยละ) 

7.65 7.59 7.54 7.48 

จํานวนหนวยใหมที่ออกและ
เสนอขาย (ลานหนวย) 

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

 

3.8. คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ท่ีเก็บจากกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน  

   

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2558  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

คาใชจายรวม (ลานบาท) 
 

 852.4  1,020.9   1,058.1  

รอยละของรายได   15.7  16.0   14.4  

 

คาใชจายรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.6 จาก 1,020.9 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เพ่ิมข้ึน
เปน 1,058.1 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสวนใหญเปนผลมาจากคาใชจายท่ี
เก่ียวของกับการลงทุนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ไดแก ก) คาสิทธิแหงทาง 
คาใชจายในการยายเสาโทรคมนาคม และคาเชาท่ีดินรวมถึงภาษีโรงเรือน และ ข) ดอกเบ้ียจายภายใตสัญญา
กูยืมเงิน ฉบับท่ี 2 ท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

คาใชจายรวมเพ่ิมข้ึน รอยละ 19.8 จาก 852.4 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เปน 
1,020.9 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสวนใหญเปนผลมาจากดอกเบ้ียจายท่ี 

เกิดจากเงินกูยืมสําหรับการลงทุนในสินทรัพยโทรคมนาคมเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
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โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 4.1 “ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน” และ หัวขอ 7.8 

“คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ”  

4. สรุปปจจัยความเส่ียง 

ผูลงทุนควรพิจารณาอยางรอบคอบถึงความเส่ียงและขอพิจารณาในการลงทุนท่ีจะไดกลาวตอไป รวมท้ังปจจัย
อ่ืนๆ ท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีและหนังสือช้ีชวนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนฉบับเต็มกอนตัดสินใจ
ลงทุน ปจจัยความเส่ียง และขอพิจารณาตางๆ ตามท่ีจะกลาวถึงตอไปน้ี ไมใชปจจัยความเส่ียงท้ังหมด  

ในปจจุบันหรือท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ความเส่ียงอ่ืนๆ ไมวาจะทราบอยูแลวหรือไมก็ตาม อาจมีผลกระทบใน 

ทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกองทุนหรือมูลคาของหนวยลงทุนในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน
หัวขอ 6.1 “ความเส่ียงเก่ียวกับกองทุน” 

4.1. ความเส่ียงเกี่ยวกับกองทุน 

4.1.1. ความเส่ียงของกองทุนอันเน่ืองมาจากกลุมทรู 

4.1.2. กองทุนอาจไมมีกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายในรายไดในอนาคตซ่ึงถูกขายใหแกกองทุนตามสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายไดกับ BFKT และ AWC และเจาหน้ีรายอ่ืนของ BFKT และ AWC อาจโตแยงหรือ
เรียกรองรายไดในอนาคตตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 

4.1.3. สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได กอใหเกิดความเส่ียงทางการคาบางประการแกกองทุน 

4.1.4. กองทุนตองพ่ึงพาผูเชาและบริหารจัดการหลักจํานวนนอยรายสําหรับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม และอาจจะไมสามารถเรียกชําระเงินจากผูเชาและบริหารจัดการเหลาน้ี หรือ AWC หรือ 
BFKT ไดตามกําหนดเวลา หรือไมสามารถเรียกชําระไดเลยในกรณีท่ีผูเชาและบริหารจัดการหลัก
เหลาน้ี AWC หรือ BFKT ลมละลายหรือประสบปญหาทางการเงินอยางรายแรง 

4.1.5. การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการใชเสารวมกันและผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวมบนเสาโทรคมนาคม
และ FOC ของกองทุน อาจไมไดเปนไปในลักษณะท่ีกองทุนคาดหมาย 

4.1.6. บริษัทจัดการอาจไมสามารถดําเนินกลยุทธการลงทุนของกองทุนไดอยางประสบผลสําเร็จตอเน่ือง และ
อาจตกลงแกไขแปล่ียนแปลงเอกสารธุรกรรม สละสิทธิ หรือใหความยินยอมโดยไมขอความยินยอม
จากผูถือหนวยลงทุน 

4.1.7. กองทุนอาจไมสามารถซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมภายใตเงื่อนไขท่ียอมรับได 
หรือไมสามารถรวมทรัพยสินเหลาน้ันไดอยางประสบผลสําเร็จ  หรือกองทุนอาจจะไมสามารถระบุ
เปาหมายท่ีเหมาะสม หรือกลยุทธการเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไมประสบ
ผลสําเร็จ 



สรุปขอมูลสาํคัญของการเสนอขาย 

 

สรุปขอมูลสาํคัญของการเสนอขาย หนาท่ี 25 

4.1.8. หากบริษัทจัดการไมสามารถบริหารจัดการกองทุน และ/หรือ ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมไม
ดําเนินการใหบริการท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการจัดหาผลประโยชนจากกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

4.1.9. การดําเนินงาน ใหบริการ บํารุงรักษา และซอมแซม FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด
มีคาใชจายสูงและมีความเส่ียง 

4.1.10. สรุปรายงานการประเมินคาอิสระและรายงานท่ีใชอางอิง ไมใชความเห็นเก่ียวกับประโยชนเชิงพาณิชย
ของกองทุน และไมใชความเห็นไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยายเก่ียวกับราคาซ้ือขายหนวยลงทุนใน
อนาคต หรือฐานะการเงินของกองทุน และการประเมินราคาท่ีอยูในรายงานดังกลาวไมไดเปน
เคร่ืองบงช้ีถึงมูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสินของกองทุน 

4.1.11. จํานวนเงินท่ีคาดวาจะไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังน้ี  อาจไดรับผลกระทบจากสภาวะของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในขณะน้ัน และกองทุนอาจไมสามารถระดมเงินทุนจากการเสนอขายหนวย
ลงทุนคร้ังน้ีอยางเพียงพอท่ีจะเปนคาใชจายในการซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และการดําเนินการท่ีจะตองแลวเสร็จกอนและหลังการโอนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ใหแกกองทุนอาจลาชาหรือไมสามารถกระทําได 

4.1.12. การไมไดรับความยินยอมจากเจาของท่ีดินผูใหเชาและการอนุญาตหรืออนุมัติจากผูใหสิทธิแหงทาง 
หรือการไมสามารถคุมครองสิทธิของกองทุนในท่ีดินซ่ึงเปนท่ีต้ังของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจมี
ผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของ
กองทุน 

4.1.13. หากผลการวิเคราะหการทับซอนกันของเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จํานวน
หน่ึงท่ีกองทุนไดดําเนินการใหมีการจัดทําการวิเคราะหปรากฏวา มีการทับซอนกันระหวางเสา
โทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และเสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนอยูในปจจุบัน 
กลุมทรูก็จะยังเชาพ้ืนท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคมดังกลาวตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของและจะดําเนินการแกไขการทับซอนของเสา
โทรคมนาคมดังกลาวน้ันภายในระยะเวลาประมาณไมเกินสองปนับจากวันท่ีไดรับแจงจากกองทุนถึง
รายละเอียดของเสาโทรคมนาคมท่ีมีการทับซอนกัน  แตอยางไรก็ดี อาจมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดความ
ลาชาในการดําเนินการแกไขการทับซอนของเสาโทรคมนาคมดังกลาวโดยกลุมทรู ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ในทางลบช่ัวคราวตอความสามารถของกองทุนในการหารายไดจํานวนหน่ึงจากเสาโทรคมนาคมท่ี  

ทับซอนกันดังกลาว โดยการใหเชาแกผูเชาท่ีเปนบุคคลภายนอก 

4.1.14. รายงานของผูเช่ียวชาญท่ีทําการประเมินทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ซ่ึงบริษัทจัดการ
อาศัยเปนขอมูลน้ันมีขอบเขตท่ีจํากัด อีกท้ังอาจมีความไมถูกตองและมีขอบกพรองอยู 
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4.1.15. กองทุนอาจเผชิญความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย การชําระหน้ีและการกูยืมเงินเพ่ือชําระหน้ีเดิม ในสวน
ของหน้ีท่ีมีอยูในปจจุบัน และหน้ีในอนาคต และอาจไมสามารถจัดหาเงินทุนท่ีจําเปนในอนาคตตาม
ขอกําหนดซึ่งเปนท่ียอมรับได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนท่ีจําเปนดังกลาวไดเลย 

4.1.16. สิทธิของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนในการเรียกรองตอบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนมีอยูอยาง
จํากัด 

4.2. ความเส่ียงเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมและกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม 

4.2.1. ความเส่ียงเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการกํากับดูแลดานกฎระเบียบ 

4.2.2. การลดลงของอุปสงคของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย  อาจมีผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของกองทุน 

4.2.3. กองทุนตองพ่ึงพาปจจัยตางๆ ท่ีกระทบตออุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีและบรอดแบนดของ
ประเทศไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง การเติบโตของกลุมทรูและผูเชาและบริหารจัดการหลัก 

4.2.4. การแขงขันท่ีสูงข้ึนในการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอาจกอใหเกิด
แรงกดดันดานราคา ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแส
เงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 

4.2.5. เทคโนโลยีใหมอาจทําใหธุรกิจของกองทุนเปนท่ีตองการนอยลงสําหรับลูกคาปจจุบันและ/หรือผูท่ีอาจ
เขามาเปนลูกคา และสงผลใหมีรายไดลดลง 

4.2.6. หากผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีควบรวมกิจการเขาดวยกันในระดับท่ีมีนัยสําคัญ รายไดและ
ความสามารถในการสรางกระแสเงินสดของกองทุนอาจไดรับผลกระทบในทางลบ 

4.2.7. คาใชจายในการดําเนินคดีอาจมีผลกระทบทางลบตอโอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของกองทุน 

4.3. ความเส่ียงเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุมทรู 

4.3.1. กลุมทรูมีการแขงขันกับรัฐวิสาหกิจผูเคยใหสิทธิดําเนินการ ซ่ึงไดนําไปสูขอพิพาทกับรัฐวิสาหกิจผูเคย
ใหสิทธิดําเนินการเหลาน้ันและยังอาจนําไปสูขอพิพาทในภายหนากับรัฐวิสาหกิจผูเคยใหสิทธิ
ดําเนินการ 

4.3.2. การท่ี กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการชําระเงินตามสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA หรือการใชสิทธิ
บางประการท่ี กสท. โทรคมนาคมมีอยู อาจสงผลกระทบตอกิจการของกองทุน 
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4.4. ความเส่ียงเกี่ยวกับการลงทนุในหนวยลงทนุ 

4.4.1. ราคาซ้ือขายหนวยลงทุนอาจผันผวนอยางมีนัยสําคัญ และผูลงทุนอาจไมสามารถขายหนวยลงทุนไดใน
ราคาเทากับหรือมากกวาราคาเสนอขายหนวยลงทุน 

4.4.2. อาจตองมีการเลิกกองทุนหากเกิดเหตุการณซึ่งทําใหตองเลิกกองทุนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4.4.3. การขายหนวยลงทุนในอนาคต และการมีหนวยลงทุนเพ่ือการขายเปนจํานวนมาก อาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอราคาซ้ือขายของหนวยลงทุน 

4.4.4. หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ไม มีผลผูกพันตามกฎหมายและมิไดเปนการ 

คํ้าประกันโดย TUC และ TUC ไมมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองใหการสนับสนุนแก  BFKT ตาม
รายละเอียดท่ีระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกลาว 

4.4.5. กองทุนไมอาจรับรองไดวาจะสามารถจายเงินปนผลในหนวยลงทุนหรือสามารถรักษาระดับการจายเงิน
ปนผลได 

4.4.6. ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการได 

4.4.7. บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนไดดวยมติของท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงมากกวารอยละ 
50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือโดยสํานักงาน ก.ล.ต.  

4.4.8. ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหนวยลงทุนท่ีออกใหมต่าํกวามูลคาหนวย
ลงทุนกอนการเสนอขายหนวยลงทุนเพ่ิมเติม 

4.4.9. ความเส่ียงเก่ียวกับการจดทะเบียนและซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

4.4.10. ผูถือหนวยลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาอาจไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับเงินปนผลท่ี ไดจาก
กองทุนเม่ือไดมีการย่ืนเสียภาษี เวนแตจะไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดและผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาวไดใหขอมูลสวนบุคคลบางอยาง 
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สวนที่ 1 
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1. ขอมูลท่ัวไป  

1.1. กองทุน 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย)  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

ช่ือโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)  Digital Telecommunications Infrastructure Fund 

ช่ือยอกองทุน  DIF 

1.2. บริษัทจัดการ 

ช่ือ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

ที่อยู   ช้ัน 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา 

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท  0-2949-1500 

โทรสาร  0-2949-1510 

1.3. ผูดูแลผลประโยชน 

ช่ือ  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู  เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ  
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140  

โทรศัพท  0-2470-3201 

โทรสาร  0-2470-1996-7 
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1.4. นายทะเบียนหนวยลงทุน 

ช่ือ  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่อยู  เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท  0-2009-9000 

โทรสาร  0-2009-9991 

1.5. ที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับการเสนอขายคร้ังแรกและการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 และ  
คร้ังท่ี 3  

ช่ือ  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจัุกร เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท  0-2544-7097 

โทรสาร  0-2544-2185 

1.6. ประเภท วัตถุประสงค และอายุของกองทุน 

ประเภท
กองทุน 

เปนกองทุนรวมชนิดท่ีเสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุนเปนการท่ัวไปประเภทไมรับซ้ือคืน
หนวยลงทุน ซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

วัตถุประสงค
ของกองทุน 

เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยนําเงินท่ีไดจากการเสนอขาย
หนวยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเปนหลักซ่ึงมีศักยภาพในการสราง
ผลตอบแทนเพ่ือเปนรายไดใหแกกองทุน เพ่ือใหกองทุนสามารถจายผลตอบแทนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนไดในระยะยาว  โดยจะเปนการลงทุนในกิจการโครงสรางพ้ืนฐานประเภท
โทรคมนาคม 

อายุกองทุน ไมมีกําหนดอายุ 

1.7. จํานวนเงินทุนโครงการ 

จํานวนเงินทุน 58,080,000,000 บาท โดยเงินทุนของกองทุนหลังจากวันท่ีการเสนอขาย
เสร็จส้ินจะไมเกิน 101,080,000,000 บาท 
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1.8. มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท และราคาของหนวยลงทุน และจํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าในการจองซ้ือ 

1.9. ชนิดของหนวยลงทุน สิทธิประโยชน และนโยบายการจายเงินปนผลและการคืนเงินลงทุน 

ชนดิหนวยลงทนุ มีชนิดเดียว ซ่ึงมีสิทธิและผลประโยชนตอบแทนเทาเทียมกันทุกประการ 

สิทธิประโยชนและ นโยบายการ
จายเงินปนผลและการคืนเงิน
ลงทนุ 

การจายเงินแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนสามารถกระทําไดเปน
คร้ังคราวในรูปของการจายเงินปนผลและการคืนเงินลงทุนดวยการ 

ลดทุนตามท่ีโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพยใหกระทําได 

กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอย 

ปละสองคร้ังในกรณีท่ีกองทุนมีกําไรเพียงพอ โดยเม่ือรวมแลวในแตละ
รอบปบัญชี จายในอัตราไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิท่ีปรับปรุง
แลว (หรืออัตราสวนอยางอ่ืนใดท่ีกฎหมายหลักทรัพยอนุญาตใหกองทุน
สามารถจายได) 

ในกรณีท่ีกองทุนมีกําไรสะสม กองทุนอาจจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวย
ลงทุนจากกําไรสะสมได อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใด ๆ บริษัทจัดการ
จะไมจายเงินปนผลหากกองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 

ตามนโยบายของกองทุน กองทุนอาจมีการพิจารณาชาํระคืนสภาพคลอง
สวนเกินใดๆ (ถามี) รวมถึงสภาพคลองสวนเกิน ซ่ึงเกิดจากการไดรับ 

คาเชาหรือเงินจํานวนใดๆ ลวงหนาตามสัญญาเชา ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี และ/หรือ สัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายไดใหแกผูถือหนวยลงทุนดวยการลดทุน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 7.2 “นโยบายและวิธีการจายเงิน
ปนผลและการคืนเงินลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน”  

มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน หนวยละ 10.00 บาท 

จํานวนหนวยลงทุน 5,808,000,000 หนวย โดยจํานวนหนวยลงทุนหลังจากวันท่ีการเสนอ
ขายเสร็จส้ินจะไมเกิน 10,108,000,000 หนวย 

ประเภทหนวยลงทุน ระบุชื่อผูถือ 

ราคาเสนอขายหนวยลงทุน ชวงราคาเสนอขายเบ้ืองตน (Preliminary Offering Price Range) ไดแก
13.60 – 13.90 บาทตอหนวย 
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1.10. ลักษณะของผูถือหนวยลงทุน 

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใดๆ ไมวาจะเปนบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลตางชาติ 

อาจลงทุนในหนวยลงทุนได และไมวาจะเปนนักลงทุนรายยอย (หรือนักลงทุนท่ีมิใชนักลงทุนสถาบัน) หรือ 

นักลงทุนสถาบัน แตตองอยูภายใตขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามท่ีกําหนดไวในขอ  7.4.6 “ขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุน” และกฎหมายท่ีจํากัดความสามารถในการลงทุนในหนวยลงทุนของบุคคลน้ันๆ (หากมี) 

ท้ังน้ี หนวยลงทุนของกองทุนมิไดมีการจดทะเบียนและจะไมมีการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยของสหรัฐฯ หรือ
กฎหมายหลักทรัพยในรัฐใดๆ ของสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี กองทุนมิไดจดและจะไมมีการจดทะเบียนเปนบริษัท
จัดการการลงทุนตาม พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ และผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนจาก พ.ร.บ. บริษัทลงทุน
ของสหรัฐฯ ดังกลาว การเสนอขาย จําหนาย หรือสงมอบหนวยลงทุน ในสหรัฐอเมริกา หรือใหบุคคลผูมีสัญชาติ
อเมริกัน หรือผูมีภูมิลําเนาในสหรัฐอเมริกาหรือพลเมืองของสหรัฐอเมริกาไมสามารถดําเนินการไดแตอยางใด เวนแต
ภายใตขอยกเวนบางประการ นอกจากน้ัน การเสนอขาย หรือขายหนวยลงทุนในสหรัฐอเมริกา หรือเพ่ือบัญชีหรือเพ่ือ
ประโยชนของ “บุคคลอเมริกัน” ตามท่ีนิยามไวในกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยของสหรัฐฯ ก็ไมสามารถ
ดําเนินการไดเวนแตการเสนอขายหรือขายหนวยลงทุนใหแก (1) บุคคลซ่ึงเปนท้ัง “ผูซ้ือสถาบันท่ีมีคุณสมบัติ” ตามท่ี
นิยามไวในกฎ 144 A ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยของสหรัฐฯ และ “ผูซ้ือท่ีมีคุณสมบัติ” ตามความหมายท่ีกําหนดไวใน
มาตรา 2(เอ)(51) ของ พ.ร.บ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ และ (2) บุคคลท่ีมิใชคนสหรัฐอเมริกาโดยเปนธุรกรรมนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยของสหรัฐฯ  

หนวยลงทุนสามารถโอนได ตราบเทาท่ีไมขัดตอขอจํากัดท่ีกําหนดไวในหัวขอ  7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน” ตามหลักเกณฑและวิธีการโอนหนวยลงทุนท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.4.4 “วิธีการโอนหนวยลงทุน” และผูซื้อ
หนวยลงทุนเบ้ืองตนแตละรายจะตองให หรือถือวาไดใหการยอมรับคํารับรอง และใหความตกลงบางประการ 

1.11. วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนและวันที่ไดรับอนุมัติใหเพ่ิมทุน 

วันท่ีไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุน : วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556  

วันท่ีไดรับอนุมัติใหเพ่ิมทุน   : 5 เมษายน พ.ศ. 2561 
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1.12. แผนภาพความเส่ียงของกองทุน  

 

เน่ืองจากโครงสรางของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานและประเภททรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนของแตละกองทุนน้ันมี
ความแตกตางกัน  ดังน้ัน ระดับความเส่ียงของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานจะอยูในระดับ 4 ถึง 8 ซ่ึงข้ึนอยูกับ
ปจจัยดังตอไปน้ี  1) ความแนนอนของรายได 2) สภาพการแขงขันและความผันผวนของธุรกิจท่ีกองทุนลงทุน 3) การ
กระจายการลงทุนของกองทุน 4) ระดับความนาเช่ือถือของคูสัญญาหรือผูใชบริการ 5) ผลการดําเนินงานท่ีผานมา
ของกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีลงทุน 6) สัดสวนการลงทุนใน greenfield project และ 7) ลักษณะเฉพาะอ่ืนใดท่ีมี
ผลกระทบตอประโยชนและความเส่ียงของกองทุนรวม  

โดยหากกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความเส่ียงระดับ 4 น้ัน เปนกองทุนท่ีมีทุกปจจัยประกอบกันดังน้ี รายได
ของกองทุนมีการระบุไวลวงหนาเปนจํานวนท่ีแนนอน มีความผันผวนตํ่า มีหนวยงานของรัฐเปนผูเชา หรือเปน
คูสัญญาระยะยาว และกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนลงทุนเปดดําเนินการและมีรายไดเชิงพาณิชยแลวในระยะ
เวลานานพอสมควร ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความแนนอนของรายได และสําหรับกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความ
เส่ียงระดับ 8 น้ัน เปนกองทุนท่ีมีทุกปจจัยประกอบกันดังน้ี รายไดกองทุนมีความผันผวนสูง กิจการโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีกองทุนลงทุนใชเทคโนโลยีใหม ยังไมเปนท่ีแพรหลาย โครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนลงทุนเพ่ิงเปดดําเนินการ 
หรือกองทุนมีสัดสวนการลงทุนในโครงการท่ียังไมมีรายไดเชิงพาณิชย (greenfield project) ในสัดสวนท่ีมีนัยสําคัญ 

สําหรับกองทุนซ่ึงลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม โดยประกอบดวย (ก) กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมบางประเภท เชน เสาโทรคมนาคม FOC และ FOC หลัก และระบบบรอดแบนดในเขต
พ้ืนท่ีตางจังหวัด  (ข) สิทธิการเชาระยะยาวใน FOC และ (ค) สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดข้ึนจาก
การใหเชาทรัพยสินโทรคมนาคมบางประเภท โดยรายไดท่ีจะเกิดจากทรัพยสินของกองทุนจะเกิดข้ึนตอเน่ืองตาม
สัญญาระยะยาว และสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิที่เกิดข้ึนจากการใหเชาทรัพยสินโทรคมนาคมดังกลาว
มีความผันผวนตํ่า เน่ืองจากบริษัทจัดการเช่ือวาผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุนซ่ึงเปนหน่ึงในผูใหบริการ
โทรคมนาคมรายใหญของประเทศไทย ตองใชทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือใหบริการโทรคมนาคม
เคล่ือนท่ีแกผูบริโภคซ่ึงมีแนวโนมการบริโภคท่ีสูงข้ึน และคาดวา กสท. โทรคมนาคม จะยังคงใชทรัพยสิน
โทรคมนาคมท่ีมีการขายรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชา ใหแกกองทุนตอไปจนกวาสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ 
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HSPA จะส้ินสุด โดยในดานเทคโนโลยี ทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนสวนใหญ เปนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive ซ่ึงถือทรัพยสินท่ีมีการใชแพรหลายท่ัวโลก มีความเส่ียงดานเทคโนโลยีคอนขางตํ่า 
และมีความจําเปนตอชีวิตประจําวันของคนสวนมาก และทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนท้ังหมดเปนทรัพยสินท่ีมีรายได
เชิงพาณิชย (ไมมี Greenfield Projects) นอกจากน้ันในสวนของผลประกอบการท่ีผานมาต้ังแตจัดตั้งกองทุนในป 
2556 กองทุนมีผลประกอบการท่ีม่ันคงและสมํ่าเสมอตอเน่ือง 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในทรัพยสินท่ีเปนทางเลือกใหมในการลงทุนและมีความเส่ียงจาก
การพ่ึงพิงผูเชาหลักคอนขางสูง ประกอบกับความไมชัดเจนบางประการเก่ียวกับการกํากับดูแลโดยหนวยงานอ่ืน 
อาทิเชน กสทช. ในการจัดหาผลประโยชนจากการใหเชาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ซ่ึง กองทุนอาจ
จําเปนตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาธรรมเนียม USO ความเส่ียงของกองทุนจึงอยูท่ีระดับ 7 ท้ังน้ี  
ผูลงทุนจึงควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนโดยละเอียดกอนตัดสินใจลงทุน   

2. กลยุทธและนโยบายการลงทุนและการจายผลตอบแทน  

2.1. ภาพรวมการลงทุน 

2.1.1. การลงทุนในปจจุบัน 

กองทุนเปนกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึงมีการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนเปนการท่ัวไปซ่ึง
เปนชองทางใหกับผูถือหนวยลงทุนใหไดมีโอกาสลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน 
โดยทรู ซ่ึงเปนบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุน และถือ
หนวยลงทุนจํานวนประมาณรอยละ 28.11 ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมด ณ วันท่ี  15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
ท้ังน้ี ในอนาคต กองทุนอาจจะลงทุน หรือไดมาเพ่ิมเติมซ่ึงทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม  
และ/หรือ ไดมาซ่ึงสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดท่ีเกิดจากทรัพยสินดังกลาว โดยอาจจะไดมาจากกลุมทรู
และ/หรือจากบุคคลอ่ืน นอกจากน้ี บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคจะบริหารกิจการของกองทุน โดยมีเปาหมายหลัก
คือการสรางรายไดอยางตอเน่ืองเพ่ือท่ีจะสามารถใหอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตอสภาวะการแขงขันในตลาด
ทุนแกผูถือหนวยลงทุนในระยะยาว 

ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี กองทุนมีการลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานแยกตามประเภท
ของทรัพยสินดังน้ี  

(ก) เสาโทรคมนาคม 

กองทุนเปนเจาของหรือมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากกลุมทรัพยสิน 
(portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจํานวน 12,682 เสา ประกอบดวย เสาท่ีกองทุนเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิจํานวน 6,350 เสา (ไดแก ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูและเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2) และเสาท่ีกองทุนมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิจํานวน 6,332 เสา  
(ไดแก เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2) รวมท้ังกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน
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โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหน่ึง ภายหลังจากวันครบกําหนด
สัญญา HSPA  

(ข) ใยแกวนําแสง (FOC) และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนที่ตางจังหวัด 

กองทุนมีการลงทุนในใยแกวนําแสงระยะทางรวม 62,668 กิโลเมตร (หรือ 1,366,582  

คอรกิโลเมตร) รวมท้ังอุปกรณระบบส่ือสัญญาณรวม 9,169 ลิงค และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ี
ตางจังหวัดจํานวน 1.2 ลานพอรตครอบคลุม FOC 6,114 กิโลเมตร (หรือ 198,085 คอรกิโลเมตร) โดย
กองทุนมีการลงทุนในกลุมทรัพยสิน (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ี
ตางจังหวัด ท้ังในรูปแบบของการเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ การไดรับสิทธิการเชาระยะยาว และการมีสิทธิ
ในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิ ท้ังน้ี สามารถแบงตามประเภทการลงทุนไดดังน้ี 

(1) การถือครองกรรมสิทธ์ิ 

(1.1) กรรมสิทธ์ิในระบบ FOC หลักและอุปกรณระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของ และ
ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดซึ่งไดมาจาก TICC ซ่ึงประกอบดวย FOC 

ความยาว 5,112 กิโลเมตร (หรือ 122,974 คอรกิโลเมตร) และอุปกรณระบบส่ือ
สัญญาณ DWDM และอุปกรณระบบส่ือสัญญาณอ่ืน ซ่ึงอยูใน 69 จังหวัดท่ัว
ประเทศไทย ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดประกอบดวยโครงสราง
โทรคมนาคมประเภท Passive และโครงสรางโทรคมนาคมประเภท Active หลาย
ประการ รวมถึง อุปกรณส่ือสัญญาณ อุปกรณ IP หลัก และสายนําสัญญาณ
เครือขายสงตรงถึงผูใชปลายทาง (last mile) รวมท้ัง FOC สายทองแดง (copper 

cable) และสายโคแอคเชียล (coaxial cable) ซ่ึงสามารถรองรับผูใชบริการบรอด
แบนดไดจํานวนประมาณ 1.2 ลานพอรต  

(1.2) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตพ้ืนท่ี
ตางจังหวัด ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอรกิโลเมตร) ท่ีซ้ือจาก 
TUC โดยรวมเรียกเปน FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

(1.3) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลัก ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและ
อินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 
117,147 คอรกิโลเมตร) ท่ีซ้ือจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเปน FOC หลักของ ทรูมูฟ 
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

(2) การไดรับสิทธิการเชาระยะยาว  

(2.1) สิทธิการเชาระยะยาว ระยะเวลาการเชา 20 ป ใน FOC ของ AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรือ 303,453 คอรกิโลเมตร) 
รวมท้ังสิทธิในการซ้ือ (call option) FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
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ดังกลาว ภายหลังจากครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุนจะตอง
แจงความประสงคที่จะใชสิทธิดังกลาวใหแก AWC ไมชากวา 2 ปกอนครบกําหนด
อายุการเชาระยะยาวตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 โดยมีราคาในการใชสิทธิ (Exercise Price) เพ่ือซ้ือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน
ดังกลาวเทากับ 500 ลานบาท  

(2.2) สิทธิการเชาระยะยาว ระยะเวลาการเชาประมาณ 30 ป ใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใช
รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนด
อินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร 
(หรือ 80,014  คอรกิโลเมตร) ท่ีเชาจาก TICC โดยรวมเรียกเปน FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยกองทุนมีสิทธิในการซ้ือ FOC 

ดังกลาว (call option) เม่ือครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุน
จะตองแจงความประสงคท่ีจะใชสิทธิดังกลาวใหแก TICC ไมชากวา 2 ปกอนครบ
กําหนดอายุการเชาระยะยาวตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  2 และคร้ังท่ี 3 โดยมีราคาใช สิทธิ (Exercise Price) เพ่ือซ้ือ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาวเทากับ 200 ลานบาท 

(3) สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิ 

(3.1) สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชา FOC (ซ่ึงรวมถึง FOC 

และอุปกรณระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของ) ของ BFKT ซ่ึงรวมเรียกเปน ระบบ 
FOC ของ BFKT รวมท้ังกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาว หากกองทุนใชสิทธิในการ
ซ้ือ (call option) ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญา HSPA โดยระบบ FOC ของ 
BFKT ประกอบดวย FOC ระยะทาง 47,250 กิโลเมตร และอุปกรณระบบส่ือ
สัญญาณรวม 9,169 ลิงค   

ตารางดังตอไปน้ีสรุปทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี ซ่ึง
ประกอบดวยทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได
สุทธิ + สิทธิซื้อกอน 

(ทรัพยสินภายใต HSPA) 
กรรมสิทธ์ิ 

สัญญาเชาระยะยาว + 
สิทธิซื้อกอน 

รวม 

ทรัพยสิน /  
ผูโอน 

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 

ใยแกวนําแสง 
(FOC) และ

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

สิทธิในการรับรายได
สุทธิ + สิทธิซื้อกอน 

(ทรัพยสินภายใต HSPA) 
กรรมสิทธ์ิ 

สัญญาเชาระยะยาว + 
สิทธิซื้อกอน 

รวม 

อุปกรณระบบ
ส่ือสัญญาณ 

47,250 กม. 
(680,400 

คอร
กิโลเมตร) 

(122,974 

 คอร
กิโลเมตร) 

 คอร
กิโลเมตร) 

(117,147 

 คอร
กิโลเมตร) 

(303,453 

 คอร
กิโลเมตร) 

คอร 
กิโลเมตร) 

(1,366,582 คอร
กิโลเมตร) 

ระบบบรอด
แบนดในเขต
พื้นท่ีตางจังหวัด 

   1.2 ลาน
พอรต

ครอบคลุม 
FOC 6,114 

กม. 
(198,085 

คอร
กิโลเมตร) 

    1.2 ลานพอรต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 
(198,085 คอร

กิโลเมตร) 

ปที่กองทุนมี
สิทธิในการซ้ือ
ทรัพยสิน (Call 

Option) 

2568  

(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา
ในการซื้อรายได) 

 

    2578 2591  

ปทีส้ิ่นสุด
ระยะเวลาใน
การเชากลับ 

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

2576(4) 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ป(5) 
(FOC) 

2576 

+ 10 ป(5) 

2576(6) 

+ 10 ป(5) 

2576 

+ 10 ป(5) 

 

(1) ภายหลังจากท่ีกองทุนไดรับกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินโครงสรางพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเง่ือนไขของสัญญาท่ีเกี่ยวของ) 
ซ่ึงปจจุบันอยูในระหวางการขายรายไดท่ีเกิดจากการใหเชาทรัพยสินดังกลาวจนถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC 

ตกลงจะเชาทรัพยสินดังกลาว โดยมีกําหนดระยะเวลาการเชาไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2576 ซ่ึงคูสัญญาท่ีเก่ียวของจะ
ดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพยสินท่ีจะเชาตอไป อยางไรก็ดี จํานวนเงินสุทธิท่ีเกิดจากทรัพยสินดังกลาวจะตองไม
นอยกวาจํานวนท่ีกองทุนไดรับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายไดท่ีเกิดจากการใหเชาทรัพยสินดังกลาวใหแกกองทุน 
ท้ังน้ี เง่ือนไขการเชาดังกลาวขึ้นอยูกับความสําเร็จในการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุ น
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3  

(2)  หากการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไมเกิดขึ้น ระยะเวลาการเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกลาวจะลดลงโดยจะส้ินสุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 2570 

(3) หากการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไมเกิดขึ้น ระยะเวลาการเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการอุปกรณโทรคมนาคมประเภท Active (ยกเวนอุปกรณ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะ
ส้ินสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(4) หากการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไมเกิดขึ้น ระยะเวลาการเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพื้นท่ีตางจังหวัดซ่ึงเปนอุปกรณโทรคมนาคมประเภท 
Passive จะลดลงโดยจะส้ินสุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 2569 
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(5) ในป 2575 หากกลุมทรูไดรับการตอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจําเปนสําหรับการใหบริการบรอดแบนด กลุมท
รูจะตองตออายุการเชาออกไป เปนระยะเวลา (ก) อีก 10 ป นับจากวันครบอายุสัญญาเชาระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ี
เหลืออยูของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุมทรูท่ีใหบริการบรอดแบนดถืออยู  แลวแตเวลาใดจะส้ัน
กวา ท้ังน้ี เม่ือเขาเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงดังน้ี (ก) รายไดรวมท้ังปของกลุมทรูจากการใหบริการบรอดแบนดเกินกวาระดับท่ี
กําหนด หรือ (ข) สวนแบงตลาดโดยรวมของกลุมทรูในการใหบริการบรอดแบนด มากกวารอยละ 33 

(6) หากการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไมเกิดขึ้น ระยะเวลาการเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะส้ินสุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 2569 

2.1.2. การลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหกองทุนนําเงินท่ีไดจากเสนอขายเพียงอยางเดียว หรือรวมกับเงินท่ีไดจาก
การกูยืมตามสัญญากูยืมเงิน ฉบับท่ี 3 ไปลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 3 โดยทรัพยสินดังกลาวจะประกอบดวย (ก) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมสําหรับการใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีจํานวนประมาณ 2,589  เสา ท่ีจะซ้ือจาก TUC โดยรวมเรียกเปน เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 3 (ข) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตพ้ืนท่ี
ตางจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซ้ือจาก TUC 

โดยรวมเรียกเปน FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (ค) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลัก ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจ
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซ้ือจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเปน FOC หลักของ ทรูมูฟ  
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (ง) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการ
อินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด  ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 220,428 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซ้ือจาก ทรูมูฟ  โดยรวมเรียกเปน FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ  
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ (จ) สิทธิการเชาระยะยาว ประมาณ 30 ป ใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชรองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะเชาจาก TICC 

โดยรวมเรียกเปน FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 รวมท้ังสิทธิในการซ้ือ (call 

option) FOC ซ่ึงใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกลาว เม่ือครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดย
กองทุนจะตองแจงความประสงคท่ีจะใชสิทธิดังกลาวใหแก  TICC ไมชากวา 2 ปกอนครบกําหนดอายุการเชา
ระยะยาวตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ 3 โดยมีราคาใชสิทธิ 
(Exercise Price) เพ่ือซ้ือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาวเทากับ 1,300 ลานบาท 

2.2. นโยบายการลงทุน  

2.2.1. นโยบายการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่กองทุนลงทุนอยูในปจจุบัน 

ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี กองทุนมีนโยบายการลงทุนและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนอยู โดยหลักผานทาง (ก) การใหผูอ่ืนเชา/เชาชวง ดําเนินการและ
บริหารจัดการทรัพยสิน โดยเปนการให TUC และ TICC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักเปนผูเชา/เชาชวง 
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ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาว และ (ข) การไดรับสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิจาก
การใหเชาทรัพยสิน ท้ังน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดและรูปแบบของการจัดหาผลประโยชนของทรัพยสินแตละ
ประเภทของกองทุนดังตอไปน้ี 

(ก) เสาโทรคมนาคม 

ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี กองทุนเขาทําสัญญาเพ่ือใหไดรับสิทธิในการรับประโยชนจาก
รายไดสุทธิจากการใหเชาเสาโทรคมนาคมจํานวนรวมท้ังส้ิน 6,332 เสา และกองทุนยังไดนําเสา
โทรคมนาคมท่ีกองทุนเปนเจาของกรรมสิทธ์ิรวมท้ังส้ิน 6,350 เสา ออกจัดหาผลประโยชนผานการให 
TUC และ TICC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักเชา  ดําเนินการและบริหารจัดการ ซ่ึงมี
รายละเอียดแยกตามวิธีการจัดหาผลประโยชนดังน้ี  

(1) การใหผูอ่ืนเชา ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสิน 

กองทุนไดนําเสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนถือครองกรรมสิทธ์ิดังตอไปน้ีจํานวนรวมท้ังส้ิน 6,350 
เสา ออกจัดหาผลประโยชนผานการให TUC และ TICC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลัก
เชา ดําเนินการและบริหารจัดการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.7.3(ข)(1) 
“สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหวาง 
TUC และ กองทุน "สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม" ท้ังน้ี ตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและ
แทนท่ีน้ัน ผูเชาและบริหารจัดการหลักมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานและการ
บํารุงรักษาทรัพยสิน รวมท้ังเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานและการ
บํารุงรักษาทรัพยสินดังกลาว โดยผูเชาและบริหารจัดการหลักจะตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไข
และแทนท่ี  

(1.1) ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู 

ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตนซ่ึงเขาทํากับทรู กองทุนไดมา
ซ่ึงทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู โดยกองทุนเปนผูรับผิดชอบชําระคาเชาท่ีดิน
รวมถึงภาษีโรงเรือนและท่ีดินสําหรับท่ีดินท่ีทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูต้ังอยู  
และคาประกันภัยสําหรับทรัพยสินเสาโทรคมนาคมดังกลาว ท้ังน้ี ในชวงระยะเวลา
การเชาตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและ
แทนท่ี TUC เปนผูดําเนินการชําระคาเชาท่ีดินรวมถึงภาษีโรงเรือนและท่ีดินสําหรับ
ท่ีดินท่ีทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูต้ังอยู (ตามวิธีการคํานวณซ่ึงระบุไวใน
สัญญา) ซ่ึงจะสะทอนอยูในคาเชาลวงหนาสุทธิท่ี TUC ตองจายใหแกกองทุน และ 
TUC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และ
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บริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการ
ดําเนินการและบํารุงรักษาทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู และพ้ืนท่ีท่ีทรัพยสิน
เสาโทรคมนาคมของทรูต้ังอยูเอง โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน  หัวขอ 
3.7.1(ก)(4) “สัญญาโอนขายทรัพยสินระหวางทรูและกองทุน ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพยสินทรู”)” และ 3.7.3(ข)(1) “สัญญาแกไขและ
แทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหวาง TUC 

และ กองทุน "สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม"” 

ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตนซึ่งเขาทํากับทรู หากผูเชาและ
บริหารจัดการไมสามารถเขาถึง ดําเนินการ และ/หรือใชทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเบ้ืองตนไมวาสวนใดเน่ืองมาจากประเด็นตางๆ เก่ียวกับสิทธิการเชา
หรือสิทธิในการใชหรือเขาถึงท่ีดินหรือทรัพยสินซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมต้ังอยู (“ทรัพยสินท่ีไดรับผลกระทบ”) ภายในหาปนับต้ังแตสิทธิการ
เชาท่ีเก่ียวของไดเปล่ียนมาอยูในช่ือของกองทุน นิติบุคคลผูโอนรายท่ีเก่ียวของจะ
ทําการยายหรือเปล่ียนทดแทนทรัพยสินท่ีไดรับผลกระทบดังกลาวท่ีนิติบุคคลผูโอน
ไดขายแกกองทุนดวยคาใชจายของนิติบุคคลผูโอนเอง หากนิติบุคคลผูโอนรายท่ี
เก่ียวของไมสามารถยายหรือเปล่ียนทดแทนทรัพยสินท่ีไดรับผลกระทบไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด นิติบุคคลผูโอนจะตองชําระคืนเงินใหแกกองทุนเปนจํานวน
เทากับมูลคาสุดทายของทรัพยสินท่ีไดรับผลกระทบดังกลาว รวมท้ังดอกเบ้ียใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอปคิดคํานวณต้ังแตวันท่ีกองทุนลงทุนคร้ังแรกหรือวันท่ีโอน
ทรัพยสินดังกลาวเสร็จส้ิน (แลวแตกรณี) โดยจํานวนท่ีชําระคืนพรอมดอกเบ้ียใหแก
กองทุนดังกลาวตองหักดวยคาเชาท้ังหมดท่ีกองทุนไดรับไปแลวจากผูเชาและ
บริหารจัดการหลักสําหรับทรัพยสินท่ีไดรับผลกระทบซ่ึงนิติบุคคลผูโอนไมสามารถ
ยายหรือเปล่ียนทดแทนไดน้ัน และดอกเบ้ียท่ีอัตรารอยละ 7.5 คิดคํานวณต้ังแต
วันท่ีกองทุนรับเงินคาเชาจากผูเชาและบริหารจัดการหลักแตละคร้ังสําหรับ
ทรัพยสินท่ีไดรับผลกระทบน้ันตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ี
ไดมีการแกไขและแทนท่ี โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน หัวขอ 3.7.1(ก) 
“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน” หัวขอ 3.7.3(ข)(1) “สัญญา
แกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหวาง 
TUC และ กองทุน "สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม"” และหัวขอ 6.1.12 “การไมไดรับความยินยอมจาก
เจาของท่ีดินผูใหเชาและการอนุญาตหรืออนุมัติจากผูใหสิทธิแหงทาง หรือการไม
สามารถคุมครองสิทธิของกองทุนในท่ีดินซ่ึงเปนท่ีตั้งของเสาโทรคมนาคมและ FOC 

อาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงิน
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สด และฐานะการเงินของกองทุน” อน่ึง การยาย การเปล่ียนทดแทน และ/หรือการ
ชําระคืนราคาคาซ้ือโดยนิติบุคคลผูโอนดังกลาว จะไมถือเปนการไดมาเพ่ิมเติมหรือ
จําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานของกองทุน ดังน้ัน กองทุนจึงไม
ตองดําเนินการตามหลักเกณฑและข้ันตอนเก่ียวกับการไดมาเพ่ิมเติมหรือจําหนาย
ไปซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานรวมท้ังหลักเกณฑและข้ันตอนเก่ียวกับการขอมติ
จากผูถือหนวยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน สําหรับการทํา
ธุรกรรมระหวางกองทุนกับบุคคลท่ีเก่ียวของและการประเมินคาทรัพยสินกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติมแตอยางใด  

(1.2) เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จํานวน 350 เสา 

ตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 
กองทุนไดซ้ือเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ในสวนของ
คาใชจายน้ัน กองทุนจะเปนผูรับผิดชอบคาเชาท่ีดินรวมถึงภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ี
เก่ียวของกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยชําระเปน 

รายเดือนใหแก TUC (ตามวิธีการคํานวณท่ีระบุในสัญญา) นอกเหนือจากน้ัน 
กองทุนยังจะเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายสําหรับกรมธรรมประกันภัยตางๆ สําหรับ
เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดย TUC ในฐานะผูเชาและ
บริหารจัดการหลัก ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการ
แกไขและแทนท่ี จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเก่ียวกับดําเนินงานและบํารุงรักษา
สําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติม ในหัวขอ 3.7.3(ข)(1) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา 
ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหวาง TUC และ กองทุน "สัญญา
แกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม")” 

ท้ังน้ี หากผูเชาและบริหารจัดการไมสามารถเขาถึง ดําเนินการ และ/หรือใชเสา
โทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ไมวาสวนใดเน่ืองมาจากประเด็น
ตางๆ เก่ียวกับสิทธิการเชาหรือสิทธิในการใชหรือเขาถึงท่ีดินหรือทรัพย สินซ่ึง
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมต้ังอยู  (“ทรัพยสินท่ีไดรับผลกระทบ”) 
ภายในหาปนับต้ังแตสิทธิการเชาท่ีเก่ียวของไดเปล่ียนมาอยูในช่ือของกองทุน 
กองทุนจะมีสิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาในลักษณะเดียวกันกับท่ีกําหนดไวตาม
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตนตามท่ีกลาวขางตน  

(2) การไดรับสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิจากการใหเชาทรัพยสิน 

(2.1) สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชาทรัพยสินโทรคมนาคม
ของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ  AWC รวมท้ังกรรมสิท ธ์ิในทรัพย สิน
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โทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหน่ึง ภายหลังจาก
วันครบกําหนดสัญญา HSPA สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเชา
เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ี ลงทุน เพ่ิ มเติมค ร้ังท่ี  1  และสัญ ญ าเชา เสา
โทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 (ตามลําดับ) 

กองทุนไดเขาทําสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตนกับ BFKT และ 
AWC ซ่ึง BFKT เปนผูใชประโยชนและดูแลรักษาทรัพยสินโทรคมนาคมของ BFKT และใช
ประโยชนและดูแลรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ซ่ึง AWC ใหเชาแก BFKT ตามสัญญา
เชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ตอไป โดย BFKT นําทรัพยสินโทรคมนาคมของ BFKT และ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ไปใหเชาแก กสท. โทรคมนาคม รวมท้ังดําเนินการดูแล จัดการ 
และบํารุงรักษาทรัพยสินดังกลาว ภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA และ กสท. 
โทรคมนาคม มีสิทธิแตเพียงผูเดียวบางประการในการใชทรัพยสินดังกลาว ท้ังน้ี BFKT และ 
AWC โอนรายไดสุทธิในอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน 
โดยเปนอัตราหลังจากหักคาใชจายโดยตรงท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินน้ีแลว (รวมถึง คาเชาท่ีดิน 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน คาใชจายสําหรับสิทธิผานทาง คาใชจายในการบริหารจัดการและ
บํารุงรักษา และคาประกันภัย เปนตน) ท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและรวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายไดจนถึง
วันครบกําหนดสัญญา HSPA จากการใหเชาดังกลาว (รวมถึงเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิ
เรียกรอง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความท่ีตัดสินใหแก  BFKT และ AWC รวมท้ังการ
ดําเนินการหรือสิทธิอ่ืนใดซ่ึง BFKT และ AWC มีสิทธิไดรับ ท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายได
หรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวท่ีเกิดจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
(โดยไมรวมถึงสิทธิและเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับสัญญา
ซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวของ BFKT หรือ AWC กอนหนาวันเร่ิมคํานวณรายได  ไมวา 
BFKT หรือ AWC จะไดดําเนินการใชสิทธิเรียกรองหรือไดรับชําระตามสิทธิหรือการใชสิทธิ
เรียกรองดังกลาวกอนหนาหรือภายหลังวันเร่ิมคํานวณรายไดก็ตาม)) ใหแกกองทุนตาม
ขอกําหนด เงื่อนไข และวิธีการท่ีระบุในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตนท่ีทํา
กับ BFKT และ AWC ท้ังน้ี กองทุนไมมีสิทธิในรายไดใดๆ ท่ีเกิดจากการใหบริการดําเนินงาน
และการบํารุงรักษาโดย BFKT ตามสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ในสวนท่ีเก่ียวกับ
ทรัพยสินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC และกองทุนไมมีสิทธิใน
รายไดใดๆ ท่ีเกิดจากการใหเชาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Active อัน
รวมถึง Node B ซ่ึงใชในการใหบริการ 3G ของ กสท. โทรคมนาคม บนคล่ืนความถ่ีในยาน
ความถ่ี 850 MHz ยกเวนอุปกรณระบบส่ือสัญญาณ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการดําเนินงานระหวางกองทุน BFKT AWC และ กสท. โทรคมนาคม ในหัวขอ 

4.7.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน” หัวขอ 4.3.2 “บริษัท บีเอฟเคที 
(ประเทศไทย) จํากัดและหัวขอ 4.3.2(ง) “บริษัท เอเซีย ไวรเลส คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด” 
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ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตนท่ีกองทุนไดเขาทํากับ BFKT 

น้ัน BFKT ใหสิทธิแกกองทุนในการซ้ือ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 
1,435 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT โดยมีราคาใชสิทธิจํานวน 10 ลานบาท โดยกองทุน
สามารถใชสิทธิดังกลาวได เม่ือสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ส้ินสุดลง (ซ่ึงปจจุบัน
กําหนดไวเปนวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แตอาจมีการขยายกําหนดระยะเวลาไดอีกอยาง
นอยหาป โดยการขยายระยะเวลาดังกลาวจะมีผลเม่ือสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ  HSPA 

ไดรับการตออายุหรือขยายระยะเวลาตามขอตกลงท่ีกําหนด) โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมเก่ียวกับสิทธิในการซ้ือ (call option) และขอปฏิบัติของ BFKT เพ่ือประโยชนของ
กองทุนในหัวขอ 3.7.1(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดระหวาง BFKT และ
กองทุนลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT”)” 
โดยกองทุนมีความประสงคจะใชสิทธิในการซ้ือ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT 

และ ระบบ FOC ของ BFKT ดังกลาว เม่ือถึงเวลาท่ีสามารถใชสิทธิในการซ้ือดังกลาวได ซ่ึง
เม่ือมีการใชสิทธิซื้อดังกลาวแลว BFKT จะโอนทรัพยสินดังกลาวใหแกกองทุน และขอตกลง
ในการโอนรายไดท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินโทรคมนาคมของ BFKT ท่ีมีการโอนไปยังกองทุน
แลวน้ันจะส้ินสุดลง โดยภายหลังจากท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิ กองทุนจะเปนผูรับผิดชอบใน
คาใชจายท่ีเก่ียวกับทรัพยสินตามจริงเองท้ังหมด ท้ังน้ี สิทธิในการซ้ือ (call option) ดังกลาว 
ไมครอบคลุมถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 50 เสา (ตามท่ีไดระบุในสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน) ท่ีต้ังอยูบริเวณท่ีดินซ่ึงไมมีความชัดเจนในเร่ืองของความ
เปนเจาของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยูภายใตขอจํากัดเก่ียวกับการใชพ้ืนท่ีบางประการ และจะ
ยังอยูภายใตขอตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายไดระหวางกองทุนกับ  BFKT ตอไปเปน
ระยะเวลา 10 ปหลังจากวันครบกําหนดสัญญา HSPA นอกจากน้ี ตามขอกําหนดในสัญญา
โอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตนท่ีกองทุนทํากับ BFKT ยังกําหนดใหคูสัญญา
สามารถตกลงซ้ือขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนดังกลาว โดยอางอิงราคาท่ีไดจาก
การประเมินคาโดยผูประเมินคาท่ีคูสัญญารวมกันแตงต้ัง โปรดพิจารณาหัวขอ 6.1.12 “การ
ไมไดรับความยินยอมจากเจาของท่ีดินผูใหเชาและการอนุญาตหรืออนุมัติจากผูใหสิทธิแหง
ทาง หรือการไมสามารถคุมครองสิทธิของกองทุนในท่ีดินซ่ึงเปนท่ีตั้งของเสาโทรคมนาคมและ 
FOC อาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด 
และฐานะการเงินของกองทุน” โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.7.1(ก)(1) 
“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดระหวาง  BFKT และกองทุนลงวันท่ี 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  BFKT”)” และหัวขอ 6.3.2. “การท่ี 
กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการชําระเงินตามสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA หรือการใช
สิทธิบางประการท่ี กสท. โทรคมนาคมมีอยู อาจสงผลกระทบตอกิจการของกองทุน” ท้ังน้ี 
การท่ีกองทุนใชสิทธิในการซ้ือ (call option) ทรัพยสินโทรคมนาคมของ BFKT ดังกลาวใน
อนาคต หรือการท่ีกองทุนตกลงซ้ือขายเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 50 เสาโดยอางอิง
ราคาท่ีไดจากการประเมินคาโดยผูประเมินคาท่ีกองทุนและ BFKT รวมกันแตงต้ังดังกลาว 
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หรือการท่ีกองทุนมีสิทธิได รับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชาทรัพยสิน
โทรคมนาคมของ BFKT ท่ีเหลืออยู ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา HSPA จะไมถือเปนการ
ไดมาเพ่ิมเติมหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานของกองทุน ดังน้ัน กองทุน
จึงไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑและข้ันตอนเก่ียวกับการไดมาเพ่ิมเติมหรือจําหนายไปซ่ึง
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานรวมท้ังหลักเกณฑและข้ันตอนเก่ียวกับการขอมติจากผูถือหนวย
ลงทุนหรือความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน การทําธุรกรรมระหวางกองทุนกับบุคคลท่ี
เก่ียวของและการประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานอีกคร้ัง 

ในสวนของเสาโทรคมนาคมของ AWC น้ัน เม่ือครบกําหนดระยะเวลาของสัญญา
เชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ซ่ึงปจจุบันกําหนดไวเปนวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แตอาจ
มีการขยายกําหนดระยะเวลาไดอีกอยางนอยหาป (ซ่ึงการขยายระยะเวลาดังกลาวจะมีผล
เม่ือสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ไดรับการตออายุหรือขยายระยะเวลาตามขอตกลง
ท่ีกําหนด) AWC จะมีหนาท่ีตองโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ใหแกกองทุน
ตามขอกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตนกับ AWC จํานวนอยาง
นอย 3,968 เสา ซ่ึงภายหลังจากน้ัน ขอตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายไดท่ีเก่ียวเน่ืองกับเสา
โทรคมนาคมของ AWC จะส้ินผลลง ท้ังน้ี เสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 392 เสา 
ตามท่ีไดระบุไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตนท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีดินซ่ึงไมมี
ความชัดเจนในเร่ืองของความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยูภายใตขอจํากัดเก่ียวกับ
การใชพ้ืนท่ีบางประการจะไมถูกโอนมาใหแกกองทุนภายหลังจากท่ีกําหนดระยะเวลาของ
สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ส้ินสุดลงและจะยังอยูภายใตขอตกลงเก่ียวกับการ
ขายสิทธิรายไดระหวางกองทุนกับ AWC เปนระยะเวลา 10 ปหลังจากวันครบกําหนดสัญญา 
HSPA นอกจากน้ี ตามขอกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตนท่ี
กองทุนไดเขาทํากับ AWC ยังกําหนดใหคูสัญญาสามารถตกลงซ้ือขายเสาโทรคมนาคมของ 
AWC จํานวนดังกลาว โดยอางอิงราคาท่ีไดจากการประเมินคาโดยผูประเมินคาท่ีคูสัญญา
รวมกันแตงต้ัง โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.7.1(ก)(2) “สัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายไดระหวาง  AWC และกองทุนลงวันท่ี  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
(“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC”)” และหัวขอ 6.1.12 “การไมไดรับความ
ยินยอมจากเจาของท่ีดินผูใหเชาและการอนุญาตหรืออนุมัติจากผูใหสิทธิแหงทาง หรือการไม
สามารถคุมครองสิทธิของกองทุนในท่ีดินซ่ึงเปนท่ีต้ังของเสาโทรคมนาคมและ FOC อาจมี
ผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะ
การเงินของกองทุน” ท้ังน้ี กองทุนไมสามารถรับรองไดวา AWC จะโอนเสาโทรคมนาคม
ดังกลาวใหแกกองทุนอยางแนนอน เน่ืองจากหนาท่ีในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะ
เกิดข้ึนก็ตอเม่ือเงื่อนไขตามสัญญาดังกลาวไดสําเร็จแลว ซ่ึงยังไมแนนอนวาเงื่อนไขดังกลาว
น้ันจะสําเร็จหรือไม โปรดพิจารณาหัวขอ 6.3.2.” การท่ี กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการชําระ
เงินตามสัญ ญ าเชาเค ร่ืองและอุปกรณ  HSPA หรือการใช สิทธิบางประการท่ี  กสท. 
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โทรคมนาคมมีอยู อาจสงผลกระทบตอกิจการของกองทุน” ท้ังน้ี การโอนเสาโทรคมนาคม
ของ AWC อยางนอย 3,968 เสา ใหแกกองทุนในอนาคต หรือการท่ีกองทุนมีสิทธิไดรับ
ประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชาทรัพยสินโทรคมนาคมของ AWC ท่ีเหลืออยู 
หลังครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ  HSPA แลว ตามสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตนท่ีทํากับ AWC หรือการท่ีกองทุนตกลงซ้ือขายเสา
โทรคมนาคมของ AWC จํานวน 392 เสาโดยอางอิงราคาท่ีไดจากการประเมินคาโดยผู
ประเมินคาท่ีกองทุนและ AWC รวมกันแตงต้ังดังกลาวจะไมถือเปนการไดมาหรือจําหนายไป
ซ่ึงทรัพยสินของกองทุน ดังน้ัน กองทุนจึงไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑและข้ันตอน
เก่ียวกับการไดมาเพ่ิมเติมหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานรวมท้ังหลักเกณฑ
และข้ันตอนเก่ียวกับการขอมติจากผู ถือหนวยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู ดูแล
ผลประโยชน การทําธุรกรรมระหวางกองทุนกับบุคคลท่ีเกี่ยวของและการประเมินคาทรัพยสิน
กิจการโครงสรางพ้ืนฐานอีกคร้ัง 

กอน กสท. โทรคมนาคม เร่ิมจายเงินใหแก  BFKT ตามสัญญาเชาเคร่ืองและ
อุปกรณ  HSPA TUC ตกลงภายใตหนังสือขอตกลงกระทําการ ท่ีจะทําการชําระหรือ
ดําเนินการใหมีการชําระรายไดสุทธิ ซ่ึงถึงกําหนดชําระแกกองทุนตามสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตนซ่ึงเขาทํากับ BFKT เม่ือ กสท. โทรคมนาคม เร่ิมจายเงิน 

คาเชาใหแก BFKT ท้ังน้ี ขอตกลงกระทําการดังกลาวของ TUC ไดส้ินผลลง และหนังสือ
สนับสนุน (letter of support) ท่ี  TUC ออกใหแกกองทุนเร่ิมมีผลใชบังคับ โดยหนังสือ
สนับสนุน (letter of support) ไมมีผลผูกพันตามกฎหมายและมิใชการคํ้าประกันโดย TUC 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน  หัวขอ 3.7.1(ฉ) "หนังสือสนับสนุน (Letter of 

Support) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของ TUC ท่ีใหแก  BFKT” และหัวขอ 6.4.4 
“หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ไมมีผลผูกพันตามกฎหมายและมิไดเปน
การคํ้าประกันโดย TUC และ TUC ไมมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองใหการสนับสนุนแก 
BFKT ตามรายละเอียดท่ีระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกลาว”  

BFKT ไดใหสิทธิในการซ้ือ (call option) แก กสท. โทรคมนาคม ในการซ้ือเสา
โทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 667 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT ซ่ึง BFKT ประสงคจะ
ขายสิทธิในรายไดท่ีเกิดจากทรัพยสินดังกลาวใหกับกองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายไดเบ้ืองตนซ่ึงกองทุนเขาทํากับ BFKT ท้ังน้ี ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและ
สิทธิรายไดเบ้ืองตนท่ีกองทุนไดเขาทํากับ BFKT หาก กสท. โทรคมนาคม ใชสิทธิซื้อทรัพยสิน
โทรคมนาคมของ BFKT สวนท่ีสรางใหม BFKT ตกลงท่ีจะยังคงสงมอบรายไดสุทธิใหแก
กองทุนตามจํานวนท่ีไดตกลงไวจนส้ินสุดสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน
ดังกลาว รวมท้ังจัดหาทรัพยสินมาทดแทนทรัพยสินใดๆ ท่ี กสท. โทรคมนาคม ใชสิทธิซ้ือ
กอนท่ีสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA จะหมดอายุ ซ่ึงหาก BFKT ไมสามารถดําเนินการ
จัดหาทรัพยสินมาทดแทนทรัพยสินท่ี กสท. โทรคมนาคม ใชสิทธิซ้ือได BFKT จะตองชําระ
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เงินเปนจํานวนเทากับมูลคาสุดทาย (terminal value) ของทรัพยสินดังกลาวใหแกกองทุน 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน หัวขอ 3.7.1(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายไดระหวาง  BFKT และกองทุนลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขาย
ทรัพย สินและสิท ธิรายได  BFKT”)” ท้ั ง น้ี  BFKT อาจนําเงิน ท่ี ได รับจากการท่ี  กสท. 
โทรคมนาคม ใชสิทธิในการซ้ือ (call option) มาใชเปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติตามหนาท่ีท่ี 
BFKT มีตอกองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน ไมวาจะเปนการ 

สงมอบรายไดสุทธิหรือการชําระเงินเปนจํานวนเทากับมูลคาสุดทาย (terminal value) ของ
ทรัพยสินดังกลาวใหแกกองทุน และหัวขอ 3.3.2 “นิติบุคคลในกลุมทรูท่ีมีธุรกรรมกับกองทุน”  

ท้ังน้ี ทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได
เบ้ืองตนไมรวมถึงสวนปรับปรุงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตนท่ีอาจมี
การดําเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทรัพยสินดังกลาวไมวาโดย BFKT ในสวนของทรัพยสิน
โทรคมนาคมของ BFKT หรือโดย AWC ในสวนของเสาโทรคมนาคมของ AWC ยกตัวอยาง
เชน การปรับปรุงอุปกรณระบบส่ือสัญญาณ ท้ังน้ี ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายไดเบ้ืองตน นิติบุคคลผูโอนไดใหสิทธิแกกองทุนในการไดรับคําเสนอกอน  (right to 

receive a first offer) เพ่ือซ้ือทรัพยสินเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึงสวนปรับปรุงดังกลาว และ/หรือ
รายไดที่จะเกิดจากสวนปรับปรุงเพ่ิมเติมของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน
น้ัน ในกรณีท่ีกลุมทรูพิจารณาจะขายทรัพยสินหรือรายไดท่ีจะเกิดจากทรัพยสินเพ่ิมเติม
ดังกลาวน้ันใหแกบุคคลภายนอกกลุมทรู โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน หัวขอ 2.2.4 
“การลงทุนในทรัพยสินหลัก - ทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนเพ่ิมเติม” นอกจากน้ี ตามสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน กองทุนไดใหสิทธิแกนิติบุคคลผูโอนในการทําคําเสนอ
กอน (right of first offer) เพ่ือซ้ือทรัพยสินอ่ืนใดท่ีกองทุนซ้ือจากกลุมทรูหากกองทุนจะขาย
หรือจําหนายโดยประการอ่ืนใดซึ่งทรัพยสินดังกลาว 

นอกจากน้ี BFKT ยังคงเปนผูดําเนินงานและบํารุงรักษาทรัพยสินโทรคมนาคมของ 
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ  HSPA และ 
สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC  ตามลําดับตอไป ซ่ึงบริษัทจัดการเช่ือวาทําใหมีการ
ดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตนท่ีเหมาะสม 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตนใน  หัวขอ 3.1.2(ข)(15) “การดําเนินงานและ
บํารุงรักษา”  หัวขอ 3.1.2(ค)(12) “การดําเนินงานและการบํารุงรักษา” หัวขอ 3.7.1(ข) 
“สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม” และหัวขอ 3.7.1(ก) “สัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน” 
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(2.2) สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชาเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีจํานวน 338 เสา และโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยประกอบดวยเสาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนดินจํานวน 187 เสา  
เสาท่ีตั้งอยูบนดาดฟาจํานวน 130 เสา และระบบ Distributed Antenna System จํานวน 21 
เสา เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 มีทั้งท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานครและ
ใน 60 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณรอยละ 15 อยูในกรุงเทพมหานครซ่ึงมีประชากร
หนาแนน 

กองทุนไดมาซ่ึงสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและรวมถึงวันเร่ิมคํานวณ
รายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ซ่ึงเปนระยะเวลาประมาณ 11 ป (รวมถึงเงินท่ีไดรับจากการใช
สิทธิเรียกรอง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความท่ีตัดสินใหแก AWC รวมท้ังการดําเนินการหรือ
สิทธิอ่ืนใดซ่ึง AWC มีสิทธิไดรับ ท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิด
รายไดดังกลาว (โดยไมรวมถึงสิทธิและเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก หรือ
เก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวซ่ึง AWC มีสิทธิไดรับกอนหนาวันเร่ิม
คํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ไมวา AWC จะไดดําเนินการใชสิทธิ
เรียกรองหรือไดรับชําระตามสิทธิหรือการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวกอนหนาหรือภายหลัง  

วันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ก็ตาม)) โดยขณะน้ี AWC ไดให 
BFKT เช า เสาโท รค ม น าค ม ของ  AWC ท่ี ล งทุ น เพ่ิ ม เติ ม  ค ร้ัง ท่ี  1 ต าม สัญ ญ าเช า 

เสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  โดยท่ี BFKT ไดนําเสาโทรคมนาคมของ AWC 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ดังกลาวออกให กสท. โทรคมนาคม เชาชวงและดําเนินงานตางๆ  
ท่ีเก่ียวของ ตามสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 น้ัน BFKT มีหนาท่ี
เก่ียวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 1 ท้ังน้ี AWC ไดโอนรายไดอันเกิดจากการให BFKT เชาเสาโทรคมนาคมของ AWC  

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 หลังหักคาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา คาเชาพ้ืนท่ี  
คาประกันภัย และคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ใหแกกองทุนตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการระหวางกองทุน AWC BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ใน
หัวขอ 3.7.2(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1” 
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เม่ือครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 1แลว AWC มีหนาท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 1 จํานวน 338 เสา ใหแกกองทุนตามขอกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ซ่ึงภายหลังจากน้ัน ขอตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิ
รายไดที่เก่ียวเน่ืองกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ดังกลาวน้ันจะส้ิน
ผลลง และกองทุนจะเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมดังกลาว ท้ังน้ี กองทุนไม
สามารถรับรองไดวา AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกลาวใหแกกองทุนอยางแนนอน 
เน่ืองจากหนาท่ีในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 จะเกิดข้ึนก็
ตอเม่ือเงื่อนไขตามสัญญาดังกลาวไดสําเร็จแลว ซ่ึงยังไมแนนอนวาเงื่อนไขดังกลาวน้ันจะ
สําเร็จหรือไม โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับหนาท่ีของ AWC ภายใตสัญญา
โอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ในหัวขอ 3.7.2(ก)(1) 
“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

(2.3) สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชาเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จํานวน 149 เสา และโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยประกอบดวยเสาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนดินจํานวน 91 เสา เสาท่ีตั้งอยูบน
ด า ด ฟ า จํ า น ว น  4 9  เส า  แ ล ะ ระ บ บ  Distributed Antenna System จํ า น ว น  9  เส า  
เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จะมีท้ังท่ีต้ังอยูในกรุงเทพมหานครและ
ใน 35 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณรอยละ 15 อยูในกรุงเทพมหานครซ่ึงมีประชากร
หนาแนน 

กองทุนไดมาซ่ึงสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและรวมถึงวันเร่ิมคํานวณ
รายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ซ่ึงเปนระยะเวลาประมาณ 8 ป (รวมถึงเงินท่ีไดรับจากการใช
สิทธิเรียกรอง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความท่ีตัดสินใหแก AWC รวมท้ังการดําเนินการหรือ
สิทธิอ่ืนใดซ่ึง AWC มีสิทธิไดรับ ท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิด
รายไดดังกลาว (โดยไมรวมถึงสิทธิและเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก หรือ
เก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวซ่ึง AWC มีสิทธิไดรับกอนหนาวันเร่ิม
คํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 2 ไมวา AWC จะไดดําเนินการใชสิทธิ
เรียกรองหรือไดรับชําระตามสิทธิหรือการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวกอนหนาหรือภายหลังวัน
เร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ก็ตาม)) โดยขณะน้ี AWC ไดให BFKT 

เชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ตามสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ 
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AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยท่ี BFKT ไดนําเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
2 ดังกลาวออกให กสท. โทรคมนาคม เชาชวงและดําเนินงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี ตาม
สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 น้ัน  BFKT มีหนาท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดย 
AWC จะโอนรายไดอันเกิดจากการให BFKT เชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 หลังหักคาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา คาเชาพ้ืนท่ี คาประกันภัย และ
คาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ใหแกกองทุนตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ซ่ึงกองทุนเขาทํากับ AWC โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการระหวางกองทุน  AWC BFKT และ กสท. 
โทรคมนาคม ในหัวขอ 3.7.3(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดที่ลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 ระหวาง AWC และกองทุน (“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”)” 

เม่ือครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 2 แลว AWC มีหนาท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 2 จํานวน 149 เสา ใหแกกองทุนตามขอกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ซ่ึงภายหลังจากน้ัน ขอตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิ
รายไดที่เก่ียวเน่ืองกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ดังกลาวน้ันจะส้ิน
ผลลง และกองทุนจะเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมดังกลาว ท้ังน้ี กองทุนไม
สามารถรับรองไดวา AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกลาวใหแกกองทุนอยางแนนอน 
เน่ืองจากหนาท่ีในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จะเกิดข้ึนก็
ตอเม่ือเงื่อนไขตามสัญญาดังกลาวไดสําเร็จครบถวนแลว ซ่ึงยังไมแนนอนวาเงื่อนไขดังกลาว
น้ันจะสําเร็จหรือไม โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม  ในหัวขอ 3.7.3(ก)(1) “สัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ระหวาง AWC และกองทุน (“สัญญา
โอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”)” 

(ข) ใยแกวนําแสง (FOC) และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนที่ตางจังหวัด 

ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี  กองทุนเขาทําสัญญาเพ่ือใหได รับสิทธิในการรับ
ประโยชนจากรายได สุทธิจากการให เชา  FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400  

คอรกิโลเมตร) รวมท้ังอุปกรณระบบส่ือสัญญาณรวม 9,169 links ตามสัญญา HSPA และ
กองทุนยังไดนํากลุมทรัพยสิน (portfolio) ประเภท FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ี
ตางจังหวัดท่ีกองทุนลงทุนอยูในปจจุบันออกจัดหาผลประโยชนผานการให TUC และ TICC 

ในฐานะผูเชา/เชาชวงและบริหารจัดการหลักเชา/เชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ
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จํานวนรวมท้ังส้ิน 48,900 กิโลเมตร (2,094,558 คอรกิโลเมตร) ดังมีรายละเอียดแยกตาม
วิธีการจัดหาผลประโยชนดังน้ี 

(1) การใหผูอ่ืนเชา/เชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสิน 

กองทุนไดนํา FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดดังตอไปน้ีท่ี
กองทุนถือครองกรรมสิทธ์ิอยูในปจจุบันออกจัดหาผลประโยชนผานการให TUC และ TICC 

ในฐานะผูเชา/เชาชวงและบริหารจัดการหลักเชา ดําเนินการและบริหารจัดการจํานวนรวม
ท้ังส้ิน 48,900 กิโลเมตร (2,094,558 คอรกิโลเมตร)  

(1.1) ระบบ FOC หลัก อันประกอบดวย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร (122,974  
คอรกิโลเมตร)และอุปกรณระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของ และระบบบรอดแบนดใน
เขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ซ่ึงสามารถรองรับผูใชบริการบรอดแบนดไดจํานวนประมาณ 
1.2 ลานพอรต 

โดยทรัพยสินดังกลาวเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
เบ้ืองตนท่ีกองทุนซ้ือจาก TICC ซ่ึงทรัพยสินท้ังสองรายการต้ังอยูในพ้ืนท่ีตางจังหวัด โดย
กองทุนเปนผูรับผิดชอบคาสิทธิแหงทาง (ตามจํานวนท่ีระบุไวในสัญญา) และคาใชจาย
เก่ียวกับการประกันภัย สวน TICC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักภายใตสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี เปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน
การดําเนินการและบํารุงรักษาระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบรนดในเขตพ้ืนท่ี
ตางจังหวัดท่ีกองทุนรับโอนมาจาก TICC โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน  หัวขอ  
3.1.2(ค) “ธุรกิจเคเบิลใยแกว และ ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด” และ หัวขอ 
3.7.1(ก)(3) “สัญญาโอนขายทรัพยสินระหวาง TICC และกองทุน ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 (“สัญญาโอนขายทรัพยสิน TICC”)”  

(1.2) FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

ภายใตสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 กองทุนไดมาซ่ึงสิทธิการ
เชาระยะยาว ระยะเวลาการเชา 20 ป ใน FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 รวมท้ัง
สิทธิในการซ้ือ (call option) FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ดังกลาว ภายหลังจาก
ครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุนจะตองแจงความประสงคท่ีจะใชสิทธิ
ดังกลาวใหแก AWC ไมชากวา 2 ปกอนครบกําหนดอายุการเชาระยะยาวตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  

ในหัวขอ 3.7.2(ก)(2) “สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1” โดยกองทุนไดนํา 
FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 บางสวนออกใหเชาชวงแก TICC ซ่ึงตามสัญญา
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เชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (ท่ีไดมีการแกไขและ
แทนท่ี) TICC ในฐานะผูเชาชวงและบริหารจัดการหลักมีหนาท่ีดําเนินงานและบํารุงรักษา 
FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเชา 
และหนาท่ีของ TICC ในการดําเนินงานและบํารุงรักษา FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 1 ในหัวขอ 3.7.2(ข)(1) “สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1” และหัวขอ 3.1.2(ข)(15) “การดําเนินงานและบํารุงรักษา”  

(1.3) FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

ภายใตสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 

สัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 และ สัญญาเชา 
FOC ระยะยาว ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 กองทุนไดมาซ่ึง (ก) กรรมสิทธ์ิใน FOC 

ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ระยะทาง 1,113 
กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอรกิโลเมตร) ท่ีซ้ือจาก TUC โดยรวมเรียกเปน FOC ของ TUC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (ข) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลัก ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีและอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 
กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอรกิโลเมตร) ท่ีซ้ือจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเปน FOC หลักของ 
ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ (ค) สิทธิการเชาระยะยาว ประมาณ 30 ป ใน FOC ซ่ึง
ในปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนด
อินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 
80,014 คอรกิโลเมตร) ท่ีเชาจาก TICC โดยรวมเรียกเปน FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยกองทุนมีสิทธิในการซ้ือ FOC ดังกลาว (call option) เม่ือ
ครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุนจะตองแจงความประสงคท่ีจะใชสิทธิ
ดังกลาวใหแก TICC ไมชากวา 2 ปกอนครบกําหนดอายุการเชาระยะยาวตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี  2 และคร้ังท่ี  3 โดยมีราคาใชสิทธิ 
(Exercise Price) เพ่ือซ้ือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาวเทากับ 200 ลานบาท โดยกองทุนได
นํา FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 บางสวนออกใหเชา/เชาชวงแก TUC และ TICC ซ่ึงภายใต
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี กองทุนจะเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิแหงทาง (ตามวิธีการคํานวณท่ีระบุในสัญญา) 
และคาใชจายสําหรับกรมธรรมประกันภัยตางๆ ในขณะท่ี TUC และ TICC ในฐานะผูเชา/เชา
ชวงและบริหารจัดการหลักจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเก่ียวกับดําเนินงานและบํารุงรักษา
สําหรับ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม ในหัวขอ 3.1.2(ค) 
“ธุรกิจเคเบิลใยแกว และ ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด” และ หัวขอ 3.7.3(ก) 
“สัญ ญ าท่ีทําให ไดมาซ่ึงทรัพย สินโครงสรางพ้ื นฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 2” 
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(2) การไดรับสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิจากการใหเชาทรัพยสิน 

ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตนท่ีกองทุนไดเขาทํากับ BFKT น้ัน กองทุนมีสิทธิใน
การรับประโยชนจากรายไดสุทธิจากการใหเชา FOC รวมระยะทาง 47,250 กม. (680,400 คอรกิโลเมตร) รวมท้ัง
อุปกรณระบบส่ือสัญญาณรวม 9,169 links ตามสัญญา HSPA ท้ังน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน 

หัวขอ 2.2.1(ก)(2) “การไดรับสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิจากการใหเชาทรัพยสิน” 

นอกจากการจัดหาผลประโยชนดวยวิธีการใหผูอ่ืนเชา ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินและการ
ไดรับสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิจากการใหเชาทรัพยสินแลว กองทุนยังไดเขาทําสัญญาบริการหลัก
กับบริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม โดยผูจัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคมใหบริการเก่ียวกับงานดานธุรการและการตลาดกับกองทุน  นอกจากน้ี ผู จัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคมยังมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวมรายอ่ืนๆ ท่ีจะเชาทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมในสวนท่ีสามารถทําการรองรับการใชเพ่ิมเติมได  และกองทุนไดประโยชนจาก
รายไดคาเชาเพ่ิมเติมน้ัน หักดวยคาธรรมเนียมเพ่ิมเติมท่ีตองชําระใหกับผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน  หัวขอ 3.7.1(ค) “สัญญาบริการหลักฉบับลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ระหวางผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมและกองทุน (ตามท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม รวมถึงตามขอตกลงเพ่ิมเติม 
ฉบับลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และขอตกลงเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ระหวางผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมและ
กองทุน) (“สัญญาบริการหลัก”)”  

2.2.2. ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

กองทุนจะลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 โดยอาศัยเงินท่ีได
จากการเสนอขายเพียงอยางเดียว หรือรวมกับ เงินท่ีไดจากการกูยืมตามสัญญากูยืมเงนิ ฉบับท่ี 3 โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.1 “ช่ือ ท่ีต้ัง ลักษณะ ขอมูลสรุปเก่ียวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียดของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 - 3.1.1 “ความเปนมา”  

ภายใตสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 สัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 และ สัญญาเชา FOC ระยะยาว ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 กองทุนจะไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ซ่ึง
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะประกอบไปดวย (ก) กรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมจํานวนประมาณ 2,589 เสา ท่ีจะซื้อจาก TUC โดยรวมเรียกเปน เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (ข) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตพ้ืนท่ี
ตางจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซ้ือจาก TUC 
โดยรวมเรียกเปน FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (ค) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลัก ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจ
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซ้ือจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเปน FOC หลักของ ทรูมูฟ  
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ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (ง) กรรมสิทธ์ิใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการ
อินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด  ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 220,428 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซ้ือจาก ทรูมูฟ  โดยรวมเรียกเปน FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ  
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ (จ) สิทธิการเชาระยะยาว ประมาณ 30 ป ใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชรองรับ
เทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะเชาจาก TICC 

โดยรวมเรียกเปน FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 รวมท้ังสิทธิในการซ้ือ (call 

option) FOC ซ่ึงใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกลาว เม่ือครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดย
กองทุนจะตองแจงความประสงคท่ีจะใชสิทธิดังกลาวใหแก  TICC ไมชากวา 2 ปกอนครบกําหนดอายุการเชา
ระยะยาว ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชา FOC ระยะยาว ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3  โดยมีราคา 

ใชสิทธิ (Exercise Price) เพ่ือซ้ือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาวเทากับ 1,300 ลานบาท 

กองทุนจะเปนผูรับผิดชอบสําหรับคาใชจายในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิแหงทาง (ตามวิธีการคํานวณท่ีระบุ
ในสัญญา) และคาใชจายสําหรับกรมธรรมประกันภัยตางๆ ในขณะท่ี TUC และ TICC ในฐานะผูเชาและบริหาร
จัดการหลัก ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี จะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเก่ียวกับดําเนินงานและบํารุงรักษาสําหรับ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติม ในหัวขอ  3.1.2(ค) “ธุรกิจเคเบิลใยแกว และ ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด” หัวขอ 3.7.3(ข)
(2) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักระหวาง TICC TUC และกองทุน 
(“สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”)” และ หัวขอ 3.7.3(ข)(3) 
“สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหวาง TICC และ 
กองทุน ("สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC")” 

ตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 กองทุนจะซ้ือเสา
โทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ในสวนของคาใชจายน้ัน กองทุนจะเปนผูรับผิดชอบคาเชาท่ีดิน
รวมถึงภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเก่ียวของกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (ตามวิธีการ
คํานวณท่ีระบุในสัญญา) โดยชําระเปนรายเดือนใหแก TUC นอกเหนือจากน้ัน กองทุนยังจะเปนผูรับผิดชอบใน
คาใชจายสําหรับกรมธรรมประกันภัยตางๆ สําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 โดย TUC 
ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักตาม สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและ
แทนท่ี จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเก่ียวกับดําเนินงานและบํารุงรักษาสําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC  

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน หัวขอ 3.7.3(ข)(1) “สัญญาแกไขและแทนท่ี
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม”  

ภายใตหนังสือขอตกลงรวมกันท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินโทรคมนาคม HSPA ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับความสําเร็จ
ของธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับ ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 TUC และ TICC  

ตกลงจะเชาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA บางสวน ซ่ึงทรัพยสินดังกลาวประกอบดวยเสา
โทรคมนาคมของ BFKT ระบบ FOC ของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุน
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เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยกองทุนจะรับโอนทรัพยสิน
ดังกลาวจาก BFKT และ AWC ภายหลังจากขอตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายไดท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพยสิน
ดังกลาวส้ินผลลงตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีเก่ียวของระหวาง  BFKT และ AWC ท้ังน้ี 
ระยะเวลาเชาของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA ท่ีเก่ียวของจะส้ินสุดในวันท่ี 15 กันยายน 
2576 ซ่ึงคูสัญญาท่ีเก่ียวของจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพยสินท่ีจะเชา ตลอดจน เงื่อนไขและ
ขอกําหนดในการเชาตอไป อยางไรก็ดี จํานวนเงินสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากทรัพยสินดังกลาวจะตองไมนอยกวาจํานวนท่ี
กองทุนไดรับจาก BFKT และ AWC ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีเก่ียวของ กับกองทุน ในสวน
ท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินดังกลาว โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม ในหัวขอ 3.7.3(ข)(4) “หนังสือขอตกลง
รวมกัน (Letter of Agreement) ท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA ระหวาง TUC 

TICC และกองทุน ("หนังสือขอตกลงรวมกันท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA")”  

โดยกอนการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 น้ัน กองทุน
ไดจัดใหมีการสุมตรวจสอบทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 บางสวนท้ังทางดาน
เทคนิคและทางดานกฎหมาย เชน การวิเคราะหความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ความสามารถในการใชงาน 
การวิเคราะหการทับซอนกันของเสาโทรคมนาคม รวมถึงประเด็นทางกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี เพ่ือ
ประโยชนในการเจรจาตกลงเพ่ือกําหนดขอตกลงตางๆ ท่ีจําเปนและเหมาะสมกับคูสัญญาท่ีเก่ียวของตอไป 
นอกจากน้ี ภายหลังจากท่ีกองทุนไดเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 แลวน้ัน กองทุนจะจัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินดังกลาวท้ังทางดานเทคนิคและทางดาน
กฎหมายอยางละเอียดอีกคร้ัง โดยหากกองทุนพบประเด็นปญหาใดๆ กองทุนสามารถท่ีจะใชสิทธิท่ีกองทุนมี
ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของได  
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ตารางตอไปนี้แสดงถึงทรัพยสินซึ่งเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

นิติบคุคลผูใหยืม 
หรือใหเชา 

ลักษณะการลงทนุ แผนภาพการลงทุน ทรัพยสิน ประเภทธุรกิจ 

TUC ขายและใหเชากลับ 

 

2,589 เสาโทรคมนาคม (2,343 GBT, 246 RTT) 
ธุรกิจใหบริการโทรศัพท 
เคลื่อนที่ 

252,006 คอรกิโลเมตร (8,017 กม.) ซึ่งใชในธุรกิจ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ตางจังหวัด  

ธุรกิจใหบริการโทรศัพท 
เคลื่อนที่ 

TMV ขายและใหเชากลับ 

 

117,871 คอรกิโลเมตร (546 กม.) เครือขายหลักใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ธุรกิจใหบริการโทรศัพท 
เคลื่อนที่และอินเทอรเน็ต 

220,428 คอรกิโลเมตร (5,933 กม.) ระบบ FTTx ใน
เขตพื้นที่ตางจังหวัด  

ธุรกิจใหบริการบรอดแบนด
อินเทอรเน็ต 

TICC 

ขายและใหเชากลับ 
(และสิทธิในการซื้อ

(option) ทรัพยสินใน
ราคาใชสิทธิ 1,300 

ลานบาท ประมาณป 
2591) 

 

619,986 คอรกิโลเมตร (12,872 กม.) ระบบ FTTx 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
ธุรกิจใหบริการบรอดแบนด
อินเทอรเน็ต 

 

ใหเชา 30 ป 

และมสีิทธิในการซื้อ 

 TICC DIF TICC 

 ใหเชากลบั 

ประมาณ 16 ป 

บวก 10 ป 
(1)

 

TUC 

ขาย 

 

 

DIF 

 

 

TMV 

TICC 

 ใหเชากลบั 

ประมาณ 16 ป 

บวก 10 ป 
(1)

 

  ใหเชากลบั 

ประมาณ 16 ป 

บวก 10 ป 
(1)

 

 

DIF 
 

TUC ขาย 

ใหเชากลับ 

ประมาณ 16 ป 
 

TUC ใหเชากลับ 

ประมาณ 16 ป 

บวก 10 ป 
(1)

 

(1) ในป 2575 หากกลุมทรูไดรับการตอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จําเปนสําหรับการใหบริการบรอดแบนด  กลุมทรูจะตองตออายุการเชาออกไป เปนระยะเวลา (ก) อีก 10 ป นับจากวันครบอายุสัญญาเชาระยะแรก หรือ  
(ข) ระยะเวลาที่เหลืออยูของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่บริษัทในกลุมทรูที่ใหบริการบรอดแบนดถืออยู  แลวแตเวลาใดจะสั้นกวา ทั้งนี้ เมื่อเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังนี้ (ก) รายไดรวมทั้งปของกลุมทรูจากการใหบริการ 

บรอดแบนดเกินกวาระดับที่กําหนด หรือ (ข) สวนแบงตลาดโดยรวมของกลุมทรูในการใหบริการบรอดแบนด มากกวารอยละ 33 
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แผนภูมิดังตอไปน้ีแสดงโครงสรางของกองทุนและความสัมพันธระหวางบริษัทจัดการ ผู ดูแล
ผลประโยชน ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผูโอน ผูเชาและบริหารจัดการหลัก และผูถือหนวย
ลงทุนรายอ่ืน หลังจากท่ีมีการดําเนินการเก่ียวกับธุรกรรมท่ีกําหนดในสัญญาท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน 

 

แผนภูมิขางตนถูกจัดทําข้ึนเพ่ือแสดงขอมูลโดยสังเขป และไมไดแสดงรายละเอียดท้ังหมดเก่ียวกับ
โครงสรางของกองทุนและความสัมพันธระหวางบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกับโครงสรางของกองทุนและความสัมพันธระหวางบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตนในหัวขอ 3.1 “ช่ือ ท่ีต้ัง 
ลักษณะ ขอมูลสรุปเก่ียวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียด
ของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
3” และหัวขอ 5 “การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล” และหัวขอ 7 “การบริหาร
และจัดการกองทุน” ท้ังน้ี ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดท้ังหมดในเอกสารฉบับน้ีกอนการตัดสินใจลงทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับมูลคาของทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ใน 
“รายงานการประเมินมูลคายุติธรรมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม  จัดทําโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร 
แมแนจเมนท จํากัด” และ “รายงานการประเมินมูลคายุติธรรมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม จัดทํา
โดยบริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จํากัด” ตามภาคผนวก  1 และ  2  
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2.2.3. วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดรับจากการเสนอขาย 

จํานวนเงินท้ังหมดโดยประมาณท่ีกองทุนจะไดรับจากการออกและเสนอขายหนวยลงทุนจํานวนไมเกิน 

4,300 ลานหนวย โดยบริษัทจัดการคาดวาจะจัดการใหกองทุนใชเงินสุทธิหลังหักคาใชจายทางธุรกรรมท่ี
เก่ียวของกับการนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และภาษีมูลคาเพ่ิม
ท่ีเก่ียวของกับการเสนอขายแลว เพ่ือลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
และเงินสวนท่ีเหลือ (หากมี) ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนสําหรับงานดานธุรการเก่ียวกับทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  

แผนการใชเงินสุทธิท่ีไดจากการการเสนอขายท่ีกลาวไปขางตน เปนไปตามความต้ังใจ ณ ปจจุบันของ
บริษัทจัดการ และตามประมาณการของการจัดสรรจํานวนเงินสุทธิท่ีจะไดรับท่ีจัดทําอยางดีท่ีสุดของบริษัท
จัดการตามแผนงานและประมาณการรายจายปจจุบันของกองทุน 

2.2.4. การลงทุนในทรัพยสินหลัก - ทรัพยสินที่กองทุนลงทุนเพ่ิมเติม 

นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน ทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และ ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 บริษัทจัดการอาจจัดการใหกองทุนลงทุนในกิจการโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนโดยการไดมาซ่ึง
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยใหกระทําไดและเปนไปตามโครงการจัดการกองทุน 
เชน ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

นอกจากน้ี บริษัทจัดการอาจจัดการใหกองทุนลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมอ่ืน และ/หรือสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดท่ีเกิดจากทรัพยสินดังกลาว  นอกเหนือจาก 
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ซ่ึงการลงทุนเพ่ิมเติมโดยกองทุนอาจรวมถึงการลงทุนใน ทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ การใชสิทธิในการไดรับคําเสนอกอน (right to 

receive first offers) ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได เปนตน ท้ังน้ี ตามสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได มีขอกําหนดวา ในกรณี ท่ีกลุมทรูจะขายทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมอ่ืนๆ ของกลุมทรูและ/หรือรายไดท่ีเกิดจากทรัพยสินดังกลาวท่ีนอกเหนือจากทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตนใหแกบุคคลภายนอกกลุมทรู นิติบุคคลผูโอนตกลงใหสิทธิกองทุนในการไดรับ 

คําเสนอกอนในการซ้ือทรัพยสินดังกลาว และ/หรือรายไดท่ีเกิดจากทรัพยสินดังกลาว ท้ังน้ี ทรัพยสินท่ีเปน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอ่ืนดังกลาวอาจมีท้ังสวนท่ีเปนทรัพยสินซ่ึงเปนโครงการท่ีแลวเสร็จและ/หรือ
ทรัพยสินซ่ึงเปนโครงการท่ีไมแลวเสร็จ (แลวแตกรณี) โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.7.1(ก) 
“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน” หัวขอ 3.7.2(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1” หัวขอ 3.7.3(ก) “สัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ท่ี ล ง ทุ น เ พ่ิ ม เ ติ ม  
คร้ังท่ี 2” หัวขอ 3.7.4 “สาระสําคัญของสัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
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เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และสัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3” 

การลงทุนหรือการไดมาเพ่ิมเติมใดๆ ซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานใดๆ อันมีมูลคาเกินกวา 100 

ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 30 ข้ึนไปของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการไดมาดังกลาวจะตองอยู
ภายใตขอกําหนดเชนเดียวกันกับเม่ือกองทุนเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน (เชน 

ขอกําหนดการสอบทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินคาทรัพยสิน เปนตน) และจะตองไดรับมติอนุมัติของ
ผูถือหนวยลงทุน โปรดพิจารณาขอกําหนดเก่ียวกับการของมติผูถือหนวยลงทุนในหัวขอ 7.12.2.3 “การประชุม
และสิทธิออกเสียงของผูถือหนวยลงทุน” หรือตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน (แลวแตกรณี) เวน
แตไดมีการระบุไวในโครงการจัดการกองทุนแลววา กองทุนไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุนหรือความเห็นชอบ
จากผูดูแลผลประโยชน โดยการคํานวณมูลคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีลงทุนหรือไดมาเพ่ิมเติม
ดังกลาวขางตน ใหพิจารณาจากมูลคาทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีการลงทุนหรือไดมาเพ่ิมเติม
โดยพิจารณาจากมูลคาการลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

อยางไรก็ดี หากเปนการไดมาเพ่ิมเติมซึ่งทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีมูลคาเกินกวา 100 ลาน
บาท แตนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินรวม ณ เวลาท่ีมีการไดมาดังกลาว ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก
ผูดูแลผลประโยชนแลว ในกรณีเชนน้ีไมจําตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 

ในกรณีท่ีการลงทุนหรือไดมาเพ่ิมเติมซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน  จําเปนตองใชเงินทุน
เพ่ิมเติมโดยการกูยืมและ/หรือการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน กองทุนจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนเก่ียวกับการกูยืม
ตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.1“นโยบายการกูยืมเงนิ” และ/หรือการเพ่ิมทุน ตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.5 “การเพ่ิม
เงินทุนจดทะเบียน” และการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน (หากตองมี) 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีการลงทุนเพ่ิมเติมดังกลาวกระทําโดยวิธีการในขอ (ก) หรือ (ข) ของนิยามคําวา 

“ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน” (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับนิยามคําวา “ทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐาน” ในหัวขอ “คําจํากัดความ”) กองทุนจะตองเขาทําสัญญากับผูประกอบการบุคคลท่ีสามเพ่ือใหเชา หรือ
ใหผูประกอบการบุคคลท่ีสามดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาว หรือเพ่ือมอบหมายใหบุคคลดังกลาว
ดําเนินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามท่ีไดกําหนดไวในหัวขอ 

3.6 “การบริหารจัดการและใชทรัพยสินของกองทุนรวมและการประกันรายได” 

2.2.5. การลงทุนในทรัพยสินรอง - การลงทุนในทรัพยสินหรือทรัพยสินอ่ืนที่กองทุนลงทุนได 

นอกจากการลงทุนในทรัพยสินหลักตามท่ีไดระบุไวในหัวขอ  2.2.1 “นโยบายการลงทุนในทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนอยูในปจจุบัน” และหัวขอ 2.2.4 “การลงทุนในทรัพยสินหลัก - 
ทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนเพ่ิมเติม” ขางตนแลว บริษัทจัดการอาจจัดการใหกองทุนลงทุนในทรัพยสินรอง
ดังตอไปน้ี เวนแตในกรณีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศ
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แกไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีกองทุน
สามารถลงทุนได 
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(ก) พันธบัตรรัฐบาล 

(ข) ต๋ัวเงินคลัง 

(ค) พันธบัตรหรือหุนกูท่ีรัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน เปนผูออกและมี
กระทรวงการคลังเปนผูค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 

(ง) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 

(จ) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก ท้ังน้ี หากเปนบัตรเงินฝากท่ีเขาลักษณะ
ของตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง  ตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(ฉ) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือกองทุน
เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอน
ประเภทมีสิทธิไลเบ้ีย หรือผูคํ้าประกัน ท้ังน้ี หากเปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีเขา
ลักษณะของตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง  ตองไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(ช) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหน้ี หรือ
กองทุนรวมอ่ืน ซ่ึงจัดต้ังภายใตกฎหมายท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหน้ี  หรือเงิน
ฝาก 

(ซ) หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน 

(ฌ) หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ โดยตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

(1) เปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ
หนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิก
สามัญ ของ  International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

หรือเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(2) กองทุนรวมในตางประเทศน้ันมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินประเภทและชนิด
เดียวกับทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวได และ 

(3) กองทุนรวมในตางประเทศน้ันจัดต้ังข้ึนเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป 

(ญ) หุนท่ีออกโดยบริษัท (ไมวาจะเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด) ท่ีเปนไปตามเงื่อนไข
ดังตอไปน้ี 
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(1) บริษัทน้ันมีการลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานรวมกันไมนอยกวารอย
ละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของบริษัทดังกลาว  หรือมีรายไดจากการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาวรวมกันไมนอยกวารอย
ละ 75 ของรายไดรวมในแตละปบัญชี และ 

(2) บริษัทน้ันมิใชบริษัทภายใตขอ (จ) ของนิยามคําวา “ทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐาน” 

(ฎ) สัญญาซ้ือขายลวงหนา ซ่ึงการเขาทําสัญญาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเส่ียง
ของกองทุน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิในการเขาลงทุนในอนาคตในทรัพยสิน  หรือการลงทุนชนิดอ่ืนตามท่ี 

ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ใหความเห็นชอบ หรือมีประกาศแกไขหรือเพ่ิมเติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 

2.2.6. อัตราสวนการลงทุน 

เม่ือส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีแตละป กองทุนจะตองดํารงมูลคาการลงทุนในทรัพยสินหลักไมนอยกวา
รอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนโดยคํานวณมูลคาการลงทุนในทรัพยสินหลักจากมูลคาตามบัญชี
ของราคาการไดมาหรือราคาอ่ืนใดตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ดังน้ัน กองทุนจะตองไมลงทุนในการลงทุนใน
ทรัพยสินรองเกินกวารอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุน 

บริษัทจัดการมีหนาท่ีท่ีจะตองควบคุมดูแลใหอัตราสวนการลงทุนในการลงทุนในทรัพยสินรอง ตอ
ทรัพยสินของกองทุนท้ังหมดเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 
ท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การลงทุนและมีไวเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุน ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึง
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม)  

2.2.7. การจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของกองทุน 

การจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานของกองทุน อันมีมูลคาเกินกวา 100 ลานบาท 
หรือต้ังแตรอยละ 30 ข้ึนไปของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการจําหนายดังกลาว จะตองอยู
ภายใตขอกําหนดเชนเดียวกันกับเม่ือกองทุนเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน  (เชน 
ขอกําหนดการประเมินคาทรัพยสิน เปนตน) และจะตองไดรับมติอนุมัติของผูถือหนวยลงทุน โปรดพิจารณา
ขอกําหนดเก่ียวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนในหัวขอ 7.12.2.3 “การประชุมและสิทธิออกเสียงของผูถือหนวย
ลงทุน” หรือตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน (แลวแตกรณี) เวนแตไดมีการระบุไวในโครงการ
จัดการกองทุนแลววา กองทุนไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน  โดย
การคํานวณมูลคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําหนายไปดังกลาวน้ัน ใหพิจารณาจากมูลคาทุกรายการ
ภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 
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ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินดังกลาวโดยพิจารณาจากมูลคาการลงทุนภายในรอบ
ระยะเวลาหกเดือน 

อยางไรก็ดี หากเปนการจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีมูลคาเกินกวา 100 ลาน
บาท แตนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินรวม ณ เวลาท่ีมีการจําหนายดังกลาว ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก
ผูดูแลผลประโยชนแลว ในกรณีเชนน้ีไมจําตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน  

การจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานภายใตเอกสารธุรกรรม บริษัทจัดการสามารถ
ดําเนินการไดโดยไมจําตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน  

2.3. จุดเดนของกองทุนและกลยุทธการลงทุน  

2.3.1. จุดเดนของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทยท่ีลงทุนในทรัพยสินท่ีเปน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม และใหเชาทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการเช่ือวาความสามารถในการแขงขันท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจของกองทุนไดแก 

(ก) การมีกองทรัพยสินซ่ึงมีขนาดใหญและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ อันประกอบไปดวย
เสาโทรคมนาคม FOC และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอ่ืนๆ (ทั้งที่เปน
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน สิทธิการเชาระยะยาว และสิทธิในการรับประโยชนจาก
รายได สุทธิ) นั้น ทําใหกองทุนจะได รับประโยชนจากการที่ เปนผู บุกเบิกใน
อุตสาหกรรมซ่ึงการเขามาในธุรกิจประเภทนี้มีอุปสรรคหลายประการ 

บริษัทจัดการเช่ือวากองทรัพยสินอันประกอบดวยทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีมี
ลักษณะเฉพาะของกองทุนเปนกองทรัพยสินท่ีมีขนาดใหญและมีความหลากหลายท่ีสุดของประเทศไทย และทํา
ใหกองทุนสามารถใหเชาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ท่ีมีความครบถวนสมบูรณแก
ผูเชาได ในขณะน้ี กองทุนมีสิทธิในการรับรายไดสุทธิจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 12,682 เสา และคาดวา
ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ภายหลังการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 กองทุนจะมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 15,271 เสา ท่ีต้ังอยูใน 
77 จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณรอยละ 16.5 ของเสาดังกลาวอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลซ่ึงมีประชากรหนาแนน โดยอางอิงจากรายงานตลาดผูวิเคราะหขอมูลอิสระโดย Analysys Mason 

บริษัทจัดการเช่ือวากองทรัพยสินเสาโทรคมนาคมน้ีจะทําใหกองทุนสามารถนําเสนอเสาโทรคมนาคมท่ีมีความ
ครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศกวารอยละ 98 ของประชากรในประเทศไทยแกผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุน
ได โดย FOC ของกองทุนในขณะน้ีมีความยาวประมาณ 62,668 กิโลเมตร และเปนท่ีคาดหมายวาจะมีความยาว
ของ FOC เพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 90,036 กิโลเมตรหลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ซ่ึงระยะทางรวมท่ีเพ่ิมข้ึนมาท้ังหมดประมาณ 27,368 กิโลเมตรของ FOC FOC หลัก และ 

FOC รองรับระบบ FTTx จะทําใหการกระจายตัวของทรัพยสินของกองทุนท่ัวท้ัง 77 จังหวัดของประเทศไทย
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โดยรวมเพ่ิมข้ึนอีก  บริษัทจัดการเช่ือวา FOC ท่ีจะไดมาซ่ึงเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะทําใหทรัพยสินของกองทุนมีความครอบคลุมและสมบูรณมากย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงภายในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการขยายกองทรัพยสินอยางตอเน่ืองของ
กองทุนในปจจุบันชวยใหกองทุนมีความไดเปรียบทางกลยุทธในดานการกระจายทรัพยสินและความสามารถใน
การรองรับเทคโนโลยีใหม ซ่ึงรวมถึง Internet of Things (“IoT”) รถยนตท่ีสงสัญญาณเช่ือมตอกัน (Connected 

Car) เค ร่ืองเลน เสมื อนจริงแบบพ กพ า (Mobile Virtual Reality)  และโดรน  (Drones) เปนตน  และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถสรางประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมไดดวย  

จากการท่ีกองทุนเปนกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรายแรกและรายใหญท่ีสุดในประเทศ
ไทย ประกอบกับอุปสรรคหลายประการของการเขาสูภาคอุตสาหกรรมน้ี กองทุนจึงมีขอไดเปรียบท่ีมีนัยสําคัญ
ในฐานะผูบุกเบิก การกอสรางเสาโทรคมนาคมใหมและระบบ FOC backhaul ท่ีเช่ือมตอกับเสาโทรคมนาคม
ตองใชเงินลงทุนสูงและใชเวลานาน อีกท้ังผูประกอบการรายใหมที่ตองการเขาสูตลาดน้ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเขมงวด และกระบวนการขออนุญาตเพ่ือกอสรางเสาโทรคมนาคมและ FOC backhaul ก็ใช
ระยะเวลายาวนาน ผูประกอบการรายอ่ืนท่ีตองการเขามาในตลาดอาจมีคาใชจายทางการเงินและความเส่ียงใน
การดําเนินการท่ีสูง รวมถึงการหยุดชะงักในการดําเนินการในกรณีท่ีมีการขนยายอุปกรณไปติดต้ังบนเสา
โทรคมนาคมอ่ืนๆ นอกจากน้ี ผูท่ีตองการเขามาในตลาดยังตอง (ก) สรางกองทรัพยสินซ่ึงประกอบดวยเสา
โทรคมนาคมท่ีมีขนาดใหญและมีการกระจายทางภูมิศาสตรสูงเพ่ือดึงดูดผูใหบริการโทรคมนาคมมาใชบริการ 
และ (ข) ตองใชเวลานานในการสรางความสัมพันธ ความเช่ือถือและความม่ันใจ เพ่ือท่ีจะสามารถเจรจาขอตกลง
กับผูใหบริการโทรคมนาคมไดสําเร็จ นอกจากน้ีผูท่ีตองการเขามาในตลาดยังอาจจะเผชิญกับความไมแนนอน
ทางกฎหมายอยางมีนัยสําคัญ และยังตองเผชิญกับการเจรจาตอรองท่ีซับซอนและใชเวลายาวนานกับหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ หากผูประกอบการเหลาน้ันพยายามท่ีจะปรับโครงสราง (spin-off) ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีมีอยูของตน ดังน้ัน กองทุนจึงมีความโดดเดนดวยการเปนทางเลือกท่ีมีตนทุนท่ีเหมาะสมในการ
ขยายโครงขายโทรคมนาคมของผูประกอบการรายใหมพรอมกับชวยลดเวลาในการเขาสูตลาด  

(ข) รายไดของกองทุนภายใตสัญญาเชาระยะยาวจะเปนพ้ืนฐานซ่ึงชวยใหกองทุน
สามารถจัดสรรผลตอบแทนที่ย่ังยืนใหแกผูถือหนวยลงทุน  

ภายหลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ 
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 กลุมทรูจะขยายระยะเวลาการเชาทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีมีอยู ซ่ึงกองทุนลงทุนและมีกลุมทรูเปนผูใหเชา ซ่ึงจะส้ินสุดในระหวางป พ.ศ. 
2568 ถึงป พ.ศ. 2570 ไปเปนระยะเวลาท่ีส้ินสุดประมาณปพ.ศ. 2576 (เปนระยะเวลาการเชาเดียวกับทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3) ซ่ึงการขยายระยะเวลาการเชาดังกลาวจะนําไปสู (ก) กระแสรายไดท่ียาวนานข้ึนของกองทุน 
(ข) ระยะเวลาการเชาตามสัญญาเฉล่ียถวงนํ้าหนักประมาณ 11 ป หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ (ค) ระยะเวลาการเชาตามสัญญาเฉล่ียถวงนํ้าหนักประมาณ 
20 ป หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (ในกรณีท่ีมีการ
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ขยายระยะเวลาเชา FOC ไปอีก 10 ป หลังจากป พ.ศ. 2576 ตามท่ีกองทุนมีสิทธิขอตอสัญญาเชาภายใตสัญญา
เชาในปจจุบันท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี) 

รายไดของกองทุนจากสัญญาเชาระยะยาวประกอบดวยคาเชาคงท่ี รวมถึงคาเชาซ่ึงมีอัตราการเพ่ิมข้ึน
รายปท่ีคงท่ีเทากับรอยละ 2.7 และมีปจจัยการเพ่ิมข้ึนอ่ืนท่ีเก่ียวของกับดัชนีราคาผูบริโภค  นอกจากน้ัน 
คาใชจายโดยหลักเกือบท้ังหมดมีอัตราคงท่ีหรือมีการกําหนดอัตราการเพ่ิมไวแลว ดังน้ัน บริษัทจัดการจึงเช่ือวา
รูปแบบธุรกิจของกองทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีย่ังยืนและมีอัตราการเติบโตอยาง
ตอเน่ือง 

(ค) คาใชจายในการดําเนินการของกองทุนเกือบทั้งหมดนั้น คงที่หรือมีการกําหนดอัตรา
การเพ่ิมไวแลว ซ่ึงทําใหสามารถคาดการณผลตอบแทนการลงทุนไดดีขึ้น รวมทั้งลด
ความผันผวนของผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุน 

นอกเหนือไปจากกระแสรายรับท่ีม่ันคงแลว กองทุนยังไดรับประโยชนจากการท่ีคาใชจายในการ
ดําเนินงานจํานวนมากของกองทุนไดมีการระบุไวแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงกองทุนไดรับประโยชนจากขอตกลง
ทางการคาในสัญญาตางๆ ท่ีสําคัญของกองทุน เน่ืองจากการแกไขเพ่ิมเติมบางประการในสัญญาท่ีมีการตกลง
กันในระหวางการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยในประการแรก 
กองทุนไดรับประโยชนจากคาใชจายท่ีมีการตกลงไวแลวในการยายเสาโทรคมนาคมในกรณีท่ีสัญญาเชาพ้ืนท่ีตั้ง
เสาท่ีเก่ียวของน้ันไมสามารถทําการตกลงกันใหมหรือไมสามารถตอสัญญาได ในกรณีเชนน้ัน กองทุนตกลงท่ีจะ
จายคาชดเชยรายปคงท่ีเปนจํานวนประมาณ 79 ลานบาทให TUC ซ่ึงเปนผูเชาและบริหารจัดการหลัก เพ่ือเปน
การรับผิดชอบการยายเสาท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินซ่ึงเปนเสาโทรคมนาคมของทรู และเสาโทรคมนาคมของ TUC 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 โดยท่ีคาใชจายในการยายเสา
น้ันจะเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 2.7 ตอป ต้ังแตเดือนมกราคมป พ.ศ. 2562 เปนตนไป ประการท่ีสอง กองทุนได
ประโยชนจากสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี ซ่ึงจํากัดตนทุนคาใชจาย
ท่ีกองทุนตองรับผิดชอบเก่ียวกับการนําสาย FOC ลงใตดินและคาธรรมเนียมท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับสิทธิแหงทางท่ี
จําเปน ท้ังน้ี TUC และ TICC ไดตกลงและจะตกลงรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึนในการนํา FOC ลงใต
ดิน สําหรับ FOC จากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ FOC 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (เม่ือกองทุนชดเชยคาใชจายในการยายเสาจํานวนประมาณ 79 ลานบาทตอปให TUC 

ตามขอตกลงของสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก ไดมีการแกไขและแทนท่ีสําหรับเสา
โทรคมนาคม) ท้ังน้ี TUC และ TICC ยังไดตกลงรับผิดชอบสวนตางระหวางคาธรรมเนียมเก่ียวกับสิทธิแหงทาง
สําหรับเสาไฟฟา และคาธรรมเนียมเก่ียวกับสิทธิแหงทางในสวนของ FOC ท่ีจะถูกยายลงใตดิน และ ประการ
สุดทาย กองทุนไดรับประโยชนจากการจายคาเชาท่ีดนิและคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินคงท่ีสําหรับเสาโทรคมนาคม
ภายใตกรรมสิทธ์ิของกองทุน เวนแตจะไดตกลงเปนอยางอ่ืน 

นอกจากน้ี ภายหลังการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จ
ส้ินน้ัน ระยะเวลาการเชาสําหรับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมบางประเภทจะถูกขยายอายุการเชาไป
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จนถึงป พ.ศ. 2576 และบางสวนจะถูกขยายอายุการเชาออกไปนานกวา แตไมเกิน พ.ศ. 2586 ซ่ึงจะชวยเพ่ิม
ความตอเน่ืองของกระแสรายไดของกองทุน 

จากการประมาณการของกองทุน การใหเชาทรัพยสินและสิทธิในการรับรายไดสุทธิรวมกันคาดวาจะ
นํามาซ่ึงรายไดตามสัญญาจํานวน 11,851.35 ลานบาท สําหรับระยะเวลา 12 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 ซ่ึงเพ่ิมจาก 7,643.58 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 55.1 จากรายรับตามสัญญาท่ีประมาณการไวสําหรับ
ระยะเวลาเดียวกัน ในกรณีท่ียังไมมีการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
รายไดจากการประมาณการดังกลาวคาดวาจะทําใหกองทุนมีกระแสเงินสดสําหรับจายผลตอบแทนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน จํานวน 10,114.43 ลานบาท สําหรับระยะเวลา 12 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซ่ึงเพ่ิม
จาก 5,897.55 บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 71.5 จากรายรับตามสัญญาท่ีประมาณการไว ในกรณีท่ียังไมมีการ
ลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม คร้ังท่ี 3 โดยกฎหมายหลักทรัพยและโครงการจัดการกองทุน 
กําหนดใหกองทุนตองจายเงินปนผลรายปแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยรอยละ 90 ของกําไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว 
ซ่ึงเปนการสรางความม่ันใจแก ผูถือหนวยลงทุนวาจะไดรับประโยชนจากอัตรากําไรท่ีประมาณการไวน้ี 
นอกจากน้ีกองทุนอาจคืนสภาพคลองสวนเกินท่ีเกิดจากเงินสดท่ีไดรับเพ่ิมเติมในอัตราอยางนอยรอยละ 90 ใน
รูปแบบของเงินลดทุน โปรดพิจารณาขอมูลเพ่ิมเติมในหัวขอ “นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลและการคืนเงิน
ลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน” และ “ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน” 

(ง) เสาโทรคมนาคมของกองทุนซ่ึงครอบคลุมอยูทั่วประเทศ มีพ้ืนที่สําหรับรองรับการ
ปลอยเชาเพ่ิมเติม ทําใหกองทุนอยูในสถานะที่ดีตอการเติบโตโดยการเพ่ิมการเชา
พื้นที่รวม ซ่ึงจะทําใหกองทุนไดรับประโยชนจากการที่ มีรูปแบบทางธุรกิจซ่ึงมี
ความสามารถในการทํากําไรจากยอดขายสวนเพ่ิมที่สูง (operating leverage)  

ภายหลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 3 บริษัท
จัดการเช่ือวากองทุนจะมีทรัพยสินท่ีหลากหลายและครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  ซ่ึงจะชวยใหผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีสามารถเขาถึงโครงขายไดโดยไมตองมีรายจายลงทุนท่ีสูง  โดยเฉพาะอยางย่ิง พ้ืนท่ีในเขต
ตางจังหวัดของประเทศไทยท่ีมีการเติบโตสูง และพ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแนนสูง เชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ท้ังน้ี FOC อีกประมาณ 27,368 กิโลเมตรท่ีจะไดมาเพ่ิมเติมซ่ึงเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะทําใหเครือขาย FOC ท้ังหมดของกองทุนอยูท่ีประมาณ 90,036 
กิโลเมตร ซ่ึงสวนใหญอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคิดเปนประมาณรอยละ 49 ของ FOC  

หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (ซ่ึงไมรวมระบบ FOC ของ 
BFKT และระบบบรอดแบนดตางจังหวัด) นอกจากน้ี การไดมาซ่ึงเสาโทรคมนาคมอีกประมาณ 2,589 เสาท่ีเปน
สวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะทําใหกองทรัพยสินในสวนเสา
โทรคมนาคมของกองทุนมีจํานวนประมาณ 15,271เสา โดยประมาณรอยละ 16.5 ของกองทรัพยสินเสา
โทรคมนาคมของกองทุนต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงมีการรับสงขอมูลผานโครงขาย
สูงสุด 
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การไดมาซ่ึงเสาโทรคมนาคมเพ่ิมเติมซ่ึงเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม  

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะทําใหจํานวนเสาโทรคมนาคมท่ีแบงใชไดของกองทุนเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 41 จากท่ีมี  

อยู 6,350 เสาในปจจุบัน เปนประมาณ 8,939 เสา โดยกองทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของกองทุนในปจจุบันมี
อัตราการใชงานเฉล่ียจากกลุมทรูอยูท่ี 2.51 พ้ืนท่ี (slots) ตอเสา คิดเปนรายไดเฉล่ียสุทธิ (หักคาเชาท่ีดินและ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) ประมาณ 17,000 บาทตอเสาตอเดือน หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 อัตราการใชงานเฉล่ียจากกลุมทรูจะกลายเปน 2.36 พ้ืนท่ี (slots) ตอเสา 
ซ่ึงคาดการณวาจะกอรายไดเฉล่ียสุทธิ (หักคาเชาท่ีดินและภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) ประมาณ 16,000 บาทตอเสา
ตอเดือนในป พ.ศ. 2561 อน่ึง รายไดเพ่ิมเติมจากบุคคลภายนอกท่ีมาจากกองทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของ
กองทุนไดเพ่ิมข้ึนอยางสมํ่าเสมอจากตนป พ.ศ. 2559 และคาดวาจะเติบโตอยางตอเน่ือง อันเปนผลมาจากการ
ใหเชาเสาโทรคมนาคมเพ่ิมเติมแกผูเชาท่ีเปนบุคคลภายนอก หลังจากการไดมาซ่ึงเสาโทรคมนาคมเพ่ิมเติม
จํานวนประมาณ 2,589 เสา ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
3 นอกจากน้ัน ในขณะน้ีหน่ึงในผูใหบริการโทรคมนาคมรายใหญของประเทศไทยไดเชาพ้ืนท่ี  (slots) ท่ีวาง บน
เสาโทรคมนาคมเปนจํานวนประมาณ 1,300 เสา 

ในขณะเดียวกัน หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
เครือขาย FOC ของกองทุนจะมีความสามารถในการรองรับการใชเพ่ิมเติมคงเหลือประมาณรอยละ 23 สําหรับ
การเชาใชพ้ืนท่ีรวม (คิดเปนประมาณ 430,000 คอรกิโลเมตร) ซ่ึงจะทําใหกองทุนอยูในสถานะท่ีดีท่ีจะตอบสนอง
ตอความตองการเชาใช FOC ในระยะกลางถึงระยะยาว โดยเฉพาะอยางย่ิง หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี  3 น้ัน เครือขาย FOC ของกองทุนในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเมืองท่ีมีความเจริญมากท่ีสุดของประเทศ และเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการรับสง
ขอมูลผานเครือขายมากท่ีสุด จะคิดเปนประมาณรอยละ 49 (ซ่ึงเปน FOC ความยาว 935,018 คอรกิโลเมตร 
หรือ 14,630 กิโลเมตร) ของเครือขาย FOC รวมของกองทุน (ซ่ึงไมรวมถึง ระบบ FOC ของ BFKT และระบบบ
รอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด) ดังน้ัน บริษัทจัดการเช่ือวากองทุนจะอยูในสถานะท่ีดีที่จะตอบสนองตอลูกคา
หลากหลายประเภทไดในอนาคต รวมถึงกลุมผูประกอบการท่ีเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ต ( ISP Player) และ
ลูกคาองคกรดวย ท้ังน้ี รัฐบาลไดประกาศแผนการร้ือถอนสายไฟฟาและสายโทรคมนาคมเหนือศีรษะ 
(overhead cable) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในป พ.ศ. 2565 ซ่ึงกลุมทรูตกลงรับผิดชอบ
คาใชจายเพ่ิมเติมใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการนําสาย FOC ลงใตดิน และคาธรรมเนียมใดๆ ท่ีเก่ียวของกับสิทธิแหง
ทางในกรณีท่ีตองนําสาย FOC ลงใตดิน สําหรับสวนท่ีเกินกวาท่ีไดตกลงกันตามสัญญาท่ีเก่ียวของ ขอมูลจาก 
Analysys Mason ช้ีใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสภาวะการแขงขัน
ในตลาด เน่ืองจากเปนขอกําหนดท่ีใชบังคับกับผูประกอบการทุกราย และผูประกอบการไมมีทางเลือกอ่ืน 
นอกจากน้ีคาใชจายดังกลาวนอยกวารอยละ 2.5 ของรายไดของผูประกอบการ จึงคาดวาจะไมเปนอุปสรรคตอ
การลงทุนดานโครงขายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากน้ีคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการยายสายลงใต
ดินสวนหน่ึงจะไดรับชดเชยโดยรายจายดานทุนท่ีลดลงจากคาซอมบํารุงโครงขาย ในแงของการใหบริการ 
ขอกําหนดยายสายลงใตดินอาจจะเพ่ิมโอกาสการใชสายเคเบิลใตดินรวมกันของผูประกอบการท่ีไมประสงคจะ
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วางสายใหมเน่ืองจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและเวลาในการเขาสูตลาด ซ่ึงกองทุนเชื่อวาจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาของกองทุนในท่ีสุด 

นอกจากน้ี เน่ืองจากผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีตาง ๆ มุงเนนการติดต้ัง 4G และ 5G ผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีจะทําการตัดสินใจเลือกคล่ืนความถ่ีไดลําบากข้ึน เน่ืองจากผูใหบริการโทรคมนาคมตางๆ ใน
ประเทศไทย เปนเจาของคล่ืนความถ่ีในชวงความถ่ีท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีคล่ืนความถ่ีตํ่า (ตํ่ากวา 1GHz) จะมี
คุณสมบัติในการสงสัญญาณท่ีดีกวา และทําใหสถานีฐาน (Base Transceiver Station หรือ BTS) หน่ึงสถานี 
สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีไดมากกวาสถานีฐาน (BTS) สําหรับคล่ืนความถ่ีสูงกวา การไมสามารถเขาถึงคล่ืน
ความถี่ที่ต่ํากวา 1 GHz ไดทําใหความครอบคลุมของสัญญาณโทรศัพทเคล่ือนท่ีและความสามารถในการรองรับ
ความจุของสัญญาณดังกลาวในพ้ืนท่ีขนาดใหญเปนไปไดยากข้ึน  

คาใชจายเพ่ิมเติมในการเพ่ิมผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวมสําหรับกองทรัพยสิน ของกองทุนจะมี
จํานวนคอนขางตํ่า ทําใหกองทุนสามารถเปล่ียนรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการมีผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวมเปน
ผลกําไรและกระแสเงินสดไดมากข้ึน นอกจากน้ี ผูเชาและบริหารจัดการหลักซ่ึงมีหนาท่ีท่ีจะตองบํารุงรักษา
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมจะมีคาใชจายในการบํารุงรักษาท่ีคอนขางตํ่า ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงเสริมใหผู
เชาและบริหารจัดการหลักดังกลาวทําการตอสัญญาเชา  ดําเนินการและบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและ
แทนท่ีกับกองทุนเม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาของสัญญาดังกลาว โดยบริษัทจัดการเชื่อวารูปแบบทางธุรกิจ
ของกองทุนมีความสามารถในการทํากําไรจากยอดขายสวนเพ่ิมท่ีสูง (operating leverage) อีกท้ังมีโอกาส
เติบโตไดในอนาคต  

(จ) การมีความสัมพันธที่ดีกับกลุมทรู ซ่ึงเปนหนึ่งในผูใหบริการกิจการโทรคมนาคมที่
ครอบคลุมทั่วประเทศและครบวงจรในประเทศไทย รวมถึงประสบการณของบริษัท 
หลักทรัพย จัดการกองทุน  ไทยพาณิชย จํากัด ซ่ึงเปนผู จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและโครงสรางพ้ืนฐานช้ันนําของประเทศไทย 

ผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุนเปนบริษัทยอยของทรู ซ่ึงเปนผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีราย
ใหญรายหน่ึงของประเทศไทยและเปนหน่ึงในผูประกอบกิจการโทรคมนาคมครบวงจรท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ 
กลุมทรู ซ่ึงถือหนวยลงทุนของกองทุนอยูรอยละ 28.11 ของหนวยลงทุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมดของกองทุน 
ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เปนบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ ซ่ึงเปนหน่ึงในเครือบริษัทเอกชนท่ีมีขนาด
ใหญท่ีสุดในประเทศไทย และเปนหน่ึงในเครือบริษัทท่ีใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลุมทรูเปนผู
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีที่มีขนาดใหญเปนอันดับสองในประเทศไทย โดยมีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 26.5  
จากรายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในชวง ไตรมาส 3 ของป พ.ศ. 2560 และเปนผูนําตลาดธุรกิจ 
บรอดแบนดอินเทอรเน็ต ดวยสวนแบงทางการตลาดท่ีรอยละ 41 ในชวงไตรมาส 3 ของปพ.ศ. 2560 

บริษัทจัดการคาดวาการสนับสนุนและความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ของกลุมทรูจะยังทําใหกองทุนมีขอไดเปรียบในเชิงการแขงขันในการบริหารจัดการทรัพยสินและการขยายกอง
ทรัพยสินของกองทุนไดตอไป โดยกองทุนจะไดรับประโยชนจากความรูทางดานเทคนิคในเชิงลึกจากกลุมวิศวกร
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และผูบริหารระดับแนวหนาของอุตสาหกรรมของกลุมทรูผานผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม ซ่ึงจะใหบริการใน
ดานงานธุรการ การใหบริการ การจัดการดานการขาย และการตลาดกับกองทุน นอกจากน้ี กองทุนจะยังไดรับ
ประโยชนจากความสัมพันธของกลุมทรูกับผูแทนของผูใหบริการโทรคมนาคมรายอ่ืนๆ ของประเทศไทย โดยผาน
ทางการเขาดํารงตําแหนงในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนของกองทุน ซ่ึงสมาชิกแตละรายของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนซ่ึงมาจากกลุมทรูน้ีเปนผูมีประสบการณในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย
มากวา 20 ปโดยเฉล่ีย 

กองทุนจะยังไดรับประโยชนจากความรูความเช่ียวชาญและประสบการณของบริษัทจัดการ โดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด เปนบริษัทจัดการช้ันนําของประเทศและเปนหน่ึงในผูจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและโครงสรางพ้ืนฐานช้ันนําของประเทศไทย โดยมีมูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการ
จัดการ (รวมถึงกองทุนสวนบุคคล) เปนอันดับหน่ึง คิดเปนมูลคา 1,374,870  ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 (ท่ีมา: www.scbam.com) และมีสวนแบงตลาดมากกวารอยละ 36 ในธุรกิจจัดการกองทุนรวมโครงสราง
พ้ืนฐาน (หรือประมาณ 89,920 ลานบาท จากท้ังหมด 247,296 ลานบาท ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 
(ท่ีมา: www.aimc.co.th)  

(ฉ) กองทุนอยูในสถานะที่ดีที่จะไดรับประโยชนจากการขยายโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
อยางรวดเร็วจากการเปล่ียนไปใชบริการระบบ 4G LTE  และการติดตั้งระบบ 5G ใน
อนาคต 

มีการคาดการณวาอัตราจํานวนผูใชบริการ 4G LTE ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีในประเทศ
ไทยจะมีอัตราการเติบโตสูง โดย Analysys Mason ประมาณการวาจะมีอัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) ของ
จํานวนผูใชบริการ 4G LTE ท่ีรอยละ 25 และเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 76 ในป พ.ศ. 2565 โดยเปนผลจากการเขาถึง
สมารทโฟนท่ีเพ่ิมข้ึน คาบริการขอมูลท่ีลดลงและการเขาถึงจํานวนแอปพลิเคช่ันและขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ี
อัตราการเขาถึงสมารทโฟนคาดวาจะเติบโตจากรอยละ 78 ในป พ.ศ. 2559 เปนรอยละ 106 ในป พ.ศ. 2565  

โดยเปนผลจากการมีผูใชบริการท่ีเปล่ียนมาใชบริการ 4G เพ่ิมข้ึน และความตองการใชบริการขอมูลเคล่ือนท่ี 
รวมถึงการท่ีสมารทโฟนมีราคาถูกลง นอกจากน้ี Analysys Mason ยังไดทําการประมาณการวาปริมาณการ
รับสงขอมูลรวมถึงอุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ีจะเติบโตดวยอัตราเฉล่ียตอป (CAGR) ท่ีรอยละ 9.2 ระหวางป พ.ศ. 
2560 ถึงป พ.ศ. 2565 นอกจากน้ี บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด มีเดีย แพลตฟอรม จํากัด ซ่ึงไดจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 6 

มกราคม 2560 เพ่ือใหบริการเก่ียวกับอินเทอรเน็ต (ส่ือดิจิทัลออนไลน) บนเว็บไซตและเคร่ืองมืออุปกรณ
โทรคมนาคม จะชวยเพ่ิมอัตราการใชบริการขอมูลบนเครือขายของกองทุนมากยิ่งข้ึนอีกดวย 

บริษัทจัดการเช่ือวาการมีผูใชบริการอินเทอรเน็ตและระบบบรอดแบนดประจําท่ีเพ่ิมข้ึนจากในปจจุบัน 
(ซ่ึงตํ่ากวาคาเฉล่ียของ APAC ท่ีรอยละ 40 (ซ่ึงอางอิงจากคาเฉล่ียของ 8 ประเทศในกลุมประเทศในความ
รวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก ไดแก อินเดีย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม สิงคโปร และ
ประเทศไทย ตามรายงานของ Analysys Mason) จะชวยเพ่ิมความตองการการใชแบนดวิธและ FOC ท่ีมากข้ึน 
ท้ังน้ี Analysys Mason คาดวาการเขาถึงระบบบรอดแบนดในประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 34 ในป  พ.ศ. 
2559 เปนรอยละ 53 ในปพ.ศ. 2565 
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นอกจากน้ี การติดต้ังระบบ 5G จะตองมีการติดต้ังเครือขาย FOC ท่ีมีการกระจุกตัวอยางหนาแนน 
เพ่ือใหสามารถม่ันใจไดวาจะมีแบนดวิธเพียงพอในการรองรับผูใชบริการท้ังตนสายและปลายสาย โดยมุงเนนท่ี
ระบบเสาขนาดเล็ก การติดต้ัง 5G จะตองใชโครงขายท่ีหนาแนนเพ่ือรองรับการรับสงของขอมูลในปริมาณมาก 
ซ่ึงคาดวาจะมาจากผูใชบริการเครือขายไรสาย ท้ังน้ี รัฐบาลกําลังเตรียมการเพ่ือรองรับการเปล่ียนผานของ
ประเทศไทยไปสูระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของแนวคิดริเร่ิมเพ่ือพัฒนาประเทศใหทันสมัยผาน
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและเครือขายโทรคมนาคมท่ีพัฒนาแลว ภายใตแผน “โครงขายหลักบรอดแบนด
แหงชาติ”(National Broadband Backbone) และ “ระบบเกตเวยระหวางประเทศ” (International Gateway) 
ซ่ึงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมวางแผนพัฒนาเครือขายบรอดแบนดเพ่ือใหประชากรอยางนอยรอย
ละ 95 สามารถเขาถึงไดภายในป พ.ศ. 2563 โดยเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 27 ในป พ.ศ. 2557 

อุปสงคสําหรับการใชบริการการสงขอมูลคุณภาพสูงจะสงผลใหผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีของไทย
ตองจัดหาอุปกรณโครงขายเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับ อันจะทําใหเกิดความตองการใชเสาโทรคมนาคม โครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive และ FOC เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรองรับอีกดวย  

ในฐานะท่ีกองทุนเปนกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรายแรกในประเทศไทย  และเปน
รูปแบบการประกอบธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีเปนอิสระ (Independent Telecom Infrastructure 

Platform) กลาวคือ กองทุนไมไดประกอบธุรกิจท่ีเปนการแขงขันกับผูใหบริการโทรคมนาคมซ่ึงเปนผูท่ีมีโอกาส
เชา ซ่ึงอาจทําใหกองทุนมีความนาสนใจมากข้ึนสําหรับการใหบุคคลภายนอกเชาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมจากกองทุนโดยมีขอไดเปรียบท่ีสําคัญในมุมมองของผูเชา  คือ  (ก) ลดภาระการลงทุน (ข) ใช
ระยะเวลาท่ีส้ันกวาในการเขาถึงตลาด และ (ค) มีความยืดหยุนสูงกวา จากการท่ีกองทุนมีเครือขายท่ีครอบคลุม
กวางขวาง นอกจากน้ี บริษัทจัดการเช่ือวากองทุนอยูในสถานะท่ีดีท่ีจะไดรับประโยชนจากแนวโนมของ
อุตสาหกรรมในทางบวก โดยจะสามารถตอบสนองตอความตองการในการใชขอมูลจํานวนมากท่ีเกิดข้ึนของ
ผูใชงานท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วน้ีไดตอไป  

2.3.2. กลยุทธของกองทุน 

บริษัทจัดการเช่ือวาแนวโนมในทางบวกของธุรกิจของกองทุนไดรับการสนับสนุนจากกลยุทธดังตอไปน้ี 

(ก) การสรางผลกําไรจากการไดใชประโยชนในการดําเนินการ (operating leverage) ซ่ึง
เปาหมายคือการสรางรายได โดยมุงเนนที่การรักษาความสัมพันธที่ดีกับกลุมทรูและ
การหาผูเชาพ้ืนที่รวมเพ่ิมเติมบนทรัพยสินเสาโทรคมนาคมจํานวนประมาณ 8,939 
เสา ที่สามารถรองรับการใชเพ่ิมเติม ซ่ึงกองทุนจะไดรับภายหลังการไดมาซ่ึง
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

กลยุทธของกองทุนจะมุงเนนการเพ่ิมการใชประโยชนและผลตอบแทนจากการลงทุนของทรัพยสินเสา
โทรคมนาคมเพ่ิมเติมจากการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ซ่ึงจะ
รวมเปน กลุมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน โดยมีเปาหมายท่ีจะทําการเพ่ิมจํานวนผูเชา
และบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวมบนทรัพยสินเสาโทรคมนาคมสวนเพ่ิมน้ีใหไดมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะสรางรายไดเพ่ิมเติม



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 43 

ตอเสาโทรคมนาคม ท้ังน้ี ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมจะทํางานรวมกับทีมงานดานการวางแผนและวิศวกรรม
โครงขายของผูใหบริการโทรคมนาคมของไทยรายอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะหาโอกาสในการตอบสนองความตองการ
ทางดานโครงขายของผูประกอบการเหลาน้ันจากการใชพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมของกองทุน ปจจุบันหน่ึงในผูให
บริการโทรคมนาคมรายใหญในประเทศไทยไดเชาพ้ืนท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคมประมาณ 1,300 พ้ืนท่ี 
(slots) ของเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสาท่ีกองทุนไดรับมอบจากทรูในปพ.ศ. 2557 และ 2558 ท้ังน้ี 
ภายหลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 กองทุน
จะมีจํานวนเสาโทรคมนาคมเพ่ิมมากข้ึน และกองทุนจะทําการนําเสาโทรคมนาคมออกใหเชาแกผูใหบริการ
โทรคมนาคมรายอ่ืนๆ ตอไป 

การเพ่ิมผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวมรายใหมจะทําใหกองทุนสามารถกระจายฐานลูกคา อีกท้ัง
บริษัทจัดการเช่ือวาจะเพ่ิมความม่ันคงของรายได และการสรางเสถียรภาพของกระแสเงินสดในระยะยาวของ
กองทุนได โดยปกติ การเพ่ิมผูเชาพ้ืนท่ีรวมน้ีจะชวยเพ่ิมอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (operating margin) ตอ
เสาไดอยางมีนัยสําคัญ เน่ืองจากการเพ่ิมจํานวนผูเชาพ้ืนท่ี (slots) บนทรัพยสินเสาโทรคมนาคมเพ่ิมเติมมี
คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีต่ํา 

ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมท่ีไดมาเพ่ิมเติมน้ีจะเพ่ิมความครอบคลุมของโครงขายเสาโทรคมนาคมของ
กองทุนซ่ึงต้ังอยูในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ และจะทําใหผูใหบริการโทรคมนาคมสามารถใหบริการครอบคลุม
จํานวนประชากรสวนใหญของประเทศไทยบนคล่ืนความถี่ 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz และ ใน
อนาคต บนคล่ืนความถี่ 2,300 MHz และ 2600 MHz ได ทําใหการเชาเสาโทรคมนาคมเหลาน้ีเปนทางเลือกทาง
หน่ึงท่ีนาสนใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครือขายเม่ือเปรียบเทียบกับการสรางเสาโทรคมนาคมใหม 

นอกจากน้ี กองทุนมีความต้ังใจท่ีจะดํารงความสัมพันธกับกลุมทรูเพ่ือขยายฐานทรัพยสินของกองทุน 
ซ่ึงกองทุนเช่ือวาจะเปนประโยชนแกท้ังสองฝาย ดวยกลยุทธดังกลาวน้ีกองทุนจะมีพ้ืนท่ี (slots) บนทรัพยสินเสา
โทรคมนาคมเพ่ิมเติมเพ่ือเรงการเติบโตของกองทุนในอนาคต โดยขณะเดียวกันก็เปนแนวทางท่ีคุมคาสําหรับ
กลุมทรูในการขยายบริการระบบ 4G-LTE ระบบ 5G และระบบซ่ึงทันสมัยอ่ืนใดในอนาคตดวยรายจายลงทุนท่ี
คอนขางตํ่า 

อางอิงจากขอมูลของ Analysys Mason การประมูลคล่ืนความถ่ี 850 MHz และ 1800 MHz ซ่ึงจะจัด
ข้ึนโดย กสทช. ซ่ึงประกาศวาจะเกิดข้ึนภายในพฤษภาคม พ.ศ. 2561 แตคาดวาจะมีการเล่ือนออกไปเน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการ ควรจะสงผลในทางบวกตอธุรกิจของกองทุน เน่ืองจากผูประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมตางๆ จะอยูในสถานการณท่ีจําเปนตองใชประโยชนจากเสาโทรคมนาคมเพ่ิมเติมเพ่ือรักษาความ
ครอบคลุมของเครือขายของตนไว หรือตองขยายเครือขาย 4G ดวยรายจายสวนทุนท่ีตํ่า เพ่ือรักษาระดับตนทุน
ของตนไว 
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(ข) การขยายขนาดกองทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอยางตอเนื่องของ
กองทุน โดยกลยุทธการจัดหามาซ่ึงทรัพยสินที่สามารถใชรวมกันไดจากกลุมทรู หรือ
ผูใหบริการโทรคมนาคมรายอ่ืน  

ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของกองทุนเปนท่ีนาพึงพอใจ ซ่ึงสวนหน่ึงเปนผลมาจากการเขาลงทุนใน
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี ตามประมาณการงบการเงินท่ีปรากฏในเอกสารฉบับ
น้ี รายไดจากเงินลงทุนของกองทุนหลังจากไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม   
คร้ังท่ี 2 จะเพ่ิมข้ึนจาก 6,599.29 ลานบาท เปน 7,621.70 ลานบาท สําหรับ ระยะเวลาต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 
2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และภายหลังการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 คาดการณวาจะเพ่ิมจาก 7,641.05 ลานบาท เปน 11,851.35 ลานบาท สําหรับระยะเวลาต้ังแต 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซ่ึงคาดการณวาประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวย
ของกองทุนจะเพ่ิมข้ึนในจาํนวน 0.0322 ตอหนวย จาก 0.9802 ตอหนวย เปน 1.0124 ตอหนวย หรือคิดเปนรอย
ละ 3.3 สําหรับระยะเวลาต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ภายหลังจากการไดมาซ่ึง
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และจะเพ่ิมข้ึนในจํานวน 0.0248 ตอหนวย จาก 
1.0154 ตอหนวย เปน 1.0402 ตอหนวย หรือคิดเปนรอยละ 2.4 สําหรับระยะเวลาต้ังแต 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ภายหลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

นอกจากน้ี เพ่ือเปนการสรางการเติบโตของรายไดและเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน กองทุนจะหา
โอกาสในการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมตอไป โดยในฐานะผูใหบริการท่ีมีรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีเปนอิสระ (Independent Telecom Infrastructure Platform)  

กองทุนจะมุงเนนการจัดหาทรัพยสินเพ่ิมเติมจากกลุมทรูและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีมูลคาในเชิงกลยุทธ ปราศจากภาระ
ผูกพัน และสามารถรองรับการใชพ้ืนท่ีรวมกันไดกับผูประกอบการหลายราย  

โดยการลงทุนในทรัพยสินท่ีมีขอตกลงท้ังในดานรายรับและรายจายท่ีสําคัญลวงหนาน้ัน เปนรูปแบบ
การลงทุนท่ีจะลดความเส่ียงในดานการปฏิบัติการ (execution risk) และความไมแนนอนของผลประกอบการ  

สําหรับทรัพยสินหรือรายไดสุทธิอ่ืนในอนาคตท่ีกองทุนจะไดรับจากกลุมทรู กองทุนจะจัดใหมีการทํา
รายงานการประเมินมูลคาโดยผูประเมินเพ่ือใหม่ันใจวาธุรกรรมดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาโดยปกติ
ท่ัวไป (arm’s length) และเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุน  

(ค) การเลือกลงทุนในสวนปรับปรุงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรองรับ (Capacity) ใหตอบสนองกับอุปสงค 

กองทุนมีความประสงคจะลงทุนในสวนปรับปรุงในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน
เม่ือมีโอกาสเพ่ือท่ีจะเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคม (slots) ของกองทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพและ
เพ่ิมแบนดวิดธบน FOC และระบบบรอดแบนดในตางจังหวัดของกองทุน ตลอดจนเพ่ือใหกาวทันตอการ
เปล่ียนแปลงตางๆ ทางดานเทคโนโลยีในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิง สวนปรับปรุงในอนาคตดังกลาวอาจรวมถึง 
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การเพ่ิมความแข็งแรงทางดานโครงสรางของเสาโทรคมนาคมบางเสา และ การปรับปรุงอุปกรณระบบส่ือ
สัญญาณและอุปกรณโครงขายหลัก ท้ังน้ี กองทุนมีแผนท่ีจะลงทุนในสวนปรับปรุงก็ตอเม่ือผูเชาและบริหาร
จัดการหลักหรือผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวมไดตกลงลวงหนาท่ีจะเชา ดําเนินการและบริหารจัดการสวน
ปรับปรุงเพ่ิมเติมหรืออุปกรณท่ีจะมีการปรับปรุง ภายใตการตกลงคาเชาลวงหนาในระยะยาว และการลงทุน
ปรับปรุงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมดังกลาวจะตองเปนไปตามหลักการในการเขาลงทุนของกองทุน
ซ่ึงเปนผลใหเงินปนสวนแบงกําไรของกองทุนเพ่ิมข้ึนได 

(ง) การมุงเนนการบริหารเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการเติบโตในระยะ
ยาว และการจัดสรรผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดอยางตอเนื่อง 

บริษัทจัดการวางแผนท่ีจะใชแนวทางการรักษาวินัยทางการเงินในการบริหารจัดการงบดุล โดย
กฎหมายหลักทรัพยและโครงการจัดการกองทุนกําหนดใหกองทุนตองดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอทุน (debt to 

equity) มิใหสูงกวาสามตอหน่ึง (3:1) และตามขอตกลงตามสัญญาเงินกูของกองทุนกําหนดใหกองทุนตองดํารง
อัตราสวนทางการเงินอ่ืนๆ ท้ังน้ี หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (debt to equity) ของกองทุนถูกคาดการณวาจะไมเกินประมาณ 0.20 เทา ท้ังน้ี 
บริษัทจัดการต้ังเปาท่ีจะดูแลใหกองทุนมีสภาพคลองท่ีกําหนดไวลวงหนาเพียงพอตอการดําเนินตามกลยุทธการ
ขยายธุรกิจของกองทุน และดํารงความสามารถในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไดในระยะยาว โดย
อัตราสวนหน้ีสินตอกําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 
(debt to EBITDA) ของกองทุนถูกคาดการณวาจะเพ่ิมจากประมาณ 2.1 เปนประมาณ 2.4 หลังจากการไดมาซ่ึง
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ภายใตสมมติฐานวาไมมีการทําธุรกรรมใดๆ 
เพ่ิมเติม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายภายในของกองทุนท่ีจะดํารงอัตราสวนดังกลาวไวใหต่ํากวา 4.0  

บริษัทจัดการเช่ือวาแนวทางการบริหารเงินทุนอยางรอบคอบ และดวยความเส่ียงในระดับตํ่า ณ 
ปจจุบันของกองทุนจะทําใหกองทุนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนท้ังในรูปแบบทุนและการกูยืมเงินไดอยางเพียงพอ
ในอนาคต ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในขณะน้ัน และมีความสามารถท่ีจะขยายและปรับปรุง
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุนได 

2.4. บทวิเคราะหทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดในอนาคตหากกองทุนรวมมิได
เปนบุคคลเดียวที่มีสิทธิไดรับรายไดในอนาคตดังกลาวทั้งจํานวน โดยวิเคราะหสิทธิไดเสียทาง
ทรัพยสินของผูถือหนวยลงทุนเปรียบเทียบกับสิทธิของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิอื่นในรายไดในอนาคต 

2.4.1. ขอเท็จจริง  

ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดระหวาง BFKT ในฐานะผูขายและกองทุนในฐานะผูซื้อ 
และสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 และสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ระหวาง AWC ในฐานะ
ผูขายและกองทุนในฐานะผูซ้ือ กองทุนจะเปนบุคคลเดียวท่ีมีสิทธิไดรับรายไดคาเชาสุทธิท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและ
รวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายได วันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 หรือ 2 (แลวแตกรณี) จนถึง
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วันท่ีสัญ ญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ  HSPA หรือสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญ ญาเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ส้ินสุด 
จากการใหเชาทรัพยสินดังตอไปน้ี (1) เสาโทรคมนาคมของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT ซ่ึงรวมถึง
อุปกรณระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของ โดยเปนการใหเชาภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA (2) เสา
โทรคมนาคมของ AWC โดยเปนการใหเชาภายใตสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC (3) เสาโทรคมนาคม
ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 โดยเปนการใหเชาภายใตสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 และ (4) เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยเปนการใหเชาภายใตสัญญาเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 นอกจากน้ี เสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC 

บางสวนตามสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ท่ีอาจตกอยูภายใตขอจํากัดบางประการจะยังคงอยูภายใต
ขอตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายไดระหวางกองทุนกับ BFKT หรือ AWC (แลวแตกรณี) ตอไปเปนระยะเวลา 10 
ป ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา HSPA ท้ังน้ี กองทุนจะไดรับรายไดคาเชาสุทธิดังกลาวท้ังจาํนวน เน่ืองจากการ
ซ้ือขายรายไดภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดน้ัน เปนการซ้ือขายรายไดคาเชาสุทธิท้ังหมดใหแก
กองทุนแตเพียงผูเดียว โดยไมมีบุคคลอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือสวนแบงในรายไดคาเชาสุทธิท่ีมีการขายใหแกกองทุน
ดังกลาว และกองทุนจะไมไดรับรายไดใดๆ ท่ีเกิดจากการใหบริการดําเนินงานและการบํารุงรักษาในสวนท่ี
เก่ียวกับทรัพยสินโทรคมนาคมของ BFKT จาก BFKT  

2.4.2. บทวิเคราะหทางกฎหมาย 

การท่ีกองทุนซ้ือรายไดคาเชาสุทธิในอนาคตจาก BFKT และ AWC ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและ
สิทธิรายได อยูภายใตบังคับของกฎหมายไทยอันอาจมีขอจํากัดบางประการ ซ่ึงอาจสงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอการใชสิทธิของกองทุน กลาวคือ การซ้ือขายรายไดคาเชาสุทธิในอนาคตภายใตสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและรายไดเปนการซ้ือขายรายได ท่ี BFKT และ AWC ในฐานะผูขายยังไมไดมาซ่ึงรายไดดังกลาว โดย
เปนการซ้ือขายรายไดในอนาคตซึ่งยังไมอาจทําการกําหนดทรัพยสินดังกลาวใหเปนท่ีแนนอนได ณ เวลาท่ีมีการ
เขาทําสัญญาโอนขายทรัพยสินและรายได จึงอาจทําใหการซ้ือรายไดคาเชาสุทธิของกองทุนและการใชสิทธิตาม
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดดังกลาวของกองทุนถูกโตแยงได นอกจากน้ี เน่ืองจากทรัพยสินในสวนท่ี
เปนรายไดสุทธิท่ีกองทุนซ้ือจาก BFKT และ AWC เปนรายไดสุทธิเฉพาะท่ีเกิดจาก (ก) การใหเชาเสาโทรคมนาคม
ของ BFKT และ ระบบ FOC ของ BFKT รวมถึงอุปกรณระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของของ BFKT ภายใตสัญญา
เชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA (ข) การใหเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ภายใตสัญญาเชาเสาโทรคมนาคม
ของ AWC สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC  ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ (ค) การใหเชาเสาโทรคมนาคมบางสวนของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ 

AWC ภายใตสัญญาเชาฉบับใหมท่ีจะทําข้ึนระหวางคูสัญญาท่ีเก่ียวของโดยมีระยะเวลา 10 ปนับแต วันครบ
กําหนดสัญญา HSPA เทาน้ัน และไมรวมถึงรายไดอ่ืนและเงินอ่ืนๆ ของ BFKT และ AWC (เชน รายไดท่ีเกิดจาก
การใหบริการดําเนินงานและการบํารุงรักษาในสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินโทรคมนาคมของ  BFKT แก กสท. 
โทรคมนาคม) เพราะฉะน้ัน ในระหวางท่ียังไมมีการหักคาใชจายท่ีเก่ียวของกอนตามท่ีกําหนดในสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได เพ่ือกําหนดหรือแยกรายไดสุทธิท่ีทางกองทุนจะไดรับตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและ
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สิทธิรายได และยังไมมีการกําหนดหรือแยกรายไดคาเชาสุทธิท่ี BFKT และ AWC ขายใหแกกองทุนตามสัญญา
โอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได ออกมาเปนสัดสวนจากรายไดอ่ืนและเงินอ่ืนๆ ของ BFKT และ AWC (แลวแต
กรณี) เพ่ือกําหนดนับเปนทรัพยสินเฉพาะส่ิง กรรมสิทธ์ิในรายไดคาเชาสุทธิดังกลาวยังไมอาจโอนไปยังกองทุน
ในฐานะผูซื้อได โดยถือวารายไดที่ BFKT หรือ AWC (แลวแตกรณี) ไดรับมา ยังคงเปนกรรมสิทธ์ิของ BFKT หรือ 
AWC (แลวแตกรณี) ซ่ึงเจาหน้ีของ BFKT หรือ AWC (แลวแตกรณี) (ถามี) อาจใชสิทธิในการเรียกรองบังคับ
ชําระหน้ีเอากับรายไดดังกลาวกอนท่ีจะมีการกําหนดหรือแยกรายไดคาเชาสุทธิและสงมอบใหแกกองทุน ดังน้ัน 
สิทธิของกองทุนท่ีมีตอ BFKT หรือ AWC (แลวแตกรณี) จึงไมไดดีไปกวาสิทธิของเจาหน้ีท่ีไมมีประกันรายอ่ืนๆ 
ของ BFKT หรือ AWC (แลวแตกรณี) (ถามี) หรือผูมีบุริมสิทธิ หรือสิทธิยึดหนวงตามกฎหมายอ่ืน (ถามี) และใน
กรณีที่กองทุนไมไดรับรายไดคาเชาสุทธิตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได ไมวาท้ังหมด
หรือบางสวน อันถือเปนแหลงรายไดหลักของกองทุน อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินโดยรวมของกองทุน
และสิทธิของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนในการไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหรือเงินปนผลท่ีอาจ
ไดรับจากกองทุนดวย ในกรณีท่ีสิทธิของกองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได ถูกโตแยง กองทุน
อาจตองดําเนินการฟองรอง BFKT หรือ AWC (แลวแตกรณี) ตอศาลเพ่ือบังคับสิทธิตามสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได และเรียกรองคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการท่ี BFKT หรือ AWC (แลวแตกรณี) ผิดสัญญา 
ซ่ึงกองทุนไดชําระเงินคาซ้ือรายไดคาเชาสุทธิตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได ไปแลวเต็มจํานวน 

ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 น้ัน BFKT มีเจาหน้ีเงินกูท่ีไมมีหลักประกันและเจาหน้ีทางการคา 
ท้ังน้ี สิทธิของกองทุนอยูในลําดับเดียวกันกับเจาหน้ีไมมีประกันดังกลาว   

นอกจากน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 น้ัน AWC มีเจาหน้ีทางการคาท้ังน้ี สิทธิของกองทุน อยูใน
ลําดับเดียวกันกับเจาหน้ีทางการคาดังกลาว 

BFKT หรือ AWC อาจกอหน้ีเพ่ิมเติมไดในอนาคต แตท้ังน้ีตองเปนไปตามเงื่อนไขและอยูภายใต
ขอจํากัดท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีทําไวกับกองทุน 

2.5. ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน – ความเห็นเกี่ยวกับหนาที่ในการขอรับใบอนุญาต
การประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีนิติบุคคลอ่ืนดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนรวม
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  

ในชวงระหวางการดําเนินการเพ่ือการจัดต้ังกองทุนและการเสนอขายคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ ไดมีหนังสือสอบถามใน
ประเด็นดังกลาวไปยัง กทค. ซ่ึง กทค. ไดพิจารณามีมติในประชุมคร้ังท่ี 34/2556 และ สํานักงาน กสทช. ไดมี
หนังสือแจงและช้ีแจงถึงบริษัทจัดการ ตอมาทางบริษัทจัดการ จึงขอใหท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทจัดการใน
สวนท่ีเก่ียวกับการจัดตั้งกองทุนและการเสนอขายคร้ังแรก (“ท่ีปรึกษากฎหมาย”) ซ่ึงเปนท่ีปรึกษากฎหมายใหแก
บริษัทจัดการในการจัดต้ังกองทุนใหความเห็นทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนตามท่ีไดรับแจงจาก
สํานักงาน กสทช. แกบริษัทจัดการ ในสามประเด็น ไดแก (ก) ตามรูปแบบโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของ
กองทุน ณ วันท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนคร้ังแรก หลังจากท่ีมีการจดทะเบียนกองทุน กองทุนจะตองขอรับใบอนุญาต
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ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม อยางไร (ข) หากในอนาคตมีผูเชาทรัพยสินโทรคมนาคมของกองทุนเพ่ิม
มากข้ึน กองทุนจะตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม อยางไร  (ค) ผูจัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคม ซ่ึงเปนผูดําเนินการดานธุรการและการตลาดของกองทุน จะตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหรือไม อยางไร  

ท่ีปรึกษากฎหมายไดพิจารณาเอกสารประกอบ ไดแก (1) หนังสือของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย จํากัด ท่ี จท.11-560068 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เร่ือง การจัดต้ังกองทุนรวมโครงสราง
พ้ืนฐาน (2) หนังสือของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ท่ี จท. 11-560112 ลงวันท่ี 21 

สิงหาคม พ.ศ. 2556 เร่ือง การลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม  (3) หนังสือของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ท่ี จท.11-560122 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เร่ือง การจัดต้ัง
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน (4) มติ กทค. คร้ังท่ี 34/2556 และ (5) หนังสือของสํานักงาน กสทช. ท่ี สทช 
5011/30799 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับมติของ กทค. คร้ังท่ี 34/2556 รวมท้ัง
ขอเท็จจริงตามท่ีระบุในเอกสารดังกลาว และไดใหความเห็นในประเด็นดังกลาวขางตน ไว ณ วันท่ี 15 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แกบริษัทจัดการ ดังน้ี 

1. ตามรูปแบบโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุน ณ วันที่กองทุนเร่ิมลงทุนคร้ังแรก 
หลังจากที่ มีการจดทะเบียนกองทุน กองทุนจะตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหรือไม อยางไร 

เน่ืองจากการจัดต้ังกองทุนมีวัตถุประสงคหลักในการระดมทุนจากผูถือหนวยลงทุนเปนการท่ัวไป เพ่ือ
ลงทุนในกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเปนหลัก ซ่ึงมีศักยภาพในการสรางผลตอบแทนเพ่ือเปนรายได
ใหแกกองทุน เพ่ือใหกองทุนสามารถจายผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดในระยะยาว และเปนการเพ่ิม
ทางเลือกในการลงทุนใหแกประชาชนผูลงทุนรายยอยไดมีโอกาสในการนําเงินออมไปลงทุนในหลักทรัพยที่เปด
โอกาสใหนักลงทุนไดมีสวนรวมเปนเจาของในกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม 

ท้ังน้ี หลังจากท่ีมีการจัดต้ังกองทุนแลว บริษัทจัดการไดดําเนินการใหกองทุนนําเงินท่ีไดจากการเสนอ
ขายหนวยลงทุนคร้ังแรกไปลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ซ่ึงโดยหลักประกอบดวย  

(ก) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคม 

(ข) กรรมสิทธ์ิในระบบใยแกวนําแสงหลัก (core fiber optic cable grid) และอุปกรณระบบส่ือ
สัญญาณท่ีเกี่ยวของ และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด และ  

(ค) สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการใหเชาเสาโทรคมนาคมและ
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม และระบบใยแกวนําแสงและอุปกรณระบบส่ือสัญญาณ 

กองทุนจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมดังกลาวโดยการใหผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเชาทรัพยสิน (ก) และ (ข) ขางตน โดยให  TUC และ TICC ซ่ึงเปนผูรับ
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ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 แห ง พรบ.การประกอบกิจการ 
โทรคมนาคม เปนผูเชา ซ่ึง TUC และ TICC เปนผูมีหนาท่ีในการดําเนินการ ดูแลรักษา และบริหารจัดการ
ทรัพยสินดังกลาวดวยตนเอง โดยกองทุน จะไมไดดําเนินการ ดูแลรักษา และบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาว 
หรือเปนผูประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม แตอยางใด ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม โดยเฉพาะขอ 43 (1) ของประกาศ ทน. 1/2554 ท่ีหามกองทุนรวมโครงสราง
พ้ืนฐานประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเอง  

ดวยขอเท็จจริงท่ีบริษัทจัดการไดเคยช้ีแจงใหแก กทค. และคณะทํางานทราบถึงวัตถุประสงคในการ
จัดต้ังกองทุน รวมถึงลักษณะการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีมีเพ่ือการ
ระดมทุนจากผูถือหนวยลงทุนเปนการท่ัวไปเพ่ือลงทุนในกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเปนหลัก ซ่ึงมี
ศักยภาพในการสรางผลตอบแทนเพ่ือเปนรายไดใหแกกองทุน เพ่ือใหกองทุนสามารถจายผลตอบแทนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนไดในระยะยาว และเปนการเพ่ิมทางเลือกในการลงทุนใหแกประชาชนผูลงทุนรายยอยไดมีโอกาสใน
การนําเงินออมไปลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปดโอกาสใหนักลงทุนไดมีสวนรวมเปนเจาของในกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม ประกอบกับกองทุนไมไดใหบริการจัดการทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอันเปน
การประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมดวยตนเอง แต ไดมอบใหนิติบุคคลอ่ืนดําเนินการบริหาร
จัดการทรัพยสินของกองทุน นอกจากน้ี การท่ี กทค. มีมติเพ่ือตอบขอหารือของบริษัทจัดการ  โดยมีการช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกับมติของ กทค. คร้ังท่ี 34/2556 ตามหนังสือของสํานักงาน กสทช. ท่ี สทช 5011/30799  
ลงวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในสวนท่ีเก่ียวของวา “...หากบริษัทฯ (SCBAM) เห็นวาในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ 
จะตองดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก กสทช. และการดําเนินการ
ดังกลาวอาจขัดตอกฎหมายและกฎเกณฑของ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดหามกองทุนรวมฯ ประกอบกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานเองแลว กองทุนรวมฯ จะดําเนินการโดยใหนิติบุคคลอ่ืนมาดําเนินการบริหารจัดการโครงขายหรือบริหาร
จัดการทรัพยสินหรือดําเนินการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน และเปนผูขอรับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตอ 
กสทช. ตอไป หรือใหนิติบุคคลท่ีเปนผูรับใบอนุญาตจาก กสทช. มาดําเนินการเชนวาน้ันแลว นิติบุคคลน้ันยอม
จะตองมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ตามนัยของมติที่ประชุม กทค. คร้ังท่ี ๓๓/๒๕๕๖” น้ัน จึงเห็นวา กทค. ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ี
กํากับดูแลและออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยตรงและทราบขอจริงเท็จเก่ียวกับลักษณะการ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน ไมไดมีมติวินิจฉัยใหกองทุนจะตอง
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยเพียงแตวินิจฉัยวา หากเปนกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นวา การท่ี
กองทุนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอาจจะเปนการขัดตอขอ 43 (1)  ของประกาศ ทน. 1/2554 
เน่ืองจากกองทุนไมสามารถประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึงรวมถึงกิจการโทรคมนาคมดวยตนเองได 
กองทุนจะดําเนินการโดยใหนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. หรือ 
นิติบุคคลอ่ืนท่ียังมิไดเปนผูรับใบอนุญาตแตจะเปนผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. 
ตอไป เปนผูดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนหรือดําเนินการอ่ืนใดในทํานองเดียวกันได  

ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏชัดวา กองทุนไมไดประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึงรวมถึงกิจการ
โทรคมนาคมดวยตนเอง โดยจะจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเฉพาะเทาท่ี
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กําหนดไวตามขอ 43 (1) ของประกาศ ทน. 1/2554 เทาน้ัน และในวันท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนคร้ังแรก หลังจากท่ีมีการ
จดทะเบียนกองทุน กองทุนจะมอบใหนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูเชาและบริหารจัดการหลักและเปนผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุน ดังน้ัน กองทุนจึงไมตองขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก กสทช. ท้ังน้ี ตามนัยของการตอบขอหารือของสํานักงาน 
กสทช. ตามหนังสือของสํานักงาน กสทช. ท่ี สทช 5011/30799 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ดังกลาว 

2. หากในอนาคตมีผูเชาทรัพยสินโทรคมนาคมของกองทุนเพ่ิมมากข้ึน กองทุนจะตองขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม อยางไร 

แมตอไปในอนาคต อาจจะมีผูเชาทรัพยสินของกองทุนเพ่ิมมากข้ึนไปกวาตอนเร่ิมแรกก็ตาม แตเม่ือ
รูปแบบโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนยังคงเหมือนเดิม กลาวคือ กองทุนจะไมไดเปนผูบริการ
จัดการและดูแลรักษาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของตนอันเปนการประกอบกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมดวยตนเองเชนเดียวกัน โดยสามารถจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมไดเฉพาะเทาท่ีกําหนดไวตามขอ 43 (1) ของประกาศ ทน. 1/2554 เทาน้ัน และจะมอบใหนิติบุคคล
อ่ืนซ่ึงเปนผูเชาและเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ดําเนินการบริหารจัดการและดูแลรักษา
ทรัพยสินของกองทุน ดังน้ัน กองทุนจึงไมตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก 
กสทช. ท้ังน้ี ตามนัยของการตอบขอหารือของสํานักงาน กสทช. ตามหนังสือของสํานักงาน กสทช. ท่ี สทช 
5011/30799 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เชนเดียวกันกับบทวิเคราะหในขอ 1. ขางตน 

3. ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม ซ่ึงเปนผูดําเนินการดานธุรการและการตลาดของกองทุน 
จะตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม อยางไร 

เน่ืองจากขอเท็จจริงปรากฏวา ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมมีหนาท่ีเปนเพียงผูดําเนินการดานธุรการ
ของกองทุน รวมถึงหนาท่ีการทําการตลาดของกองทุนเทาน้ัน โดยไมไดมีสวนเก่ียวของและไมมีอํานาจบริหาร
จัดการและดูแลรักษาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน อันเปนการประกอบกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม ดังน้ัน ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมจึงไมตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม จาก กสทช. แตอยางใด ท้ังน้ี ตามนัยของการตอบขอหารือของสํานักงาน กสทช. ตาม
หนังสือของสํานักงาน กสทช. ท่ี สทช 5011/30799 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ท้ังน้ี ความเห็นทางกฎหมายดังกลาวขางตน เปนความเห็นทางกฎหมายท่ีบริษัทจัดการไดรับจากท่ี
ปรึกษากฎหมายในชวงระหวางการดําเนินการเพ่ือการจัดต้ังกองทุนและการเสนอขายคร้ังแรก ซ่ึงท่ีปรึกษา
กฎหมายพิจารณาจากขอเท็จจริงท่ีปรากฏและกฎหมายท่ีใชบังคับ ณ เวลาดังกลาวเทาน้ัน ท้ังน้ี ในการเสนอขาย
คร้ังน้ี บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวารูปแบบโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนไมมีการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจึงมิไดมีการหารือกับ กทค. หรือท่ีปรึกษากฎหมาย เก่ียวกับประเด็น
ดังกลาวเพ่ิมเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 6.2.9 “การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการรับใบอนุญาต
หรือขอกําหนดอ่ืน ๆ ในอนาคต ซ่ึงกําหนดใหกองทุนตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอาจสงผล
กระทบในทางลบตอกองทุน” 
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3. ขอมูลทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

3.1. ช่ือ ที่ตั้ง ลักษณะ ขอมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
ประเภท และรายละเอียดของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3   

3.1.1. ความเปนมา 

กองทุนเปนกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรายแรกและรายใหญท่ีสุดในประเทศไทย และผูใหบริการ
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีเปนอิสระ กลาวคือไมไดประกอบธุรกิจใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีดวยตนเอง 
ซ่ึงทําใหกองทุนมีความนาสนใจมากข้ึนสําหรับผูประกอบการบุคคลท่ีสามท่ีจะเชาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
จากกองทุน นอกจากน้ี บริษัทจัดการเช่ือวาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุนเปนหน่ึงในกลุมทรัพยสิน 
(portfolio) ช้ันนําและมีความหลากหลายของทรัพยสินมากท่ีสุดในประเทศไทยในเชิงของการมีสวนไดเสียในกิจการ
ประเภทเสาโทรคมนาคมและประเภทของโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม กองทุนเปนกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐา นซ่ึงมี
หนวยลงทุนซ้ือขายอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดโอกาสใหผูถือหนวยลงทุนไดลงทุนในทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ในขณะน้ี กองทุนมีสิทธิในการรับรายไดสุทธิจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 12,682 เสา และ
ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ภายหลังการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
กองทุนจะมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 15 ,271 เสา ท่ีกระจายตัวอยูใน 77 
จังหวัดของประเทศไทย โดยประมาณรอยละ 16.5 ของเสาดังกลาวอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณ ฑลซ่ึงมี
ประชากรหนาแนน บริษัทจัดการเชื่อวากองทรัพยสินเสาโทรคมนาคมน้ีจะทําใหกองทุนสามารถนําเสนอเสาโทรคมนาคมท่ี
มีความครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศกวารอยละ 98 ของประชากรในประเทศไทยแกผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุนได 
ท้ังน้ี เสาโทรคมนาคมเพ่ิมเติมซ่ึงเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะทํา
ใหจํานวนเสาโทรคมนาคมท่ีแบงใชไดของกองทุนเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 41 จากท่ีมีอยู 6 ,350 เสา ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี 
เปนประมาณ 8,939 เสา โดยทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของกองทุนในปจจุบันมีอัตราการใชงานเฉล่ียจากกลุมทรูอยูท่ี 
2.51 พ้ืนท่ี (slots) ตอเสา เกิดเปนรายไดเฉล่ียสุทธิ (หักคาเชาท่ีดินและภาษีที่ดิน) ประมาณ 17,000 บาท ตอเสาตอเดือน 
หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 อัตราการใชงานเฉล่ียจากกลุมทรูจะ
กลายเปน 2.36 พ้ืนท่ี (slots) ตอเสา ซ่ึงคาดการณวาจะกอรายไดเฉล่ียสุทธิ (หักคาเชาท่ีดินและภาษีท่ีดิน) ประมาณ 
21,000 บาท ตอเสาตอเดือนในป พ.ศ. 2561 โดย FOC ของกองทุนในขณะน้ีมีความยาวประมาณ 62,668 กิโลเมตร และ
เปนท่ีคาดหมายวาจะมีความยาวของ FOC เพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 90,036 กิโลเมตร หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ซ่ึงระยะทางรวมท่ีเพ่ิมข้ึนมาท้ังหมดประมาณ 27 ,368 กิโลเมตร
ของ FOC และ FOC รองรับระบบ FTTx จะทําใหการกระจายทรัพยสินของกองทุนท่ัวทุก 77 จังหวัดของประเทศไทย
โดยรวมเพ่ิมข้ึนอีก บริษัทจัดการเช่ือวา FOC ท่ีจะไดมาซ่ึงเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะทําใหความครอบคลุมในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงข้ึน โดยมี FOC ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทากับรอยละ 49 ของ FOC ท้ังหมด ภายหลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
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ทรูซ่ึงเปนบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุน โดยถือ
หนวยลงทุนจํานวนประมาณรอยละ 28.11 ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมด ณ วันท่ี 15  กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ในอนาคต
กองทุนอาจจะลงทุน หรือไดมาเพ่ิมเติมซ่ึงทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม และ/หรือ ไดมาซ่ึงสิทธิในการรับ
ประโยชนจากรายไดท่ีเกิดจากทรัพยสินดังกลาว โดยอาจจะไดมาจากกลุมทรูและบุคคลอ่ืน บริษัทจัดการมุงหมายท่ีจะ
เปนผูบริหารกิจการของกองทุนตอไป โดยมีเปาหมายหลักคือการสรางรายไดอยางตอเน่ือง เพ่ือท่ีจะสามารถจาย
ผลตอบแทนในระยะยาวใหแกผูถือหนวยลงทุนไดในอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตอสภาวะการแขงขันในตลาดทุน  

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประกอบดวย 

(ก)  กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา กลาวคือ ทรัพยสินเสาโทรคมนาคม และโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของกับการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีซื้อจากทรู  

(ข)  กรรมสิทธ์ิในระบบ FOC หลัก และอุปกรณระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของ และระบบบรอดแบนดในเขต
พ้ืนท่ีตางจังหวัด ท่ีซื้อจาก TICC 

(ค)  สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและรวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายไดจนถึงวันครบ
กําหนดสัญญา HSPA ท่ีเกิดจากการใหเชาทรัพยสินดังตอไปน้ีของ BFKT และ AWC  

(1)  เสาโทรคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของของ 

BFKT และ AWC และ  

(2)  ระบบใยแกวนําแสงของ BFKT และอุปกรณระบบส่ือสัญญาณ  

(รวมถึงเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรอง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความท่ีตัดสินใหแก 
BFKT และ AWC รวมท้ังการดําเนินการหรือสิทธิอ่ืนใดซ่ึง BFKT และ AWC มีสิทธิไดรับ ท่ี
เกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาว (โดยไมรวมถึงสิทธิ
และเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึง
กอใหเกิดรายไดดังกลาวซ่ึง BFKT หรือ AWC มีสิทธิไดรับกอนหนาวันเร่ิมคํานวนรายได ไม
วา BFKT หรือ AWC จะไดดําเนินการใชสิทธิเรียกรองหรือไดรับชําระตามสิทธิหรือการใชสิทธิ
เรียกรองดังกลาวกอนหนาหรือภายหลังวันเร่ิมคํานวณรายไดก็ตาม)) รวมท้ัง สิทธิในการซ้ือ
ทรัพยสินโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหน่ึงโดยมีราคาใชสิทธิเปนเงินจํานวน 10 ลานบาท 
เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ในขณะท่ี AWC มีหนาท่ีตอง
โอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหน่ึงมาใหกองทุนเม่ือส้ินสุดระยะเวลา
ของสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ดวยเชนกัน 

(ง) สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 ท่ี AWC เปนเจาของ ท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและรวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (รวมถึงเงินท่ี
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ไดรับจากการใชสิทธิ เรียกรอง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความท่ีตัดสินใหแก AWC รวมท้ังการ
ดําเนินการหรือสิทธิอ่ืนใดซ่ึง AWC มีสิทธิไดรับ ท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึง
กอใหเกิดรายไดดังกลาว (โดยไมรวมถึงสิทธิและเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก หรือ
เก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวซ่ึง AWC มีสิทธิไดรับกอนหนาวันเร่ิมคํานวณ
รายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ไมวา AWC จะไดดําเนินการใชสิทธิเรียกรองหรือไดรับชําระ
ตามสิทธิหรือการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวกอนหนาหรือภายหลังวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ก็ตาม)) รวมท้ังกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  ซ่ึงกองทุนจะรับ
โอนตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  

(จ) สิทธิการเชาระยะยาว ระยะเวลาการเชา 20 ป ซ่ึงส้ินสุดในวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2578 ใน FOC ของ 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 รวมท้ังสิทธิในการซ้ือ (call option) FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 ดังกลาว ภายหลังจากครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุนจะตองแจงความ
ประสงคท่ีจะใชสิทธิดังกลาวใหแก AWC ไมชากวา 2 ปกอนครบกําหนดอายุการเชาระยะยาวตามท่ี
กําหนดไวในสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  

(ฉ)  สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 ท่ี AWC เปนเจาของ ท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและรวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (รวมถึงเงินท่ี
ไดรับจากการใชสิทธิ เรียกรอง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความท่ีตัดสินใหแก AWC รวมท้ังการ
ดําเนินการหรือสิทธิอ่ืนใดซ่ึง AWC มีสิทธิไดรับ ท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึง
กอใหเกิดรายไดดังกลาว (โดยไมรวมถึงสิทธิและเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก หรือ
เก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวซ่ึง AWC มีสิทธิไดรับกอนหนาวันเร่ิมคํานวณ
รายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  ไมวา AWC จะไดดําเนินการใชสิทธิเรียกรองหรือไดรับชําระ
ตามสิทธิหรือการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวกอนหนาหรือภายหลังวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ก็ตาม)) รวมท้ังกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ซ่ึงกองทุนจะรับ
โอนตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

(ช)  กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจํานวน 350 เสา ท่ีซื้อจาก TUC  

(ซ)  กรรมสิทธ์ิใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ระยะทาง 
1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอรกิโลเมตร) ท่ีซื้อจาก TUC  

(ฌ)  กรรมสิทธ์ิใน FOC หลัก ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอินเทอรเน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอรกิโลเมตร) ท่ีซ้ือจาก 
ทรูมูฟ และ 
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(ญ)  สิทธิการเชาระยะยาว ประมาณ 30 ป ใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง 
670 กิโลเมตร (หรือ 80,014  คอรกิโลเมตร) ท่ีเชาจาก TICC รวมถึงสิทธิในการซ้ือ FOC ดังกลาว (call 

option) เม่ือครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุนจะตองแจงความประสงคท่ีจะใชสิทธิ
ดังกลาวใหแก TICC ไมชากวา 2 ปกอนครบกําหนดอายุการเชาระยะยาวแตามท่ีกําหนดไวในสัญญา
เชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 โดยมีราคาใชสิทธิ (Exercise Price) เพ่ือซ้ือ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาวเทากับ 200 ลานบาท 

ท้ังน้ี กองทุนเปนเจาของ มีสิทธิการเชา หรือมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดท่ีเกิดจากการใหเชา 
เสาโทรคมนาคมรวมกวา 12,682 เสา FOC ท่ีมีความยาวกวา 62,668 กิโลเมตร และ ระบบบรอดแบนดในเขต
พ้ืนท่ีตางจังหวัด จํานวนประมาณ 1.2 ลานพอรต  

ตารางดังตอไปน้ีสรุปทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี ซ่ึง
ประกอบดวยทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได
สุทธิ + สิทธิซื้อกอน 

(ทรัพยสินภายใต HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเชาระยะยาว + 
สิทธิซื้อกอน 

รวม 

ทรัพยสิน /  
ผูโอน 

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 

ใยแกวนําแสง 
(FOC) และ
อุปกรณระบบ
ส่ือสัญญาณ 

 9,169 ลิงค 
และ FOC 

47,250 กม. 
(680,400 

คอร
กิโลเมตร) 

 FOC 5,112 

 กม. 
(122,974 

 คอร
กิโลเมตร) 

FOC 1,113 
กม. (62,594 

 คอร
กิโลเมตร) 

FOC 542 
กม. 

(117,147 

 คอร
กิโลเมตร) 

FOC 7,981 
กม. 

(303,453 

 คอร
กิโลเมตร) 

FOC 670 
กม. (80,014 

คอร 
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค และ 
FOC 62,668 กม. 
(1,366,582 คอร

กิโลเมตร) 

ระบบบรอด
แบนดในเขต
พื้นท่ีตางจังหวัด 

   1.2 ลาน
พอรต

ครอบคลุม 
FOC 6,114 

กม. 
(198,085 

คอร
กิโลเมตร) 

    1.2 ลานพอรต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 
(198,085 คอร

กิโลเมตร) 
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รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได
สุทธิ + สิทธิซื้อกอน 

(ทรัพยสินภายใต HSPA) 

กรรมสิทธ์ิ สัญญาเชาระยะยาว + 
สิทธิซื้อกอน 

รวม 

ปที่กองทุนมี
สิทธิในการซ้ือ
ทรัพยสิน (Call 

Option) 

2568  
(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา

ในการซื้อรายได) 

    2578 2591  

ปทีส้ิ่นสุด
ระยะเวลาใน
การเชากลับ 

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

2576(4) 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ป(5) 
(FOC) 

2576 

+ 10 ป(5) 

2576(6) 

+ 10 ป(5) 

2576 

+ 10 ป(5) 

 

(1) ภายหลังจากท่ีกองทุนไดรับกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินโครงสรางพืน้ฐานโทรคมนาคม HSPA (ตามเง่ือนไขของสัญญาท่ีเกี่ยวของ) 
ซ่ึงปจจุบันอยูในระหวางการขายรายไดท่ีเกิดจากการใหเชาทรัพยสินดังกลาวจนถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2568 TUC และ TICC 

ตกลงจะเชาทรัพยสินดังกลาว โดยมีกําหนดระยะเวลาการเชาไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2576 ซ่ึงคูสัญญาท่ีเก่ียวของจะ
ดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพยสินท่ีจะเชาตอไป อยางไรก็ดี จํานวนเงินสุทธิท่ีเกิดจากทรัพยสินดังกลาวจะตองไม
นอยกวาจํานวนท่ีกองทุนไดรับจาก BFKT และ AWC จากการขายรายไดท่ีเกิดจากการใหเชาทรัพยสินดังกลาวใหแกกองทุน 
ท้ังน้ี เง่ือนไขการเชาดังกลาวขึ้นอยูกับความสําเร็จในการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุน
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3  

(2)  หากการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไมเกิดขึ้น ระยะเวลาการเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกลาวจะลดลงโดยจะส้ินสุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 2570 

(3) หากการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไมเกิดขึ้น ระยะเวลาการเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการอุปกรณโทรคมนาคมประเภท Active (ยกเวนอุปกรณ Wifi และ DSLAM) จะลดลงโดยจะ
ส้ินสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(4) หากการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไมเกิดขึ้น ระยะเวลาการเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพื้นท่ีตางจังหวัดซ่ึงเปนอุปกรณโทรคมนาคมประเภท 
Passive จะลดลงโดยจะส้ินสุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 2569 

(5) ในป 2575 หากกลุมทรูไดรับการตอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจําเปนสําหรับการใหบริการบรอดแบนด กลุมท
รูจะตองตออายุการเชาออกไป เปนระยะเวลา (ก) อีก 10 ป นับจากวันครบอายุสัญญาเชาระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ี
เหลืออยูของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุมทรูท่ีใหบริการบรอดแบนดถืออยู แลวแตเวลาใดจะส้ัน
กวา ท้ังน้ี เม่ือเขาเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงดังน้ี (ก) รายไดรวมท้ังปของกลุมทรูจากการใหบริการบรอดแบนดเกินกวาระดับท่ี
กําหนด หรือ (ข) สวนแบงตลาดโดยรวมของกลุมทรูในการใหบริการบรอดแบนด มากกวารอยละ 33 

(6) หากการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ไมเกิดขึ้น ระยะเวลาการเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC จะลดลงโดยจะส้ินสุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 2569 

โดยทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนนําไปจัดหาผลประโยชนโดยการให TUC และ 
TICC ในฐานะผูเชา/เชาชวงและบริหารจัดการหลักเชา ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินภายใต
สัญญาเชา/เชาชวง ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก ที่ไดมีการแกไขและแทนท่ีน้ัน กองทุนไดรับ
อัตราคาเชาจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมภายใตสัญญาดังกลาวสําหรับป 2561 ดังน้ี 
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ท้ังน้ี อัตราคาเชาสําหรับเสาโทรคมนาคมจะมีการปรับอัตราคาเชาเพ่ิมข้ึนรายป  (annual escalation) 

ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาท่ีเกี่ยวของ 

  
อัตราคาเชา 

มาตรฐาน 

สวนลดสูงสุดสําหรับ 

ผูเชารายอ่ืน 

(รอยละ) 

อัตราคาเชา 

สําหรับผูเชาและ
บริหารจัดการด้ังเดิม 

เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนพ้ืนดนิ (บาท ตอเดือน ตอ
พ้ืนที่ (slot)) 

14,626.00 12.5 10,969.50 

เสาโทรคมนาคมที่ตั้งบนดาดฟา (บาท ตอเดือน ตอ
พ้ืนที่ (slot)) 

13,359.00 12.5 10,019.25 

โครงขาย IBC/DAS (บาท ตอเดือน ตอพ้ืนที่ (slot)) 22,687.00 12.5 17,015.25 

FOC (บาท ตอเดือน ตอคอรกิโลเมตร) 500.00 - 350.00 

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ประกอบดวย 

(ก) กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมจํานวนประมาณ 2,589 เสาและโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของสําหรับการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีจะซ้ือจาก TUC 

โดยรวมเรียกเปน เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  

(ข)  กรรมสิทธ์ิใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด 
ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซ้ือจาก 
TUC โดยรวมเรียกเปน FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  

(ค)  กรรมสิทธ์ิใน FOC หลัก ซ่ึงในปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอินเทอรเน็ต
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
117,871 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซ้ือจาก ทรูมูฟ โดยรวมเรียกเปน FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  

(ง)  กรรมสิทธ์ิใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการ
อินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะซื้อจาก ทรูมูฟ  โดยรวมเรียกเปน FOC 

รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ  

(จ)  สิทธิการเชาระยะยาว ประมาณ 30 ป ใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 

ในธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอรกิโลเมตร) ท่ีจะ
เชาจาก TICC โดยรวมเรียกเปน FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
3 รวมท้ังสิทธิในการซ้ือ (call option) FOC ซ่ึงใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกลาว เม่ือ
ครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุนจะตองแจงความประสงคท่ีจะใชสิทธิ
ดังกลาวใหแก TICC ไมชากวา 2 ปกอนครบกําหนดอายุการเชาระยะยาวตามท่ีกําหนดไวใน
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สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 โดยมีราคาใชสิทธิ 

(Exercise Price) เพ่ือซ้ือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาวเทากับ 1,300 ลานบาท 

หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 กองทุนจะเปน
เจาของ มีสิทธิการเชา หรือมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากคาเชาจากเสาโทรคมนาคมจํานวน 
15,271 เสา FOC ระยะทางประมาณ 90,036 กิโลเมตร และ ระบบ บรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด จํานวน
ประมาณ 1.2 ลานพอรต 

ตารางดังตอไปน้ีสรุปทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังการไดมาซ่ึง
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได
สุทธิ + สิทธิซื้อกอน 

(ทรัพยสินภายใต HSPA) 
กรรมสิทธ์ิ 

สัญญาเชาระยะยาว + 
สิทธิซื้อกอน 

รวม 

ทรัพยสิน /  
ผูโอน 

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 

ใยแกวนําแสง 
(FOC) และ
อุปกรณระบบ
ส่ือสัญญาณ 

 9,169 ลิ้งค 
และ FOC 

47,250 กม. 
(680,400 

คอร
กิโลเมตร) 

 FOC 5,112 
กม. 

(122,974 
คอร

กิโลเมตร) 

1,113 กม. 
(62,594 คอร
กิโลเมตร) + 

FOC 8,017 
กิโลเมตร 
(252,006 

คอร
กิโลเมตร) 

542 กม. 
(117,147 

คอร
กิโลเมตร) + 

FOC 6,479 
กิโลเมตร 
(338,299 

คอร
กิโลเมตร) 

FOC 7,981 
กม. 

(303,453 
คอร

กิโลเมตร) 

670 กม. 
(80,014 คอร 
กิโลเมตร) + 

FOC 12,872 
กิโลเมตร 
(619,986 

คอร
กิโลเมตร) 

9,169 ลิงค และ 
FOC 90,036 กม. 
(2,576,873 คอร

กิโลเมตร) 

ระบบบรอด
แบนดในเขต
พื้นท่ีตางจังหวัด 

   1.2 ลาน
พอรต

ครอบคลุม 
FOC 6,114 

กม. 
(198,085 

คอร
กิโลเมตร) 

    1.2 ลานพอรต
ครอบคลุม FOC 

6,114 กม. 
(198,085 คอร

กิโลเมตร) 

ปท่ีกองทุนมี
สิทธิในการซ้ือ
ทรัพยสิน (Call 

Option) 

2568  
(ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา

ในการซื้อรายได) 

    2578 2591  
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รูปแบบการ
ลงทุน 

สิทธิในการรับรายได
สุทธิ + สิทธิซื้อกอน 

(ทรัพยสินภายใต HSPA) 
กรรมสิทธ์ิ 

สัญญาเชาระยะยาว + 
สิทธิซื้อกอน 

รวม 

ปที่ส้ินสุด
ระยะเวลาใน
การเชากลับ 

2576 2576 2576 2564 
(Active) 

2576 

(Passive) 

2576 (เสา) 
2576 

+ 10 ป(1) 
(FOC) 

2576 

+ 10 ป(1) 

2576 

+ 10 ป(1) 

2576 

+ 10 ป(1) 

 

(1) ในป 2575 หากกลุมทรูไดรับการตอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจําเปนสําหรับการใหบริการบรอดแบนด  กลุมทรู
จะตองตออายุการเชาออกไป เปนระยะเวลา (ก) อีก 10 ป นับจากวันครบอายุสัญญาเชาระยะแรก หรือ (ข) ระยะเวลาท่ีเหลืออยูของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีบริษัทในกลุมทรูท่ีใหบริการบรอดแบนดถืออยู แลวแตเวลาใดจะส้ันกวา ท้ังน้ี เม่ือเขาเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงดังน้ี 
(ก) รายไดรวมท้ังปของกลุมทรูจากการใหบริการบรอดแบนดเกินกวาระดับท่ีกําหนด หรือ (ข) สวนแบงตลาดโดยรวมของกลุมทรูในการ
ใหบริการบรอดแบนด มากกวารอยละ 33 

ทรัพยสินประเภทเสาโทรคมนาคมของกองทุนครอบคลุมท่ัวประเทศไทย โดยพ้ืนท่ีท่ีมีการกระจุกตัวของ
เสาโทรคมนาคมมากท่ีสุด ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซ่ึงคิดเปนสัดสวนของเสาโทรคมนาคมในปจจุบันของกองทุนท้ังหมด รอยละ 19.8 รอยละ 19.3 และ
รอยละ 18.4 ตามลําดับโดยภายหลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 จะมีสัดสวนรอยละ 22.3 รอยละ 18.2 และรอยละ 16.5 ตามลําดับ ซ่ึงกองทุนคาดวาในพ้ืนท่ีดังกลาว
เปนเขตพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศัยอยูหนาแนนและมีความตองการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบใหมซ่ึงตอง
อาศัยการใชพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมอยูเปนจํานวนมากแตพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีท่ีมีขีดจํากัดในการเพ่ิมเสา
โทรคมนาคมใหม ซ่ึงจะนําไปสูโอกาสสําคัญในการจูงใจใหมีผูมาเชา ดําเนินการและบริหารจัดการพ้ืนท่ีบนเสา
โทรคมนาคมรวมกัน ท้ังน้ี TUC และ TICC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุนตามสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี จะเปนผูเชาและดําเนินการบริหารจัดการเสา และ
สําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ FOC ของ TUC ทรูมูฟ และ TICC ท่ีกองทุนจะ
ลงทุนเพ่ิมเติมในคร้ังน้ี TUC และ TICC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุน ภายใตสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี จะเปนผูเชาและดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสิน
ดังกลาว อยางไรก็ตาม กองทุนไดรับรายไดคาเชาสุทธิตามขอกําหนดของสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได ซ่ึงเก่ียวของกับสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชาทรัพยสินโทรคมนาคมของ 

BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC และเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 รวมท้ังส้ินประมาณ 
1,560.6 ลานบาท ในชวงระยะเวลาหน่ึงปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ประมาณ 1549.1 ลานบาท 
ในชวงระยะเวลาหน่ึงปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

นอกจากน้ี กองทุนไดรับรายไดคาเชารวมคาเชาลวงหนาตามสัญญาจากการใหเชา ดําเนินการและ
บริหารจัดการทรัพยสินภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม และ สัญญาเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 รวมท้ังส้ิน 3,907.6 ลานบาท ในชวงระยะเวลาหน่ึง
ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ประมาณ 4,002.2 ลานบาท ในชวงระยะเวลาหน่ึงปส้ินสุด วันท่ี 31 
ธันวาคม2560 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.7.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได
เบ้ืองตน” หัวขอ 3.7.2(ก) “สัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
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1”  หัวขอ 3.7.3(ก) “สัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 2” และ หัวขอ 3.7.3(ข) “สัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”  

นโยบายการลงทุนของกองทุน คือการลงทุนในกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงในสวนหน่ึงไดแก ทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม กองทุนไดรับผลตอบแทนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมตาม
สัญญาโดยการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากทรัพยสินดังกลาว หรือการใหเชา ดําเนินการและบริหาร
จัดการ ซ่ึงในระยะแรกจะเปนการใหเชา ดําเนินการและบริหารจัดการกับผูเชาและบริหารจัดการหลัก ตาม
สัญญาท่ีกองทุนไดเขาทําขอตกลงกับนิติบุคคลผูโอนหรือผูเชาและบริหารจัดการหลัก (แลวแตกรณี) และกองทุน
ไดมอบหมายใหผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมเปนผูทําหนาท่ีใหบริการเก่ียวกับงานดานธุรการ และการตลาด
ใหแกกองทุน และตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี น้ัน ผูเชาและ
บริหารจัดการหลักจะเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานและการบํา รุงรักษาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 3.7.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน” 
หัวขอ 3.7.2(ก) “สัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1”  หัวขอ 
3 .7 .3 (ก )  “ สั ญ ญ า ท่ี ทํ า ให ได ม า ซ่ึ งท รัพ ย สิ น โค รงส รา ง พ้ื น ฐ าน โท รค ม น า ค ม ท่ี ล ง ทุ น เพ่ิ ม เติ ม  
คร้ังท่ี 2” และ หัวขอ 3.7.3(ข) “สัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2” 

ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได นิติบุคคลผูโอนใหสิทธิแกกองทุนในการไดรับคําเสนอ
กอน (right to receive a first offer) เพ่ือซ้ือหรือเชาทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและ/หรือซ้ือ
สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดท่ีเกิดจากทรัพยสินดังกลาวเพ่ิมเติมถากลุมทรูพิจารณาจะขายหรือใหเชา
ทรัพยสินหรือขายสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดที่เกิดจากทรัพยสินเหลาน้ันใหแกบุคคลภายนอก  

ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี กลุมทรูเปนผูใหบริการส่ือสารโทรคมนาคมครบวงจรท่ัวประเทศ และผูนํา
ทางดานคอนเวอเจนซ กลุมทรูเช่ือวาดวยยุทธศาสตรคอนเวอเจนซ ท่ีมีขอเสนอท่ีคุมคา ดวยการผสมผสาน
ผลิตภัณฑและบริการเขาดวยกัน จะเปนขอไดเปรียบหลักของกลุมทรูในการตอบสนองความตองการและรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของลูกคาท่ีหลากหลาย ดวยการผสมผสานบริการทางเสียง บริการไรสาย และบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพยทีวี ทีวีดิจิตอล และ การใหบริการทางส่ือดิจิตอลอ่ืนๆ ท่ีครอบคลุม บริษัทจัดการจึง
เช่ือวากลุมทรูจึงอยูในฐานะท่ีเหมาะสมในการท่ีจะเรงการเติบโตของความตองการในการใชบริการทางดาน
โทรคมนาคม และทางดานดิจิตอลของผูบริโภค ท้ังน้ี ในดานของบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี กลุมทรูดําเนินธุรกิจ
ผาน TUC ซ่ึงประกอบดวย (1) TUC ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีซ่ึงไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีในยาน
ความถ่ี 2100 MHz 1800 MHz และ 900 MHz จาก กสทช. และ (2) เรียลมูฟ ผูขายตอบริการ 3G HSPA ของ 
กสท. โทรคมนาคม บนคล่ืนความถ่ีในยานความถ่ี 850 MHz ภายใตช่ือทางการคา True Move H ท้ังน้ี ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 TUC มีฐานผูใชบริการจํานวน 26.7 ลานราย หรือเทากับรอยละ 29.7 ของตลาด
โทรศัพทเคล่ือนท่ีของไทยโดยคิดจากจํานวนผูใชบริการ (ไมรวมผูใชบริการของ กสท. โทรคมนาคม ทีโอที และ 
MVNO รายอ่ืนๆ ของ กสท. โทรคมนาคม และทีโอที) ทรูกอต้ังข้ึนใน พ.ศ. 2533 โดยเร่ิมจากเปนผูใหบริการ
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โครงขายโทรคมนาคมแบบประจําท่ี ทรูเติบโตข้ึนท้ังดวยการเขาซ้ือกิจการและการเติบโตจากภายในบริษัทเอง 
จนกลายเปนหน่ึงในผูใหบริการโทรคมนาคมรายใหญท่ีสุดของประเทศไทย ผูถือหุนรายใหญท่ีสุดของทรูไดแก 
เครือเจริญโภคภัณฑ ซ่ึงเปนกลุมธุรกิจดานอุตสาหกรรมเกษตรรายใหญของไทย และเปนผูกอต้ังทรู ทรูเปน
บริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย สําหรับระยะเวลาหน่ึงปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 กลุมทรูมีรายไดรวม (consolidated revenues) 141,290 ลานบาท และกําไรจากการดําเนินงานกอน
ดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 39,912 ลานบาท  

แผนภูมิดังตอไปน้ีแสดงโครงสรางของกองทุนและความสัมพั นธระหวางบริษัทจัดการ ผู ดูแล
ผลประโยชน ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม ทรู นิติบุคคลผูโอน ผูเชาและบริหารจัดการหลัก  และผูถือหนวย
ลงทุนรายอ่ืนท่ีไมใชทรู ภายหลังการเพ่ิมทุนของกองทุนและหลังจากท่ีมีการดําเนินการเก่ียวกับธุรกรรมท่ีกําหนด
ในสัญญา ท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน  

 

แผนภูมิขางตนถูกจัดทําข้ึนเพ่ือแสดงขอมูลโดยสังเขป และไมไดแสดงรายละเอียดท้ังหมดเก่ียวกับ
โครงสรางของกองทุนและความสัมพันธระหวางบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกับโครงสรางของกองทุนและความสัมพันธระหวางบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตนใน หัวขอ 3.1 “ช่ือ ท่ีต้ัง 
ลักษณะ ขอมูลสรุปเก่ียวกับการประกอบธุรกิจกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ประเภท และรายละเอียด
ของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
3” หัวขอ 5 “การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล” และหัวขอ 7 “การบริหารและ
จัดการกองทุน” ท้ังน้ี ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดท้ังหมดในเอกสารฉบับน้ีกอนการตัดสินใจลงทุน 
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3.1.2. รายละเอียดธุรกิจของกองทุน  

(ก) บททั่วไป 

บริษัทจัดการเช่ือวากลุมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม (portfolio) ของกองทุนเปนหน่ึงใน
กลุมทรัพยสินช้ันนําและมีความหลากหลายของทรัพยสินมากท่ีสุดในประเทศไทย โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมเก่ียวกับทรัพยสินโทรคมนาคมในหัวขอ 2.2.1. “นโยบายการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนอยูในปจจุบัน” ถึงหัวขอ 2.2.2 “ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3” กลุมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม (portfolio) ของกองทุนประกอบดวยเสา
โทรคมนาคม FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด 

(ข) ธุรกิจเสาโทรคมนาคม   

กองทุนเปนเจาของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากกลุมทรัพยสิน (portfolio) 

ซ่ึงไดแกเสาโทรคมนาคมจํานวน 12,682 เสา ประกอบดวย เสาท่ีกองทุนเปนเจาของจํานวน 6,350 เสา และเสา
ท่ีกองทุนมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิจํานวน 6,332 เสา โดยประกอบดวยเสาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนดิน
จํานวน 9,852 เสา เสาท่ีต้ังอยูบนดาดฟาจํานวน 2,298 เสา และระบบ Distributed Antenna System จํานวน 
532 เสา หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 กองทุนจะเปน
เจาของหรือมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายได สุทธิท่ีเกิดจากกลุมทรัพย สิน  (portfolio) ซ่ึงไดแกเสา
โทรคมนาคมจํานวนประมาณ 15,271 เสา จากการรับโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เพ่ิมเติม 

ภายหลังจากการลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 เสาโทรคมนาคมของกองทุนต้ังอยูท่ัวประเทศไทย โดยมีเสา
ต้ังอยูในแตละจังหวัดท้ัง 77 จังหวัดของประเทศ และคิดเปนประมาณรอยละ 18.4 ของเสาโทรคมนาคมใน
ปจจุบันของกองทุนท้ังหมดหรือคิดเปนจํานวน 2,335 เสา ต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงมี
ประชากรหนาแนน เสาโทรคมนาคมสวนใหญถูกสรางข้ึนภายในชวง 5 ปท่ีผานมา โดย BFKT และ TUC ไดใช
หรือจะใชเสาโทรคมนาคมเพ่ือใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี โดยเปนสวนหน่ึงของกลยุทธของกลุมทรูท่ีจะ
ใหบริการโครงขาย (multiple network offerings) ท่ัวประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงการใหบริการผานเรียลมูฟ (โดย
รวมกับ กสท. โทรคมนาคม) สวน TUC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลัก จะใชเสาโทรคมนาคมของกองทุน
ตอไปเพ่ือตอบสนองความตองการโครงขายโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีในปจจุบันของตน  รวมท้ังเพ่ือการพัฒนา
โครงขาย 3G และ 4G ของกลุมทรูซ่ึงเปนโครงขายใหมและกําลังขยายตัว และระบบโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีระบบ
ใหมในประเทศไทย นอกจากน้ี ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูท่ีกองทุนซ้ือมาจากทรูจะยังมีพ้ืนท่ี (slots) ท่ี
สามารถรองรับผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีไดหลายราย ซ่ึงทําใหสามารถเพ่ิมผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ี
รวมได และบริษัทจัดการเช่ือวาจะเปนการเพ่ิมรายไดใหกับกองทุน ในขณะท่ีตนทุนหรือคาใชจายของกองทุน
ตามสัญญาบริการหลักจะเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีเล็กนอยเทาน้ัน โดย ต้ังแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 กองทุนไดให
หน่ึงในผูประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญของประเทศไทยเชาทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูสวนหน่ึงจาก
กองทุน 



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 62 

ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของกับเสา
โทรคมนาคม TUC ตกลงท่ีจะขยายระยะเวลาการเชาเดิมของพ้ืนท่ี (slots) บนทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูที่
เก่ียวของ ท่ีจะหมดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 เปนวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2576 โดยข้ึนอยูกับ
ความสําเร็จของธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับ ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

(1) การใหเชาเสาและพ้ืนท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคม 

เสาโทรคมนาคมในกองทรัพยสินของกองทุนมีความสามารถในการรองรับโครงขายไดหลากหลายท้ัง
คล่ืนความถี่ในยานความถี่ 850 MHz 1800 MHz 2100 MHz และยานความถ่ีอ่ืนๆ เสาโทรคมนาคมของกองทุน
ไมไดมีคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะจํากัดการใหบริการแกผูประกอบการในระบบ 2G 3G หรือ 4G เทาน้ัน และ
กองทุนคาดวาเสาโทรคมนาคมของกองทุนจะสามารถรองรับผูประกอบการท่ีใชเทคโนโลยีเคล่ือนท่ีในเชิง
พาณิชยเพ่ิมเติมในอนาคต ในเชิงโครงสรางน้ัน เสาโทรคมนาคมของกองทุนมีความสามารถท่ีจะรองรับคล่ืน
ความถ่ีในยานความถ่ี 2100 MHz 1800 MHz และ 900 MHz ได ปจจุบันน้ี กลุมทรู (โดยผาน TUC) และผู
ใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีรายใหญอ่ืนๆ ในประเทศไทย ไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีในยานความถ่ี 
2100 MHz 1800 MHz และ 900 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามซ่ึงโครงขาย 
2100 MHz ตองการเสาท่ีอยูในระยะใกลกันมากข้ึน ดังน้ัน โดยท่ัวไปจะมีความตองการเสาสําหรับการใหบริการ
โทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสําหรับโครงขาย 2100 MHz มากกวาโครงขายท่ีทํางานบนคล่ืนความถี่ในยานความถี่ที่ต่ํา
กวา กองทุนจึงเช่ือวากองทุนอยูในสถานะท่ีเอ้ืออํานวยตอการตอบสนองความตองการโครงสรางพ้ืนฐานใหมของ
ผูเชาและบริหารจัดการหลัก และผูประกอบกิจการโทรศัพทเคล่ือนท่ีรายใหญรายอ่ืนๆ ในฐานะบุคคลท่ีอาจเขา
มาเปนผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวม 

(2) การกระจายทางภูมิศาสตร 

กลุมทรัพยสินของกองทุนซ่ึงประกอบดวยเสาโทรคมนาคม 12,682 เสา และโครงสรางพ้ืนฐานและ
อุปกรณท่ีเก่ียวของ ซ่ึงต้ังอยูบนพ้ืนท่ีในทุก 77 จังหวัด โดยในปจจุบันกอนการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 กลุมทรัพยสินของกองทุนจะมีการกระจุกตัวของเสาโทรคมนาคม
มากท่ีสุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเม่ือคิด
เปนสัดสวนของเสาโทรคมนาคมในปจจุบันของกองทุนท้ังหมด อยูท่ีรอยละ 19.8 รอยละ 19.3 และรอยละ 18.4 
ตามลําดับ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีกองทุนคาดวายังมีความตองการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบใหมซ่ึงตองอาศัยการ
ใชพ้ืนท่ีบนเสาของโทรคมนาคมเปนจํานวนมากแตพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีท่ีมีขีดจํากัดในการเพ่ิมเสา
โทรคมนาคมใหมมากท่ีสุด ทําใหเกิดโอกาสอยางมากท่ีจะดึงดูดผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวม ในสวนของเสา
โทรคมนาคมซ่ึงเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 น้ัน โดยมาก
จะกระจุกตัวอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีกองทุนคาดวาจะมีการขยายตัวของความตองการ
ในการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบใหมสูง โดยคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 34.8 ของจํานวนเสาท้ังหมดท่ีกองทุน
จะเขาลงทุน ท้ังน้ี ตารางดังตอไปน้ีแสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตรในแตละภาค โดยคิดเปนรอยละของ (ก) 
จํานวนเสาโทรคมนาคมท้ังหมดท่ีกองทุนเปนเจาของ เชา หรือมีสิทธิรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากเสา
โทรคมนาคมดังกลาวในปจจุบัน (ข) จํานวนเสาโทรคมนาคมท้ังหมดท่ีกองทุนจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 และ 
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(ค) จํานวนเสาโทรคมนาคมท้ังหมดท่ีกองทุนจะเปนเจาของ เชา หรือมีสิทธิรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจาก
เสาโทรคมนาคมดังกลาวภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
3 อยางไรก็ตาม จํานวนเสาโทรคมนาคมในแตละภูมิภาคอาจมีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงจํานวน
เสาโทรคมนาคมในแตละพ้ืนท่ีจะไมกระทบจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเปนเจาของ และรายได
หรือคาเชาท่ีกองทุนจะไดรับจากผูเชาและบริหารจัดการหลักตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ี
กองทุนทํากับ BFKT และ AWC และสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี 
รวมถึงตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 และรายไดหรือคาเชาท่ี
กองทุนจะไดรับจากผูเชาและบริหารจัดการหลักตามสัญญาสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมี
การแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวกับเสาโทรคมนาคม (ขอมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) –  

 

(3) อายุเสาโทรคมนาคม 

ทรูเปนหน่ึงในสามผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีรายใหญของประเทศไทยซ่ึงไดเขาประกอบการใน
เชิงพาณิชยลาสุด ดังน้ัน กองทุนจึงเช่ือวาเสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนเปนเจาของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชน
จากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกลาวเปนหน่ึงในกลุมท่ีใหมท่ีสุดในประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกับ
เสาโทรคมนาคมของคูแขง ท้ังน้ี เสาโทรคมนาคมจํานวนมากถูกสรางข้ึนในชวงไมเกิน 5 ปท่ีผานมา ซ่ึงบริษัท
จัดการเช่ือวาจะทําใหผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุนมีคาใชจายการบํารุงรักษาคอนขางตํ่ากวาท่ีผูเชา
และบริหารจัดการหลักน้ันจะมีหากทรัพยสินเหลาน้ีมีอายุมากกวาน้ี  และอาจลดความจําเปนท่ีตองเปล่ียนเสา
โทรคมนาคมกอนกําหนด โดยท่ัวไปเสาโทรคมนาคมมีอายุการใชงานเกิน  30 ป และอายุเฉล่ียของเสา
โทรคมนาคมของกองทุนจะขยายออกไปไดโดยไมจํากัดดวยการดูแลและบํารุงรักษาเปนประจําซ่ึงจะเปนความ
รับผิดชอบของผูเชาและบริหารจัดการหลัก ตารางดังตอไปน้ีแสดงอายุของ (ก) เสาโทรคมนาคมท่ีอยูในกอง

พื้นท่ี 

กอนการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 การลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ภายหลังการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 

จํานวนเสารวม 

รอยละของ
จํานวนเสา

ท้ังหมด
(โดยประมาณ) 

จํานวนเสารวม 

รอยละของ
จํานวนเสา

ท้ังหมด
(โดยประมาณ) 

จํานวนเสารวม 

รอยละของ
จํานวนเสา

ท้ังหมด
(โดยประมาณ) 

เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
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 

ภาคใต 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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ทรัพยสิน (portfolio) ของกองทุนในปจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 และ (ค) 
เสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเปนเจาของ เชา หรือมีสิทธิรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดังกลาวภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (ขอมูล ณ 
วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)  

เสาโทรคมนาคมจําแนกตาม
อายุ 

กอนการเขาลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 3 

การลงทุนเพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 3 

ภายหลังการเขาลงทุนเพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 3 

ต่ํากวา 1 ป                          37  1,657 1,694 

1-3 ป                       3,131  928 4,059 

3-5 ป                       5,728  4 5,732 

5-10 ป                          2,971                               - 2,971 

มากกวา 10 ป                          815                               -    815 

รวม 12,682  2,589  15,271  

(4) อุปกรณประกอบของเสาโทรคมนาคม (Tower Facilities) 

เสาโทรคมนาคมของกองทุนสวนใหญเปนเสาส่ีขาชนิดติดต้ังบนพ้ืนและมีสายสลิงขึง  (four-legged 

and guyed mast ground-based towers) และโดยท่ัวไปจะมีความสูงท่ี 32 ถึง 65 เมตร นอกจากน้ียังมีเสาท่ี
ต้ังอยูบนดาดฟาและเสายึดอุปกรณ แผนภูมิดังตอไปน้ีแสดงอุปกรณมาตรฐานซ่ึงอยูบนเสาส่ีขาชนิดต้ังบน
พ้ืนดิน (four-legged ground-based towers) และ เสาสามขาชนิดต้ังบนพ้ืนดิน (three-legged ground-

based towers) 
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แผนภูมิขางตนใชสําหรับการอธิบายประกอบเทาน้ัน และไมไดเปนการยืนยันรายละเอียดของเสาท่ีอยู
ในกลุมทรัพยสิน (portfolio) ของกองทุน 

โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Active ซ่ึงรวมถึงสายอากาศ (antenna) และจานรับสง
ไมโครเวฟในแผนภูมิขางตน และอุปกรณซ่ึงอยูในอาคารส่ิงปลูกสรางเปนของผูเชาและบริหารจัดการหลักและ
บํารุงรักษาโดยผูเชาและบริหารจัดการหลัก นอกจากเสาโทรคมนาคมแลว กองทุนยังเปนเจาของ หรือผูมีสิทธิใน
การรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืน ซ่ึงรวมถึง อาคาร
ส่ิงปลูกสราง (shelter) ตูคอนเทนเนอร แบตเตอร่ีสํารอง เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองกําเนิดไฟฟาพลังงานดีเซล 
ซ่ึงในสวนน้ี กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิตามสัญญาโอนทรัพยสินและสิทธิรายได หรือใหเชา
แกผูเชาและบริหารจัดการหลักตาม สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี 
ท้ังน้ี ภายใต สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี ผูเชาของกองทุนจะชําระ
คาไฟฟาใหกับผูจําหนายไฟฟาในภูมิภาคโดยตรง และเปนผูรับผิดชอบในการเช่ือมตอไฟฟากับผูจําหนายไฟฟา
ในภูมิภาค รวมท้ังคาเช้ือเพลิงและคาใชจายอ่ืนๆ สําหรับไฟฟาสํารอง 

(5) ทรัพยสิน 

ปจจุบัน นิติบุคคลผูโอนรายท่ีเก่ียวของหรือกองทุน เปนผูเชาท่ีดินและทรัพยสินสวนใหญซ่ึงเปนท่ีต้ัง
ของเสาโทรคมนาคมจากเจาของท่ีดินเอกชนและภาครัฐ โดยท่ีดินและทรัพยสินท่ีเชาสวนใหญมีระยะเวลาของ
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การเชาประมาณสามป สวนท่ีเหลือมีระยะเวลานอยกวา 3 ป จนถึง 10 ป และสัญญาเชาท่ีดินและทรัพยสินสวน
ใหญใหสิทธิในการตออายุการเชา ตามขอกําหนดของขอตกลงเก่ียวกับการเชาเกือบท้ังหมดน้ัน นิติบุคคลผูโอน
รายท่ีเก่ียวของ ในฐานะผูเชาสามารถใหสิทธิในการใชและการเขาถึงสถานท่ีเชาแกบุคคลภายนอกได  และนิติ
บุคคลผูโอนรายท่ีเกี่ยวของจะใหสิทธิดังกลาวแกกองทุนและผูเชาและบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนภายใต
ขอกําหนดของสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  ท้ังน้ี  นิติบุคคลผูโอนรายท่ีเก่ียวของเปนผูเชาภายใต
สัญญาเชาท่ีดินและทรัพยสินท่ีเก่ียวของจนกวาจะไดรับความยินยอมจากเจาของท่ีดินหรือสัญญาเชาท่ีดินและ
ทรัพยสินปจจุบันจะหมดอายุลงและ/หรือจะใชความพยายามอยางสมเหตุผลในทางการคาเพ่ือใหกองทุนไดเปน
ผูเชาแทนท่ีนิติบุคคลผูโอนรายท่ีเก่ียวของ เวนแตกรณีของเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ 
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 2 ซ่ึงนิติบุคคลผูโอน หรือนิติบุคคลในกลุมทรูจะยังคงเปนผูเชาภายใตสัญญาเชาท่ีดินและทรัพยสินท่ีเก่ียวของ
จนกวาจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมดังกลาวใหแกกองทุน  

(6) ประเภทของเสาโทรคมนาคม 

ตารางดังตอไปน้ีสรุปจํานวนและอัตราสวนการกระจายตัวของ  (ก) เสาโทรคมนาคมท่ีอยูในกอง
ทรัพยสิน (portfolio) ของกองทุนในปจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 และ (ค) 
เสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเปนเจาของ เชา หรือมีสิทธิรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดังกลาวภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 โดยแยกตาม
ประเภทของเสาโทรคมนาคม (ขอมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)  

ประเภทของเสา ความสูง 

กอนการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 การลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ภายหลังการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

เสารวม รอยละ เสารวม รอยละ เสารวม รอยละ 

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

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

ตั้งอยูบนพ้ืนดิน <32 เมตร 278 2.2 197 7.6 475 3.1 

ตั้งอยูบนดาดฟา <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 

 



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 67 

นอกจากเสาโทรคมนาคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนดินและบนดาดฟา กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายได
สุทธิท่ีเกิดจากระบบ  Distributed Antenna System หรือ DAS ภายในอาคารจํานวนประมาณ 532 แหง 
โดยท่ัวไป DAS ของกองทุนจะต้ังอยูในศูนยการคาและอาคารสํานักงาน ซ่ึงทําให  BFKT สามารถเพ่ิมความ
ครอบคลุมของโครงขายเขาไปภายในอาคารได ท้ังน้ี สิทธิท่ีจะติดต้ังและดําเนินการ DAS ตามขอกําหนดของ
สัญญาเชาท่ีทํากับเจาของตึกอันเปนท่ีต้ังของ DAS ดังกลาวอยูในช่ือของ BFKT อยางไรก็ตาม จํานวนเสา
โทรคมนาคมแตละประเภทอาจมีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงจํานวนเสาโทรคมนาคมแตละประเภท
ดังกลาวจะไมกระทบจํานวนรวมของเสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเปนเจาของ และขอกําหนดในสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 

(7) จํานวนพ้ืนท่ีรองรับและอัตราการเชาใช 

โดยท่ัวไป เสาโทรคมนาคมท้ังท่ีต้ังอยูบนพ้ืนดินและมีความสูงเกิน 32 เมตร และเสาโทรคมนาคมท่ี
ต้ังอยูบนดาดฟา สามารถรองรับผูเชาไดตั้งแตสองรายข้ึนไป ท้ังน้ี เสาโทรคมนาคมสวนใหญของกองทุนสามารถ
รองรับผูเชาไดต้ังแตสองรายข้ึนไป ท้ังน้ี เม่ือสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีเก่ียวของบางประการกับเสาโทรคมนาคมของ 
BFKT และ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง พ้ืนท่ีท่ีเสาโทรคมนาคมซ่ึงอยูในทรัพยสินของกองทุนจะมีความสามารถในการรองรับ
โดยเฉล่ียตอเสาอยูท่ี 3.74 (โดยเปนตัวเลขท่ีไดจากการนําจํานวนพ้ืนท่ีรองรับมาหารดวยจํานวนรวมของเสา
โทรคมนาคม) และ หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
กองทุนจะมีความสามารถในการรองรับโดยเฉล่ียตอเสาอยู ท่ี  3.70 โดยอัตราสวนการเชาใชพ้ืนท่ีบนเสา
โทรคมนาคมของกองทุนเฉล่ียอยูท่ีประมาณ 1.76 พ้ืนท่ี (slots) ตอเสา กอนการลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 และ
ประมาณ 1.80 พ้ืนท่ี (slots) ตอเสา หลังการลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 (ท้ังน้ี บนสมมติฐานท่ีวาอัตราการใชพ้ืนท่ี
เทากับ 1 พ้ืนท่ีตอเสา สําหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 ตามขอตกลงเก่ียวกับ
สิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีมีกับ กสท. โทรคมนาคม) 

อน่ึง ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี มีเสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิจํานวนท้ังส้ินประมาณ รอยละ 
90 ไดรับการติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคมแลว โดยผูเชาและบริหารจัดการหลักอยูระหวางการดําเนินการตามแผน
ติดต้ังหรือดําเนินการใหมีการติดตั้งอุปกรณบนเสาโทรคมนาคมท้ังหมดท่ีกองทุนไดรับกรรมสิทธ์ิจากกลุมทรูและ
ผูเชาและบริหารจัดการหลักไดเชาอยู โดยมีกําหนดแลวเสร็จภายในส้ินป 2562 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงความสามารถในการรองรับการใชพ้ืนท่ีบนเสา (hosting capacity) และจํานวน
พ้ืนท่ีซ่ึงสามารถใหเชาแกผูเชาท่ีเปนบุคคลภายนอกได โดยไมรวมถึงจํานวนพ้ืนท่ี (slots)  บนเสาโทรคมนาคม
เปนจํานวนประมาณ 1,300 พ้ืนท่ี ซ่ึงมีการเชาโดยผูประกอบการบุคคลท่ีสาม สําหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมท่ีอยู
ในกองทรัพยสิน (portfolio) ของกองทุนในปจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
และ (ค) เสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเปนเจาของ เชา หรือมีสิทธิรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากเสา
โทรคมนาคมดังกลาวภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
(ขอมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)  
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กอนการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 การลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ภายหลังการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 

จํานวน  
(เสา) 

จํานวน
พื้นท่ี

รองรับ
(1) 

การเชา
ใช(2) 

จํานวน
พื้นท่ี

รองรับซึ่ง
สามารถ

ใหเชาแกผู
เชารายอ่ืน 

จํานวน  
(เสา) 

จํานวน
พื้นท่ี

รองรับ
(1) 

การเชา
ใช(2) 

จํานวน
พื้นท่ี

รองรับซึ่ง
สามารถให
เชาแกผูเชา

รายอ่ืน 

จํานว
น  

(เสา) 

จํานวน
พื้นท่ี

รองรับ
(1) 

การเชา
ใช(2) 

จํานวน
พื้นท่ี

รองรับซึ่ง
สามารถให
เชาแกผู

เชารายอ่ืน 

เสาท่ีสามารถใหเชาพ้ืนท่ีแกผูเชารายอ่ืน 

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 

 - เสาท่ีต้ังอยู
บนพ้ืนดิน 

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

 - เสาท่ีต้ังอยู
บนดาดฟา 

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

เสาท่ีอยูภายใตสัญญา HSPA และยังไมสามารถใหเชาพ้ืนท่ีแกผูเชารายอ่ืน 

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

 - เสาท่ีต้ังอยู
บนพ้ืนดิน 

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

 - เสาท่ีต้ังอยู
บนดาดฟา 

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

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

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

15,271 56,485 27,459 
 

(1) จํานวนพ้ืนท่ีรองรับ หมายถึง จํานวนชองพ้ืนท่ี (slots) ท้ังหมดบนเสาแตละตน คูณดวยจํานวนเสาท่ี
กองทุนเปนเจาของ หรือมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกลาว (แลวแต
กรณี)   

(2) การเชาใช หมายถึง จํานวนชองพ้ืนท่ี (slots) ท้ังหมดบนเสาซ่ึงมีการเชาใชโดยนิติบุคคลในกลุมทรู  

ตารางดังตอไปน้ีแสดงอัตราสวนการเชาใชและอัตราสวนจาํนวนพ้ืนท่ีรองรับซ่ึงสามารถใหเชาแกผูเชาท่ี
เปนบุคคลภายนอกตอจํานวนพ้ืนท่ีรองรับ โดยไมรวมถึงจํานวนพ้ืนท่ี (slots)  บนเสาโทรคมนาคมเปนจํานวน
ประมาณ 1,300 พ้ืนท่ี ซ่ึงมีการเชาโดยผูประกอบการบุคคลท่ีสาม สําหรับ (ก) เสาโทรคมนาคมท่ีอยูในกอง
ทรัพยสิน (portfolio) ของกองทุนในปจจุบัน (ข) เสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 และ (ค) 
เสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเปนเจาของ เชา หรือมีสิทธิรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคม
ดังกลาวภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสา
โทรคมนาคมท่ีกองทุนซ้ือหรือมีสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคมดังกลาวตาม
เอกสารธุรกรรมท่ีเก่ียวของ (ขอมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)  
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กอนการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 การลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ภายหลังการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 

 

อัตราสวนการเชาใช 
ตอจํานวนพ้ืนท่ี

รองรับ (พ้ืนท่ี (slots) 
ตอเสา)) 

อัตราสวนจํานวน
พื้นท่ีรองรับซึ่ง

สามารถใหเชาแกผู
เชารายอ่ืนตอจํานวน
พื้นท่ีรองรับ (พ้ืนท่ี 

(slots) ตอเสา)) 

อัตราสวนการเชาใช 
ตอจํานวนพ้ืนท่ี

รองรับ (พ้ืนท่ี (slots) 
ตอเสา)) 

อัตราสวนจํานวน
พื้นท่ีรองรับซึ่ง

สามารถใหเชาแกผู
เชารายอ่ืนตอจํานวน
พื้นท่ีรองรับ (พ้ืนท่ี 

(slots) ตอเสา)) 

อัตราสวนการเชาใช 
ตอจํานวนพ้ืนท่ี
รองรับ (พ้ืนท่ี 

(slots) ตอเสา)) 

อัตราสวนจํานวน
พื้นท่ีรองรับซึ่ง

สามารถใหเชาแกผู
เชารายอ่ืนตอจํานวน
พื้นท่ีรองรับ (พ้ืนท่ี 

(slots) ตอเสา)) 

เสาท่ีสามารถใหเชาพ้ืนท่ีแกผูเชารายอ่ืน 

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 

 - เสาท่ีต้ังอยูบน
พื้นดิน 

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

 - เสาท่ีต้ังอยูบน
ดาดฟา 

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

เสาท่ีอยูภายใตสัญญา HSPA และยังไมสามารถใหเชาพ้ืนท่ีแกผูเชารายอ่ืน 

รวม 1.00 / 3.37     1.00 / 3.37  

 - เสาท่ีต้ังอยูบน
พื้นดิน 

1.00 / 3.21     1.00 / 3.21  

 - เสาท่ีต้ังอยูบน
ดาดฟา 

1.00 / 2.33     1.00 / 2.33  

 - DAS 1.00 / 6.19     1.00 / 6.19  

รวมท้ังหมด 1.76 / 3.74      1.80 / 3.70  

 

(8) การขยายจํานวนเสาโทรคมนาคม 

ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได นิติบุคคลผูโอนใหสิทธิแกกองทุนในการไดรับคําเสนอ
กอน (right to receive a first offer) เพ่ือซ้ือทรัพยสินโทรคมนาคมเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึงเสาโทรคมนาคม ในกรณีท่ี
กลุมทรูพิจารณาจะขายทรัพยสินเหลาน้ีใหแกบุคคลภายนอก กองทุนคาดวากลุมทรูจะยังคงขยายบริการ
โทรคมนาคมเคล่ือนท่ีและขยายฐานลูกคาของตนเอง เพ่ือตอบสนองตอการขยายตัวดานอุปสงคน้ี TUC หรือ
บริษัทอ่ืนในกลุมทรูอาจทําการสรางเสาโทรคมนาคมใหมหรือพยายามจัดหาเสาโทรคมนาคมใหมโดยวิธีการอ่ืน 
ซ่ึงจะทําใหกองทุนมีโอกาสในเชิงพาณิชยท่ีจะใชสิทธิในการไดรับคําเสนอกอนหากกลุมทรูเลือกท่ีจะขายเสา
โทรคมนาคมดังกลาวใหกับบุคคลภายนอก การไดมาซ่ึงเสาโทรคมนาคมเพ่ิมเติมอาจเพ่ิมรายไดใหแกกองทุน
ผานทางสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีและการเชาพ้ืนท่ีรวม และลด
คาใชจายเก่ียวกับงานดานธุรการและคาใชจายอ่ืนๆ โดยเฉล่ียภายใตสัญญาบริการหลัก  

โดยท่ัวไป ในการกอสรางเสาใหม จะมีขั้นตอนดังน้ี 

• การคัดเลือกพ้ืนท่ีตั้งเสา 

• การสํารวจทางวิศวกรรม 
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• การเจรจาตอรองการเชาหรือการซ้ือท่ีดินจากผูถือกรรมสิทธ์ิ 

• การย่ืนขอความเห็นชอบและใบอนุญาตจากหนวยงานราชการ 

• การกอสรางเสา และ 

• การซ้ือและติดต้ังอุปกรณสนับสนุน 

ระยะเวลาท่ีใชสําหรับการติดต้ังเสาใหมโดยปกติจะข้ึนอยูกับประเภทของเสาโทรคมนาคม (บนพ้ืนดิน
หรือบนดาดฟา) และสถานท่ีต้ังเสา (ในเมืองหรือชนบท) การสํารวจท่ีต้ังและการออกแบบใชเวลาประมาณ 5 
สัปดาห การไดมาซ่ึงพ้ืนท่ีใชเวลาประมาณ 4 สัปดาห การขอความเห็นชอบและใบอนุญาตจากทางการใชเวลา
ประมาณ 10 สัปดาห และการกอสรางเสาใชเวลาประมาณ 8 สัปดาหสําหรับเสาท่ีตั้งอยูบนพ้ืนดิน และประมาณ
4 สัปดาหสําหรับเสาท่ีต้ังอยูบนอาคาร การขอความเห็นชอบและใบอนุญาตจากทางการหลักท่ีจําเปนสําหรับ
การติดตั้งเสาใหม เชน ใบอนุญาตกอสรางจากหนวยงานราชการทองถิ่น ความเห็นชอบจาก กสทช. ท้ังน้ี ในบาง
พ้ืนท่ีของประเทศไทย ยังจําเปนตองมีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ี 

นอกจากการจัดหาเสาโทรคมนาคมเพ่ิมเติม ผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุนมีหนาท่ีตาม
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของท่ีจะตองปรับปรุงเสา
โทรคมนาคมท่ีเปนของกองทุน เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงดานโครงสรางและเพ่ิมความสามารถในการรองรับของเสา
โทรคมนาคมดังกลาวเม่ือมีการบอกกลาวโดยกองทุนเปนผู รับผิดชอบตนทุน และสวนเพ่ิม (margin) ในอัตราท่ี
เหมาะสม กองทุนคาดวาจะสงคําบอกกลาวน้ันตอเมื่อผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวมกันไดตกลงลวงหนาท่ีจะ
เชา ดําเนินการและบริหารจัดการสวนท่ีเพ่ิมข้ึนมาน้ัน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.7.3(ข)(1) 
“สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหวาง TUC และ กองทุน 
"สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม"” 

ในกรณีท่ีกองทุนตองการลงทุนเสาโทรคมนาคมเพ่ิมเติม กองทุนอาจจะตองจัดหาเงินทุนเพ่ิมเติมใน
การดําเนินการดังกลาว ซ่ึงในกรณีดังกลาวกองทุนอาจจะตองดําเนินการตามข้ันตอนเก่ียวกับการกูยืม ตาม
รายละเอียดในหัวขอ 7.1 “นโยบายการกูยืมเงิน” และ/หรือข้ันตอนเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน ตามรายละเอียดในหัวขอ 
7.5 “การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน” และในบางกรณี กองทุนอาจจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน 
กองทุนไมสามารถรับรองวากองทุนจะมีโอกาสในอนาคตท่ีจะใชสิทธิในการไดรับคําเสนอกอน (right to receive 

a first offer) เพ่ือซ้ือเสาโทรคมนาคมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เสาโทรคมนาคมอ่ืนใดท่ีกองทุนจะไดมาเพ่ิมเติมจะอยูภายใต
สิทธิในการปฏิเสธกอน (right of first refusal) ของผูเชาและบริหารจัดการหลัก ซ่ึงจะมีสิทธิตามสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของท่ีจะเชาพ้ืนท่ี (slots) บนเสาน้ันจาก
กองทุนกอนหากมีบุคคลภายนอกขอเชา ดําเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกลาวจากกองทุน 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 6.1.7 “กองทุนอาจไมสามารถซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ิมเติมภายใตเงื่อนไขท่ียอมรับได หรือไมสามารถรวมทรัพยสินเหลาน้ันไดอยางประสบผลสําเร็จ 
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หรือกองทุนอาจจะไมสามารถหาทรัพยสินเพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติมท่ีเหมาะสมได หรือกลยุทธการเติบโตและ
แผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไมประสบผลสําเร็จ” 

(9) ผูเชาและบริหารจัดการหลักและผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวม 

ตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ TUC จะยังคง
ใชพ้ืนท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคมของกองทุนในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลัก คาเชาจากผูเชาและบริหาร
จัดการหลัก รวมท้ังสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิด ข้ึนจากเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เปนแหลงรายไดจากธุรกิจเสาโทรคมนาคมของกองทุนเกือบท้ังหมด โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.7.3(ข)(1) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ บํารุงรักษา และ
บริหารจัดการหลัก ระหวาง TUC และ กองทุน "สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคม"” หัวขอ 3.7.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได เบ้ืองตน”, 3.7.2(ก)(1) 
“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1”, 3.7.2(ก)(2) “สัญญาเชา FOC ระยะ
ยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1” และหัวขอ 3.3.2 “นิติบุคคลในกลุมทรูท่ีมีธุรกรรมกับกองทุน” และความเส่ียงท่ี
เก่ียวกับผูเชาและบริหารจัดการหลักสําหรับเสาโทรคมนาคมของกองทุนในหัวขอ 6.1.4 “กองทุนตองพ่ึงพาผูเชา
และบริหารจัดการหลักจํานวนนอยรายสําหรับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม และอาจจะไมสามารถ
เรียกชําระเงินจากผูเชาและบริหารจัดการเหลาน้ี หรือ AWC หรือ BFKT ไดตามกําหนดเวลา หรือไมสามารถ
เรียกชําระไดเลยในกรณีท่ีผูเชาและบริหารจัดการหลักเหลาน้ี AWC หรือ BFKT ลมละลายหรือประสบปญหา
ทางการเงินอยางรายแรง”  

กองทุนมีแผนการท่ีจะหาผูเชาพ้ืนท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคมรวมท่ีเปนบุคคลภายนอก สําหรับ
ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนมีอยูในปจจุบันและเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
(ภายหลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3) และเสาโทรคมนาคม
ของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 เสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ 
AWC  เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
(ในกรณีท่ีเสาโทรคมนาคมดังกลาวถูกโอนมาใหกองทุนเม่ือครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาเชาเคร่ืองและ
อุปกรณ HSPA สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
หรือ สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (แลวแตกรณี)) ซ่ึงการมีผูเชาท่ีเพ่ิมข้ึนจะชวยเพ่ิม
กระแสเงินสดของกองทุนเน่ืองจากคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการมีผูเชาและบริหารจัดการรายใหมสําหรับเสาท่ีมีอยู
แลวมีอัตราคอนขางตํ่า บริษัทจัดการเช่ือวาผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีรายอ่ืนๆ ท่ีกําลังพัฒนาบริการใหม 
(โดยเฉพาะอยางย่ิง บริการ 3G และ 4G บนคล่ืนความถ่ีในยานความถ่ี 2100 และ 1800 MHz ซ่ึงจําเปนตองมี
เสามากกวาการใหบริการสําหรับโครงขายซ่ึงทําบนคล่ืนความถ่ีท่ีตํ่ากวาเพ่ือใหมีพ้ืนท่ีบริการของโครงขายใน
ระดับเดียวกัน) จะจําเปนตองติดต้ังโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Active บนเสาจํานวนมากข้ึน เพ่ือให
เปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับพ้ืนท่ีบริการของโครงขายภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท้ังน้ี 
เพ่ือท่ีจะควบคุมรายจายลงทุนสําหรับกิจกรรมท่ีมิใชกิจกรรมหลัก (non-core activities) กองทุนคาดวาผู
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ใหบริการจะหาโอกาสในการรวมใชเสาโทรคมนาคม ซ่ึงจะเปนโอกาสของกองทุนในการใหเชาพ้ืนท่ีบนเสาแกผู
เชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวม ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมมีหนาท่ีภายใตสัญญาบริการหลักในการจัดหา
ผลประโยชนและการตลาดสําหรับพ้ืนท่ีใหเชาท่ียังวาง 

เสาโทรคมนาคม 6,332 เสาของกองทุนบางสวน (ซ่ึงรวมถึงเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2) อยูภายใตสิทธิบางประการในการใชแตเพียงผูเดียวซ่ึง 
BFKT ให กับ กสท. โทรคมนาคม ตามความตกลงน้ี  BFKT จึงอาจตองได รับความยินยอมจาก กสท. 
โทรคมนาคม กอนท่ีจะมีการใหเชาพ้ืนท่ีวางบนเสาท่ีเหลือใหกับบุคคลอ่ืนได โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
ในหัวขอ 3.3.2 “นิติบุคคลในกลุมทรูท่ีมีธุรกรรมกับกองทุน”  

โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางอยางท่ีเสาโทรคมนาคมของกองทุน ซ่ึงรวมถึง
อาคารส่ิงปลูกสราง (shelter) หรือตูคอนเทนเนอร แบตเตอร่ีสํารอง เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
พลังงานดีเซล (ถามี) ไดถูกสงวนไวตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือการใชโดยผูเชาและบริหารจัดการหลักเทาน้ัน และโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive เหลาน้ีไมสามารถนําออกใหเชา ดําเนินการและบริหารจัดการ แกผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวมราย
อ่ืนๆ บนเสาของกองทุนได โดยผูเชาและบริหารจัดการเหลาน้ีตองรับผิดชอบในการจัดหาโครงสรางพ้ืนฐาน
เหลาน้ีเอง 

(10) ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู  

กองทุนไดซ้ือเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสาจากทรูมาเปนทรัพยสินของกองทุนในสวนท่ีเปน
ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู โดยท่ีกองทุนให TUC เชาพ้ืนท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคมดังกลาว และจัดหา
ผูเชาและบริหารจัดการรวมเพ่ิมเติมสําหรับพ้ืนท่ี (slots) ท่ีเหลืออยูบนเสาบางสวนผานทางผูจัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคม  

(11) เสาโทรคมนาคมของ BFKT 

เสาโทรคมนาคมของ BFKT ประกอบดวยเสาโทรคมนาคมจํานวน 1,485 เสา และโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยกองทุนไดมาซ่ึงสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิด
จากการใหเชาเสาโทรคมนาคมของ BFKT ท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและรวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายไดจนถึงวันครบกําหนด
ตามสัญญา HSPA ซ่ึงเปนระยะเวลาประมาณ 12 ป โดยจะส้ินสุดในป 2568 (รวมถึงเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิ
เรียกรอง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความท่ีตัดสินใหแก BFKT รวมท้ังการดําเนินการหรือสิทธิอ่ืนใดซ่ึง BFKT มี
สิทธิไดรับ ท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาว (โดยไมรวมถึงสิทธิและเงินท่ี
ไดรับจากการใชสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายไดหรือสัญญา ซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวซ่ึง BFKT 

มีสิทธิไดรับกอนหนาวันเร่ิมคํานวณรายไดไมวา BFKT จะไดดําเนินการใชสิทธิเรียกรองหรือไดรับชําระตามสิทธิ
หรือการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวกอนหนาหรือภายหลังวันเร่ิมคํานวณรายไดก็ตาม)) โดยขณะน้ี BFKT ไดใหเชา
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เสาโทรคมนาคมของ BFKT แก กสท. โทรคมนาคม รวมถึงดําเนินงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเสาโทรคมนาคม
ดังกลาวรองรับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Active ท่ีใชในการใหบริการในยานความถ่ี 850 MHz 

โดย BFKT เปนผูใชและทําหนาท่ีบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ BFKT และใหเชาและใหบริการเก่ียวกับการ
ดําเนินงานและการบํารุงรักษาแก กสท. โทรคมนาคม แตเพียงผูเดียว ท้ังน้ี BFKT โอนรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการ
ใหเชาดังกลาว ใหแกกองทุนตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดซ่ึง
กองทุนไดเขาทํากับ BFKT โดยกองทุนไมไดรับรายไดใดๆ ท่ีเกิดจากการใหบริการดําเนินงานและการบํารุงรักษา
ในสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินโทรคมนาคมของ BFKT จาก BFKT โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
ดําเนินการระหวางกองทุน BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ในหัวขอ 3.7.1(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและ
สิทธิรายไดระหวาง BFKT และกองทุนลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได BFKT”)” และหัวขอ 3.3.2 “นิติบุคคลในกลุมทรูท่ีมีธุรกรรมกับกองทุน” 

ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีเก่ียวของ BFKT ใหสิทธิในการซ้ือ (call option) เสา
โทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,435 เสาและ ระบบ FOC ของ BFKT แกกองทุนโดยมีราคาใชสิทธิจํานวน 10 
ลานบาท โดยสามารถใชสิทธิดังกลาวไดเม่ือสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ  HSPA ส้ินสุดลง โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสิทธิในการซ้ือ (call option) ใน 3.7.1(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายไดระหวาง BFKT และกองทุนลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
BFKT”)”  และหัวขอ 2.2.1 “นโยบายการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนอยูใน
ปจจุบัน” อน่ึง เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหน่ึงตามท่ีไดระบุไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายไดท่ีต้ังอยูบริเวณท่ีดินซ่ึงไมมีความชัดเจนในเร่ืองของความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยูภายใต
ขอจํากัดเก่ียวกับการใชพ้ืนท่ีบางประการจะไมถูกโอนมาใหแกกองทุนภายหลังจากท่ีกองทุนใชสิทธิในการซ้ือ  
(call option) และจะยังอยูภายใตขอตกลงเก่ียวกับการขายสิทธิรายไดระหวางกองทุนกับ BFKT ตอไปอีกเปน
ระยะเวลา 10 ป 

(12) เสาโทรคมนาคมของ AWC  

เสาโทรคมนาคมของ AWC ประกอบดวยเสาโทรคมนาคมจํานวน 4,360 เสา และทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive บางสวนในกลุมทรัพยสิน (portfolio) ของกองทุน และกองทุนไดมาซ่ึง
สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิ ท่ีเกิดจากการใหเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและ
รวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายไดจนถึงวันครบกําหนดสัญญา ซ่ึงเปนระยะเวลาประมาณ 12 ป โดยจะส้ินสุดในป 
2568 (รวมถึงเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรอง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความท่ีตัดสินใหแก AWC รวมท้ัง
การดําเนินการหรือสิทธิอ่ืนใดซ่ึง AWC มีสิทธิไดรับ ท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิด
รายไดดังกลาว (โดยไมรวมถึงสิทธิและเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายไดหรือ
สัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวซ่ึง AWC มีสิทธิไดรับกอนหนาวันเร่ิมคํานวณรายได  ไมวา AWC จะได
ดําเนินการใชสิทธิเรียกรองหรือไดรับชําระตามสิทธิหรือการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวกอนหนาหรือภายหลังวันเร่ิม
คํานวณรายไดก็ตาม)) โดยขณะน้ี AWC ไดให BFKT เชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ตามสัญญาเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC โดยท่ี BFKT ไดนําเสาโทรคมนาคมของ AWC ดังกลาวออกให กสท. โทรคมนาคม เชา
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ชวงและดําเนินงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเสาโทรคมนาคมดังกลาวรองรับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท 
Active ท่ีใชในการใหบริการในยานความถ่ี 850 MHz ตามสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC น้ัน BFKT มี
หนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC ท้ังน้ี AWC โอนรายไดอันเกิดจาก
การให BFKT เชาเสาโทรคมนาคมของ AWC หลังหักคาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา คาเชาพ้ืนท่ี 
ประกันภัย และอ่ืนๆ อันเกิดจากการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ใหแกกองทุนตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดซ่ึงกองทุนไดเขาทํากับ  AWC โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการระหวางกองทุน AWC BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ใน
หัวขอ 3.7.1(ก)(2) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดระหวาง AWC และกองทุนลงวันท่ี 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC”)” และหัวขอ 3.3.2(ง) “บริษัท เอเซีย ไวรเลส คอม
มิวนิเคช่ัน จํากัด” 

เม่ือครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC แลว AWC จะมีหนาท่ีตองโอน
กรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC อยางนอยจํานวน 3,968 เสา ใหแกกองทุนตามขอกําหนดในสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได ซ่ึงภายหลังจากน้ัน ขอตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิรายไดท่ีเก่ียวเน่ืองกับเสา
โทรคมนาคมของ AWC ดังกลาวน้ันจะส้ินผลลง และกองทุนจะเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคม
ดังกลาว ท้ังน้ี กองทุนไมสามารถรับรองไดวา AWC จะโอนเสาโทรคมนาคมดังกลาวใหแกกองทุนอยางแนนอน
เน่ืองจากหนาท่ีในการโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC จะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือเงื่อนไขตามสัญญาดังกลาวไดสําเร็จ
แลวซ่ึงยังไมแนนอนวาเงื่อนไขดังกลาวน้ันจะสําเร็จหรือไม อน่ึง เสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนหน่ึงตามท่ีได
ระบุไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีต้ังอยูบริเวณท่ีดินซ่ึงไมมีความชัดเจนในเร่ืองของความเปน
เจาของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยูภายใตขอจํากัดเก่ียวกับการใชพ้ืนท่ีบางประการจะไมถูกโอนมาใหแกกองทุน
ภายหลังวันครบกําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC และจะยังอยูภายใตขอตกลงเก่ียวกับการขาย
สิทธิรายไดระหวางกองทุนกับ AWC ตอไปอีกเปนระยะเวลา 10 ป โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
หนาท่ีของ AWC ภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ในหัวขอ 3.7.1(ก)(2) “สัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายไดระหวาง AWC และกองทุนลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC”)” และหัวขอ 2.2.1 “นโยบายการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุน
อยูในปจจุบัน” 

ภายใตสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC น้ัน BFKT ทําการเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC จาก 
AWC ซ่ึงเปนการเชาเสาโทรคมนาคมท้ังเสาและ BFKT มีสิทธิในการเชาเสาโทรคมนาคมดังกลาวแตเพียงผูเดียว 
โดย BFKT จะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานและดูแลรักษาเสาโทรคมนาคมของ AWC และจะชําระคาเชา
ลวงหนาเปนรายเดือนทุกๆ วันท่ี 7 ของแตละเดือนหรือวันทําการวันแรกถัดจากวันดังกลาว  หรือวันอ่ืนใดท่ี
คูสัญญาจะไดตกลงกันในภายหลัง นอกจากน้ี BFKT จะเปนผูรับผิดชอบในการชําระคาเชาท่ีดินและส่ิงปลูก
สรางซ่ึงเสาโทรคมนาคมของ AWC ต้ังอยู คาเชาซ่ึง AWC จะไดรับจาก BFKT จะเปนจํานวนท่ีเทากับคาเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC ซ่ึง BFKT จะไดรับภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ภายหลังหักคาใชจาย
บางรายการแลว ท้ังน้ี สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC จะส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แต
อาจจะตองมีการตออายุสัญญาดังกลาวหาก กสท. โทรคมนาคม ตออายุสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA  
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(ก) เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ประกอบดวย สิทธิในการรับประโยชนจากรายได
สุทธิท่ีเกิดจากการใหเชาเสาโทรคมนาคมจํานวน 338 เสา และโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 

อ่ืนท่ีเก่ียวของ จาก AWC โดยเปนรายไดสุทธิท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและรวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 รวมท้ังกรรมสิทธ์ิ
ในเสาโทรคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของ ภายหลังจากวันครบ
กําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และเปนไปตามเงื่อนไขอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยมีทั้งท่ี
ต้ังอยูในกรุงเทพมหานครและใน 60 จังหวัดของประเทศไทย โดยจะมีการกระจุกตัวของเสาโทรคมนาคมมาก
ท่ีสุดในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงมีประชากรหนาแนน ดวยเสาจํานวน 84 เสา กองทุนเช่ือวา
ความตองการในการใชบริการโทรคมนาคมมีจํานวนมาก และดวยปริมาณเสาโทรคมนาคมท่ีมีอยูอยางจํากัด จะ
เปนการดึงดูดผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวมสําหรับ เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ใน
อนาคตหลังจากท่ีกองทุนเปนเจาของเสาโทรคมนาคมดังกลาว 

(ข) เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ประกอบดวยสิทธิในการรับประโยชนจากรายได
สุทธิท่ีเกิดจากการใหเชาเสาโทรคมนาคมจํานวน 149 เสา และโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 

อ่ืนท่ีเก่ียวของ จาก AWC โดยเปนรายไดสุทธิท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและรวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 จนถึงวันครบกําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 รวมท้ังกรรมสิทธ์ิ
ในเสาโทรคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของ ภายหลังจากวันครบ
กําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และเปนไปตามเงื่อนไขอ่ืนท่ีเก่ียวของ ทั้งน้ีเสา 
149 เสาดังกลาวน้ันประกอบดวยเสาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนดิน เสาท่ีต้ังอยูบนดาดฟา และระบบ Distributed Antenna 

System ซ่ึงต้ังอยู ท่ีกรุงเทพมหานคร และ 35 จังหวัดท่ัวประเทศไทย ซ่ึงเสาโทรคมนาคมดังกลาวรองรับ
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Active ท่ีในขณะน้ีใชในการใหบริการในยานความถี่ 850 MHz เปนหลัก  

เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 มีความสามารถในการรองรับโครงขายได
หลากหลายท้ังคล่ืนความถีใ่นยานความถ่ี 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz และยานความถี่อื่นๆ เสา
โทรคมนาคม ท่ีกองทุนลงทุนไมไดมีคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะจํากัดการใหบริการแกผูประกอบการในระบบ 2G 3G 

หรือ 4G เทาน้ัน ท้ังน้ี ภายหลังจากท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
ใหแกกองทุนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
กองทุนคาดวาเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จะสามารถรองรับผูประกอบการท่ีใช
เทคโนโลยีเคล่ือนท่ีในเชิงพาณิชยเพ่ิมเติมไดในอนาคต โดยเสาโทรคมนาคมสวนใหญถูกสรางข้ึนในชวงไมเกิน 5 
ปท่ีผานมา โดยท่ัวไปเสาโทรคมนาคมซ่ึงไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมจะมีอายุการใชงานไมนอยกวา 30 ป 
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(13) เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ประกอบดวยเสาโทรคมนาคมจํานวน 350 เสาของ 
TUC โดยกองทุนไดจัดหาประโยชนจากเสาโทรคมนาคมดังกลาวดวยวิธีการตามท่ีกฎหมายอนุญาต อันรวมถึง 
การนําพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมออกใหเชาแกบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงการนําพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมบางสวนออก
ใหเชาแก TUC ท้ังน้ี TUC จะใชพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมเพ่ือใหบริการในธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยเสา
โทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 น้ีประกอบดวยเสาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนดิน เสาท่ีตั้งอยูบนดาดฟา และ
ใชรองรับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Active ท่ีใชในการใหบริการในยานความถ่ี 900 MHz และ 
1800 MHz และ 2100 MHz เปนหลัก โดยเสาโทรคมนาคมดังกลาวสวนใหญถูกสรางข้ึนในชวงไมเกิน 5 ปท่ีผาน
มา และโดยท่ัวไปเสาโทรคมนาคมท่ีไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมมีอายุการใชงานไมนอยกวา 30 ป 

(14) เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ประกอบดวยเสาโทรคมนาคมจํานวนประมาณ 
2,589 เสาของ TUC โดย กองทุนจะจัดหาประโยชนจากเสาโทรคมนาคมดังกลาว ดวยวิธีการตามท่ีกฎหมาย
อนุญาต อันรวมถึง การนําพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมออกใหเชาแกบุคคลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงการนําพ้ืนท่ีบนเสา
โทรคมนาคมบางสวนออกใหเชาแก TUC ดวย ท้ังน้ี TUC จะใชพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมเพ่ือใหบริการในธุรกิจ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 น้ีประกอบดวยเสาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนดิน 
เสาท่ีตั้งอยูบนดาดฟา และใชรองรับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Active ท่ีใชในการใหบริการในยาน
ความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz และ 2100 MHz เปนหลัก โดยเสาโทรคมนาคมดังกลาวสวนใหญถูกสรางข้ึน
ในชวงไมเกิน 5 ปท่ีผานมา และโดยท่ัวไปเสาโทรคมนาคมท่ีไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมมีอายุการใชงาน
ไมนอยกวา 30 ป 

(15) การดําเนินงานและบํารุงรักษา 

ตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ ผูเชาและ
บริหารจัดการหลักจะเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมท่ีผูเชาและ
บริหารจัดการหลักรายน้ันเชา โดย BFKT จะเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสา
โทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1และ 
เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท้ังน้ี TUC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักจะเปน
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมสําหรับ ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู 
เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
การดําเนินการเหลาน้ีจะรวมถึงการดูแลและบํารุงรักษาเสาโดยท่ัวไป การตรวจสอบความม่ันคงของเสาเปน
ระยะ การจัดหาและบํารุงรักษาระบบแจงเตือนอัคคีภัยและบริการรักษาความปลอดภัย นอกจากน้ี ผูเชาและ
บริหารจัดการหลักตองรับผิดชอบการดําเนินงานและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 

บางอยางท่ีเปนของกองทุนและกองทุนไดใหเชาแกผูเชาและบริหารจัดการหลักน้ัน และผูเชาและบริหารจัดการ
รายอ่ืนๆ ของกองทุนมีหนาท่ีตองรับผิดชอบการดําเนินงานและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
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ประเภท Passive ท่ีเปนของผูเชาน้ันเอง เชน อาคารส่ิงปลูกสราง (shelter) และ/หรือตูคอนเทนเนอร แบตเตอร่ี
สํารอง เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองกําเนิดไฟฟาดีเซล (ถามี) เปนตน ท้ังน้ี ผูเชาและบริหารจัดการหลักตอง
ปฎิบัติตามมาตรฐานบางอยางท่ีกําหนดในสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและ
แทนท่ีซ่ึงบริษัทจัดการเช่ือวาจะทําใหมีการดําเนินงานและบํารุงรักษาสําหรับเสาโทรคมนาคมและโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี กองทุนไดเขาทําสัญญาบริการหลัก
กับผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมซ่ึงผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมจะตองใหบริการทางดานธุรการ การตลาด 
และบริการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของแกกองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน หัวขอ 3.7.1(ก)(1) “สัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายไดระหวาง BFKT และกองทุนลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายได BFKT”)” หัวขอ 3.7.3(ข) “สัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”   

(16) การจัดหาผลประโยชนและการตลาด 

ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมเปนผู รับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชนและการตลาดสําหรับเสา
โทรคมนาคมตามขอกําหนดของสัญญาบริการหลัก 

(17) การประกันภัย 

ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยภายในช่ือของกองทุน
ซ่ึงกองทุนเช่ือวาเหมาะสม และภายหลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3  เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัย
ภายในช่ือของกองทุนซ่ึงกองทุนเช่ือวาเหมาะสมเชนเดียวกัน ในสวนของ BFKT และ AWC น้ัน BFKT และ AWC 

จะยังคงเปนผูจัดหากรมธรรมประกันภัยสําหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
จนกระท่ังกองทุนใชสิทธิซื้อ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT หรือ AWC ไดสงมอบเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 หรือ เสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ใหแก
กองทุน เม่ือครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ  HSPA สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ 
AWC สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 หรือ สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (แลวแตกรณี) อน่ึง กรมธรรมประกันภัยท่ี BFKT และ AWC จัดหาใหในชื่อของกองทุนคุมครอง
สินคาคงคลัง ธุรกิจหยุดชะงัก ความเสียหายของทรัพยสิน และความรับผิดตอสาธารณะ กองทุนพิจารณาวา
ความคุมครองประกันภัยดังกลาวมีความเพียงพอ และเปนไปตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

(18) การแขงขัน 

ผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีรายใหญในประเทศไทย  ซ่ึงรวมถึง เอไอเอส ทรู ดีแทค กสท. 
โทรคมนาคม และทีโอทีมีเสาโทรคมนาคมเปนของตนเอง ผูใหบริการเหลาน้ีอาจพิจารณาแยกทรัพยสินเสา
โทรคมนาคมเหลาน้ีออกไปเพ่ือจัดต้ังบริษัทท่ีประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมข้ึนตางหาก หรือโอนทรัพยสิน
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เหลาน้ีไปใหแกบริษัทท่ีประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมท่ีเปนอิสระ อยางไรก็ตามปจจุบัน ยังไมมีผูใหบริการ
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมซ่ึงไมไดประกอบธุรกิจโทรคมนาคมดวยตนเองท่ีใหเชาพ้ืนท่ีในประเทศ
ไทย อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศไทยอาจเผชิญกับการควบรวมกิจการและการลงทุนโดยบริษัท
ตางชาติ ซ่ึงจะทําใหเกิดคูแขงท่ีมีความแข็งแกรงย่ิงข้ึน  

เน่ืองจากพ้ืนท่ีต้ังเสาโทรคมนาคมหลายแหงของกองทุนต้ังอยูใน เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซ่ึงมีประชากรหนาแนน และเปนพ้ืนท่ีท่ีผูเชาและบริหารจัดการหลักประสบกับสภาพท่ีมีอัตราใช
บริการของผูใชบริการสูง กองทุนจึงเช่ือวาผูเชาและบริหารจัดการหลัก เชนเดียวกันกับผูใหบริการโทรคมนาคม
เคล่ือนท่ีรายอ่ืนซ่ึงเขาเปนผูเชาใชพ้ืนท่ีรวมของกองทุนมีแนวโนมท่ีจะตออายุสัญญาเชาของตนเม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาของสัญญา เพ่ือท่ีจะลดการหยุดชะงักของบริการในพ้ืนท่ีดังกลาวและหลีกเล่ียงโอกาสการสูญเสีย
รายได อีกท้ังหลีกเล่ียงคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการยายสายอากาศ (antenna) และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
อ่ืนท่ีใชในการดําเนินงาน  

(ค) ธุรกิจเคเบิลใยแกว และ ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนที่ตางจังหวัด  

ธุรกิจ FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดของกองทุนประกอบดวย (1) กรรมสิทธ์ิใน
ระบบ FOC หลักและอุปกรณระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของ และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดซ่ึงไดมา
จาก TICC  (2) สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชา FOC (ซ่ึงรวมถึง FOC และอุปกรณ
ระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของ) ของ BFKT ซ่ึงรวมเปน ระบบ FOC ของ BFKT รวมท้ังกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน
ดังกลาว หากกองทุนใชสิทธิในการซ้ือ (call option) ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญา HSPA และ (3) สิทธิการ
เชาระยะยาว ระยะเวลาการเชา 20 ป ใน FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 รวมท้ังสิทธิในการซ้ือ (call 

option) FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ภายหลังจากท่ีสัญญาเชาระยะยาวดังกลาวส้ินสุดลง ท้ังน้ี TICC 

ซ่ึงเปนผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุนจะใชระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด 
และ สิทธิการเชาชวงใน FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เพ่ือใหบริการเสียง ขอมูล ภาพ และการรับสง
ขอมูลวิดีโอแกผูใชบริการของ TICC สวน BFKT ใหเชาและใหบริการแก กสท. โทรคมนาคม ในสวนท่ีเก่ียวกับ 
ระบบ FOC ของ BFKT เพ่ือใชเช่ือมตอกับเสาโทรคมนาคมเพ่ือรองรับโครงขาย 3G HSPA 850 MHz ของ กสท. 
โทรคมนาคม ท้ังน้ี TICC และ BFKT จะยังคงดูแลระบบเหลาน้ีโดยผานระบบฐานขอมูลและระบบสนับสนุนของ
ตนซ่ึงอํานวยความสะดวกตอการบํารุงรักษาระบบ FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด โดย ระบบ 
FOC ของ BFKT ประกอบดวยสายเคเบิลใยแกวระยะทาง 47,250 กิโลเมตร สวนระบบ FOC หลักซ่ึงไดมาจาก 
TICC ประกอบดวย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตร และอุปกรณระบบส่ือสัญญาณ DWDM และอุปกรณระบบ
ส่ือสัญญาณอ่ืน ซ่ึงอยูใน 69 จังหวัดท่ัวประเทศไทย ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดประกอบดวย
โครงสรางโทรคมนาคมประเภท Active และโครงสรางโทรคมนาคมประเภท Passive หลายประการ รวมถึง 
อุปกรณส่ือสัญญาณ อุปกรณ IP หลัก และสายนําสัญญาณเครือขายสงตรงถึงผูใชปลายทาง (last mile) รวมท้ัง 
FOC สายทองแดง (copper cable) และสายโคแอคเชียล (coaxial cable) ซ่ึงสามารถรองรับผูใชบริการบรอด
แบนดไดจํานวนประมาณ 1.2 ลานพอรต สวนสิทธิการเชาระยะยาว ประมาณ 20 ป ใน FOC ของ AWC มี
ระยะทาง 7,981 กิโลเมตร (หรือ 303,453 คอรกิโลเมตร) ซ่ึงรวมท้ังสิทธิในการซ้ือ (call option) FOC เม่ือครบ
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กําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุนจะตองแจงความประสงคที่จะใชสิทธิดังกลาวใหแก AWC ไมชากวา 
2 ปกอนครบกําหนดอายุการเชาระยะยาวตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว โดยมีราคาในการใช
สิทธิ (Exercise Price) เพ่ือซ้ือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาวเทากับ 500 ลานบาท 

กองทุนยังไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ประกอบดวย (1) 
กรรมสิทธ์ิใน FOC ของ TUC ระยะทาง 1,113 กิโลเมตร (หรือ 62,594 คอรกิโลเมตร) (2) กรรมสิทธ์ิใน FOC หลัก
ของทรูมูฟ ระยะทาง 542 กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอรกิโลเมตร) และ (3) สิทธิการเชาระยะยาว ประมาณ 30 ป 
ใน FOC ซ่ึงใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ของ TICC ระยะทาง 670 กิโลเมตร (หรือ 80,014 คอรกิโลเมตร) ซ่ึง
รวมท้ังสิทธิในการซ้ือ (call option) FOC ซ่ึงใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ดังกลาว เม่ือครบกําหนดอายุการเชา
ระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุนจะตองแจงความประสงคท่ีจะใชสิทธิดังกลาวใหแก  TICC ไมชากวา 2 ปกอนครบ
กําหนดอายุการเชาระยะยาวตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว โดยมีราคาในการใชสิทธิ (Exercise 

Price) เพ่ือซ้ือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินดังกลาวเทากับ 200 ลานบาท ท้ังน้ี ในปจจุบัน FOC ท่ีกองทุนลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2  ไดผานการใชงานมาไมเกิน 1-2 ป โดยทางเทคนิค FOC มีอายุการใชงานสูงถึง 50 ป 

ตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีกองทุนทํากับ TUC และ
TICC ในเบ้ืองตนกองทุนให TICC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักเชา (1) ใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงาน 
(dark fiber) จํานวน 73,275 คอรกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 60 ของใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงานท้ังหมดบน
ระบบ FOC หลัก นับแตวันท่ีกองทุนลงทุนคร้ังแรกถึงป พ.ศ. 2569 ท้ังน้ี TICC ตกลงท่ีจะเชาใชเพ่ิมเติมใหถึง
จํานวน 88,472 คอรกิโลเมตรหรือคิดเปนประมาณรอยละ 72 ของระบบ FOC หลัก ภายในป พ.ศ. 2569 (2) 
อุปกรณระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของกับระบบ FOC หลักแตเพียงผูเดียว นับแตวันท่ีกองทุนลงทุนคร้ังแรกถึงป 
พ.ศ. 2561 (3) โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Active ในระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดแตเพียง
ผูเดียวนับจากวันท่ีกองทุนลงทุนคร้ังแรกจนถึงป พ.ศ. 2561 และ (4) โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท 
Passive ในระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดแตเพียงผูเดียวนับจากวนัท่ีกองทุนลงทุนคัรงแรกจนถึงป พ.ศ. 
2569 เวนแต TICC ตกลงท่ีจะสละสิทธิในการเชาแตเพียงผูเดียวดังกลาวหลังจากป พ.ศ. 2561 ท้ังน้ี เปนไปตาม
เงื่อนไขของสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี  

ภายใตสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (ท่ีไดมีการแกไขและ
แทนท่ี) ระหวางกองทุนและ TICC ในเบ้ืองตน กองทุนไดนํา FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 บางสวน 
197,240 คอรกิโลเมตร ซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ 65 ของ FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ออกใหเชาแก 
TICC นับแตวันท่ีกองทุนเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ถึงป พ.ศ. 
2569 ภายใตสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (ท่ีไดมีการแกไขและ
แทนท่ี) ท้ังน้ี TICC ตกลงท่ีจะเชาใชเพ่ิมเติมใหถึงจํานวนประมาณ 213,818 คอรกิโลเมตร หรือคิดเปนประมาณ
รอยละ 70.5 ของ FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ภายในป พ.ศ. 2569 นอกจากน้ี เม่ือครบกําหนด
ระยะเวลาการเชาเร่ิมแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2569 แลว หากเปนไปตามเงื่อนไขการตอระยะเวลาการเชา
ท้ังหมดตามท่ีกําหนดในสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (ท่ีไดมีการ
แกไขและแทนท่ี) TICC ตกลงท่ีจะเชา (หรือกําหนดใหนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูตามท่ีจะไดตกลงกับกองทุนเปนผู
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เชา) FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 บางสวนดังกลาว อยางนอยประมาณ 197,240 คอรกิโลเมตร ตอไป
อีกเปนระยะเวลา 10 ป หรือเทาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทธุรกิจบรอดแบนดของผูเชา
ชวงและบริหารจัดการท่ีเหลืออยู (แลวแตวาระยะเวลาใดจะส้ันกวา)  

ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของระหวาง
กองทุน TUC และ TICC ในสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี  2 น้ัน 
กองทุนจะนํา FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 และ FOC ของทรูมูฟท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 บางสวนออก
ใหเชาแก TUC และ จะนํา FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 บางสวน ออกใหเชาแก 
TICC โดย TUC และ TICC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุน จะใชทรัพยสินท่ีเชาเพ่ือใหบริการใน
ธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ี และธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนด ตามลําดับ TUC ในฐานะผูเชา จะเปน
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษา FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 และ FOC ของท
รูมูฟท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 TICC ในฐานะผูเชา หรือ ผูเชาชวง จะเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานและ
การบํารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ  ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี  2 ท้ังน้ี  TUC และ TICC จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดในสัญญาเช า 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ 

ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ ระหวาง
กองทุน  TUC และ TICC น้ัน ในสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
น้ัน กองทุนจะนํา FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ FOC หลักของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

บางสวนออกใหเชาแก TUC และ จะนํา FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ FOC 

รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 บางสวน ออกใหเชาแก TICC โดย TUC และ TICC ใน
ฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุน จะใชทรัพยสินท่ีเชาเพ่ือใหบริการในธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ี และ
ธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนด  ตามลําดับ TUC ในฐานะผูเชา จะเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ดําเนินงานและการบํารุงรักษา FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ FOC ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 3 TICC ในฐานะผูเชา หรือ ผูเชาชวง จะเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษา FOC 

รองรับระบบ FTTTx ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 ท้ังน้ี TUC และ TICC จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดในสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการ
หลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ 

กองทุนเขาทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีเก่ียวของกับ FOC 

กับ TICC และ TUC ซ่ึงเปนคูสัญญาในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลัก ในสวนของ FOC ท่ีเก่ียวของ ภายใต
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ โดยข้ึนอยูกับความสําเร็จของ
ธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 TICC ตกลงท่ีจะขยาย
ระยะเวลาการเชาเดิมของระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ซ่ึงเปนโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive และระยะเวลาการเชาชวงเดิมของ FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เปน
วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2576 และขยายระยะเวลาการเชาเดิมของอุปกรณระบบส่ือสัญญาณและโครงสราง
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พ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Active ในระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด (ยกเวน Wifi และ DSLAM) เปน
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

นอกจากน้ี ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีเก่ียวของ กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน
จากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชา ระบบ FOC ของ BFKT แก กสท. โทรคมนาคม ภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและ
อุปกรณ HSPA และ กองทุนยังมีสิทธิใหเชาใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงาน (dark fiber) ท่ีเหลือบน FOC หลัก
ของ TICC FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 FOC หลักของ 
ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และภายหลัง
จากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะรวมถึง FOC ของ TUC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 FOC หลักของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี  3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี  3 แก ผูใหบริการ
โทรคมนาคมซ่ึงเปนบุคคลภายนอกรายอ่ืนๆ ท้ังน้ี โดยข้ึนอยูกับขอตกลงท่ีจะเชาเพ่ิมเติมของ TUC กับ TICC  
โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.7.3(ข)(2) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลักระหวาง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลัก FOC”)” และ 3.7.3(ข)(3) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหาร
จัดการ FOC ระหวาง TICC และ กองทุน ("สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ 
FOC")” 

(1) รายละเอียดและคุณสมบัตขิอง FOC 

ใยแกวนําแสงคือเสนใยแกวท่ีสามารถนําแสงไปตามความยาวคล่ืนแสง ใยแกวนําแสงใชกันอยาง
แพรหลายในการส่ือสัญญาณ ซ่ึงสามารถสงสัญญาณไดในระยะทางท่ีไกลกวาและดวยอัตราแบนดวิดทที่สูงกวา
ระบบส่ือสัญญาณรูปแบบอ่ืนๆ นอกจากน้ี การส่ือสารดวย FOC เปนวิธีการสงขอมูลจากสถานท่ีหน่ึงไปยังอีก
สถานท่ีหน่ึงดวยการสงสัญญาณแสงผานทางใยแกวนําแสง กระบวนการส่ือสารโดยใชใยแกวนําแสงมีข้ันตอน
พ้ืนฐานซ่ึงไดแก การสรางสัญญาณแสงโดยการใชเคร่ืองสงสัญญาณ (transmitter) การถายทอดสัญญาณ การ
ตรวจสอบวาสัญญาณไมเกิดการผิดเพ้ียนหรือมีกําลังออนเกินไป การรับสัญญาณแสง และการแปลงสัญญาณ
แสงเปนสัญญาณไฟฟา 

ประโยชนท่ีสําคัญของการสงสัญญาณผาน FOC คือมีการสูญเสียขอมูลท่ีตํ่ามากและไมมีการรบกวน
ของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทําใหสามารถเวนระยะทางระหวางอุปกรณขยายสัญญาณ (amplifiers) กับอุปกรณ
ทวนสัญญาณ (repeaters) ไดไกลข้ึน FOC จึงถูกนํามาใชแทนสายโลหะ และไม มีการรบกวนของคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา โดยการเช่ือมตอดวยสายไฟฟาหลายพันเสนสามารถนํามาแทนเสนใยแกวนําแสงท่ีมีแบนดวิดท
สูงไดเพียงเสนเดียว  
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(2) รายละเอียดและความครอบคลุมของระบบ FOC หลัก 

ระบบ FOC หลักของกองทุนซ่ึงไดมาจาก TICC โดยหลักประกอบดวยสายเคเบิลใยแกวขนาด 12 ถึง 
60 แกน (core) ซ่ึงสามารถส่ือสัญญาณดิจิตอลแบบหลายชอง (dense wave digital multiplex หรือ DWDM) 

ดวยความเร็วท่ีอัตรา 1600 GB/s อุปกรณระบบส่ือสัญญาณในระบบ FOC หลัก (รวมถึงอุปกรณท่ีอยูระหวาง
การติดต้ัง) จะประกอบดวยอุปกรณระบบส่ือสัญญาณ DWDM และอุปกรณระบบส่ือสัญญาณ SDH ซ่ึงติดต้ัง
อยูในประมาณ 69 จังหวัดของประเทศไทย ระบบ FOC หลักประกอบดวยสายเคเบิลใยแกวความยาว 5,112 
กิโลเมตร สายเคเบิลใยแกวในระบบ FOC หลักไดผานการใชงานมาอยูในชวง 1 ถึง 7 ป โดยทางเทคนิคสาย
เคเบิลใยแกวมีอายุการใชงานสูงถึง 50 ป ระบบ FOC หลักสวนใหญเปนแบบพาดเหนือพ้ืนดิน สายเคเบิลใยแกว
บางสวนวางอยูในทอใตพ้ืนดิน เพ่ือเปนการปองกันเพ่ิมเติม ท้ังน้ี ระบบ FOC หลักของกองทุนท่ีไดมาจาก TICC 

ไมรวมเครือขายสงตรงถึงผูใชปลายทาง (last mile) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีกองทุนทํากับ TUC และ
TICC น้ัน TICC จะเชา dark fiber ของระบบ FOC หลักในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลัก โดยคาเชาจาก 
TICC จะเปนแหลงรายไดทั้งหมดท่ีมาจากระบบ FOC หลักจนกวาจะมีผูเชารายอ่ืน ผูประกอบกิจการสายเคเบิล 
และผูใหบริการขอมูลและเสียงรายอ่ืนๆ มาเชาเสนใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงาน หลักสวนท่ีเหลือของกองทุน
เพ่ิมเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.7.3(ข)(2) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ 
และบริหารจัดการหลักระหวาง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC”)” และ 3.7.3(ข)(3) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการ บํารุงรักษา และ
บริหารจัดการ FOC ระหวาง TICC และ กองทุน ("สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหาร
จัดการ FOC")” และหัวขอ 3.1.2(ค)(8) “เสนใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงาน (dark fiber capacity)” 

(3) รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ซ่ึงกองทุนลงทุนเพ่ิมเติมประกอบดวยสายเคเบิลใยแกวขนาด 
12 ถึง 144 แกน (core) มีระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร ครอบคลุม 67 จังหวัดของประเทศไทย FOC ของ 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ไดผานการใชงานมาอยูในชวง 3 ถึง 4 ป โดยทางเทคนิคสายเคเบิลใยแกวมีอายุ
การใชงานสูงถึง 50 ป FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 สวนใหญเปนแบบพาดเหนือพ้ืนดิน FOC ของ 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 บางสวนวางอยูในทอใตพ้ืนดิน ท้ังน้ี FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 จะ
ไมรวมอุปกรณระบบส่ือสัญญาณและเครือขายสงตรงถึงผูใชปลายทาง (last mile) 

ตามสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (ท่ีไดแกไขและแทนท่ี) 
ท่ีกองทุนทํากับ TICC น้ัน TICC จะเชาเสนใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงานของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลัก โดยในเบ้ืองตน คาเชาจาก TICC เปนแหลงรายไดท้ังหมดท่ีมาจาก FOC 

ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 จนกวาจะมีผูเชารายอ่ืน ผูประกอบกิจการสายเคเบิล และผูใหบริการขอมูล
และเสียงรายอ่ืนๆ มาเชาเสนใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงานของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  
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ตามสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 AWC จะใหสิทธิแกกองทุนในการซ้ือ (call 

option) FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 โดยมีราคาใชสิทธิจํานวน 500 ลานบาท โดยกองทุนสามารถ
ใชสิทธิดังกลาวไดเม่ือครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุนจะตองแจงความประสงคท่ีจะใชสิทธิ
ดังกลาวใหแก AWC ไมชากวา 2 ปกอนครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกับสิทธิในการซ้ือ (call option) ในหัวขอ 3.7.2(ก)(2) "สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1"  

(4) รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC  ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ประกอบดวยสายเคเบิลใยแกวขนาด 24 ถึง 216 แกน (core) มี
ระยะทาง 2,325 กิโลเมตร (หรือ 259,754 คอรกิโลเมตร) โดย ณ ปจจุบัน FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 น้ีผาน
การใชงานมาไมเกิน 1-2 ป โดยทางเทคนิคสายเคเบิลใยแกวมีอายุการใชงานสูงถึง 50 ป สายเคเบิลใยแกว
บางสวนวางอยูในทอใตพ้ืนดิน เพ่ือการปองกันเพ่ิมเติม ท้ังน้ี FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ไมรวมเครือขายสง
ตรงถึงผูใชปลายทาง (last mile)  

ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ ของ FOC 

สําหรับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ระหวาง TUC และ TICC น้ัน กองทุนจะ
นํา FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 และ FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 บางสวนออกให
เชาแก TUC และ จะนํา FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 ออกใหเชาแก TICC โดย 
TUC และ TICC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุน จะใชทรัพยสินท่ีเชาเพ่ือใหบริการในธุรกิจ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี และธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนด  ตามลําดับ TUC ในฐานะผูเชา จะเปน
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษา FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 และ FOC หลัก
ของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 TICC ในฐานะผูเชา จะเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานและการ
บํารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท้ังน้ี TUC และ TICC จะตองปฏิบัติ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดในสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ 

ภายใตสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 TICC ใหสิทธิกองทุนในการ
ซ้ือ (call option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยมีราคาใชสิทธิจํานวน 200 

ลานบาท โดยสามารถใชสิทธิดังกลาวไดเม่ือครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุนจะตองแจงความ
ประสงคที่จะใชสิทธิดังกลาวใหแก TICC ไมชากวา 2 ปกอนครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว 

(5) รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  

FOC ท่ีจะมีการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ประกอบดวยสายเคเบิลใยแกวขนาด 24 ถึง 216 แกน (core) มี
ระยะทางประมาณ 27,368 กิโลเมตร (หรือประมาณ 1,210,292 คอรกิโลเมตร) โดย FOC ท่ีจะมีการลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 น้ีผานการใชงานมาไมเกิน 1-2 ป โดยทางเทคนิคสายเคเบิลใยแกวมีอายุการใชงานสูงถึง 50 ป 
โดยท่ี FOC ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 สวนใหญเปนแบบพาดเหนือพ้ืนดิน ทําใหเขาถึงและบํารุงรักษาไดงาย 
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รวมท้ังสามารถกอสรางและเดินสายเคเบิลใหมไดรวดเร็ว สายเคเบิลใยแกวบางสวนวางอยูในทอใตพ้ืนดิน เพ่ือ
การปองกันเพ่ิมเติม ท้ังน้ี FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะไมรวมเครือขายสงตรงถึงผูใชปลายทาง (last mile)  

ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ ของ FOC 

สําหรับ ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ระหวาง กองทุน TUC และ TICC น้ัน 
กองทุนจะนํา FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 และ FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุน เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  
บางสวนออกใหเชาแก TUC และจะนํา FOC รองรับระบบ FTTx ของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ FOC 

รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 บางสวน ออกใหเชาแก TICC โดย TUC และ TICC ใน
ฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุน จะใชทรัพยสินท่ีเชาเพ่ือใหบริการในธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ี และ
ธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนด  ตามลําดับ TUC ในฐานะผูเชา จะเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ดําเนินงานและการบํารุงรักษา FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 และ FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุน 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 TICCในฐานะผูเชา จะเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษา FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 
3 ท้ังน้ี TUC และ TICC จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดในสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ี
ไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ 

ภายใตสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 TICC ใหสิทธิกองทุนในการ
ซ้ือ (call option) FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 โดยมีราคาใชสิทธิจํานวน 1,300 
ลานบาท โดยสามารถใชสิทธิดังกลาวไดเม่ือครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว ท้ังน้ี โดยกองทุนจะตองแจงความ
ประสงคที่จะใชสิทธิดังกลาวใหแก TICC ไมชากวา 2 ปกอนครบกําหนดอายุการเชาระยะยาว 

(6) รายละเอียดและความครอบคลุมของระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด (Upcountry 

Broadband Network) 

นอกจากระบบ FOC หลักแลว กองทุนไดเขาซ้ือระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด จาก TICC 

ซ่ึงระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดของกองทุนทําให  TICC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักของ
กองทุน สามารถเสนอบริการการเขาถึงโครงขายตางๆ ใหแกลูกคาองคกรและลูกคาท่ัวไป เพ่ือตอบสนองความ
ตองการบริการเสียง ขอมูล ภาพ และการรับสงขอมูลวิดีโอ ผานเทคโนโลยีตางๆ รวมถึง MPLS, DOCSIS, 

xDSL, DDN, WiFi และ FTTx ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดของกองทุนประกอบดวยโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Active และ Passive เพ่ือเขาถึงผูใชปลายทางไดจํานวนประมาณ 1.2 ลานพอรต 
โดยระบบสงตรงถึงผูใชปลายทาง (last mile) ประกอบดวย สายใยแกวนําแสง (fiber optic cable) สายโคแอ
คเชียล (coaxial cable) และสายทองแดง (copper cable) ซ่ึงมีความยาวโดยรวมประมาณ 20,750 กิโลเมตร 
ท้ังน้ี FOC มีความยาวครอบคลุม 6,114 กิโลเมตรของระบบสงตรงถึงผูใชปลายทาง (last mile) และมีจํานวน
รวมท้ังส้ิน 198,085 คอรกิโลเมตร 
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(7) รายละเอียดและความครอบคลุมของ FOC ของ BFKT 

กองทุนไดเขาซ้ือสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและรวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายได
จนถึงวันครบกําหนดสัญญา HSPA ท่ีเกิดจากการใหเชา ระบบ FOC ของ BFKT เปนระยะเวลาประมาณ 12 ป 
หรือจนถึงป พ.ศ. 2568 (รวมถึงเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรอง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความท่ีตัดสิน
ใหแก BFKT รวมท้ังการดําเนินการหรือสิทธิอ่ืนใดซ่ึง BFKT มีสิทธิไดรับ (โดยไมรวมถึงสิทธิและเงินท่ีไดรับจาก
การใชสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวซ่ึง BFKT มีสิทธิ
ไดรับกอนหนาวันเร่ิมคํานวณรายไดไมวา BFKT จะไดดําเนินการใชสิทธิเรียกรองหรือไดรับชําระตามสิทธิหรือ
การใชสิทธิเรียกรองดังกลาวกอนหนาหรือภายหลังวันเร่ิมคํานวณรายไดก็ตาม)) โดยในปจจุบัน BFKT ใหเชา
และใหบริการเก่ียวกับการดําเนินงานของ FOC แก กสท. โทรคมนาคม ในสวนท่ีเก่ียวกับระบบส่ือสัญญาณเพ่ือ
ใช เช่ือมตอ  (backhaul) กับเสาโทรคมนาคม เพ่ือใชรองรับโครงขาย 3G HSPA 850  MHz ของ กสท. 
โทรคมนาคม ระบบ FOC ของ BFKT โดยหลักประกอบดวยสายเคเบิลใยแกว ขนาด 12 ถึง 60 แกน (core) ซ่ึง
สามารถส่ือสัญญาณดิจิตอลแบบหลายชอง (dense wave digital multiplex หรือ DWDM) ดวยความเร็วท่ี
อัตรา 1-10 GB/s DWDM ระบบ FOC ของ BFKT ยังประกอบไปดวยอุปกรณระบบส่ือสัญญาณซ่ึงติดต้ังอยู
ประมาณ 5,000 ตําแหนง แตจะไมรวมเครือขายสงตรงถึงผูใชปลายทาง (last mile) ใดๆ ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและประกอบดวยใยแกวความยาวประมาณ 47,250 กิโลเมตร สายเคเบิลใยแกวไดผานการใช
งานมาประมาณสองป โดยทางเทคนิคมีอายุการใชงานสูงถึงประมาณ 50 ป และเชนเดียวกับระบบ FOC หลักท่ี
กองทุนไดมาจาก TICC กลาวคือ ระบบ FOC ของ BFKT สวนใหญเปนแบบพาดเหนือพ้ืนดิน ทําใหเขาถึงและ
บํารุงรักษาไดงาย รวมท้ังสามารถกอสรางและเดินสายเคเบิลใยแกวใหมไดรวดเร็ว สายเคเบิลใยแกวบางสวน
วางอยูในทอใตพ้ืนดินเพ่ือการปองกันเพ่ิมเติม  

BFKT เปนผูใชและบํารุงรักษา ระบบ FOC ของ BFKT ท้ังหมดและใหเชา และใหบริการดานการ
ดําเนินงานและการบํารุงรักษาระบบส่ือสัญญาณแก กสท. โทรคมนาคม แตเพียงผูเดียวตามสัญญาเชาเคร่ือง
และอุปกรณ  HSPA ตอไป โดย BFKT จะโอนรายไดสุทธิท่ีเกิดจากการใหเชาดังกลาวใหแกกองทุนตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  กองทุนไมมีสิทธิไดรับรายไดใดๆ ท่ีเกิดจาก
การใหบริการเก่ียวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาท่ีเก่ียวของกับ ระบบ FOC ของ BFKT โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการระหวางกองทุน BFKT และ กสท. โทรคมนาคม ในหัวขอ  3.7.1(ก) 
“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน” และหัวขอ 3.3.2 “นิติบุคคลในกลุมทรูท่ีมีธุรกรรมกับกองทุน”   

ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีเก่ียวของ BFKT ใหสิทธิแกกองทุนในการซ้ือ (call 

option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,435 เสา และ ระบบ FOC ของ BFKT โดยมีราคาใชสิทธิจํานวน 
10 ลานบาท โดยสามารถใชสิทธิดังกลาวไดเม่ือกองทุนแจงแก BFKT เปนลายลักษณอักษร โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสิทธิในการซ้ือ (call option) ในหัวขอ 3.7.1(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและ
สิทธิรายไดระหวาง BFKT และกองทุนลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได BFKT”)”  และหัวขอ 2.2.1 “นโยบายการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุน
อยูในปจจุบัน”  
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(8) เสนใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงาน (dark fiber capacity) 

ตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีกองทุนทํากับ TICC 

และ TUC กองทุนให TICC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลัก เชาใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงาน (dark 

fiber) บนระบบ FOC หลัก และ FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 บางสวน สําหรับเสนใยแกวนําแสงท่ี
ยังไมมีการใชงานสวนท่ีเหลือบน (1) ระบบ FOC หลักจํานวน 49,415 คอรกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 40 
และ (2) FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 จํานวน 106,213 คอรกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 35 ของ 
FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 โดยในแตละกรณีเสนใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงานจะทยอยลดลง
ตามระยะเวลาของสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ เม่ือมีการ
ใชงานสวนท่ีสํารองไวสําหรับ TICC เพ่ิมข้ึน กองทุนสามารถใหเชาเสนใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงานแก
บุคคลภายนอกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ผูประกอบกิจการสายเคเบิลใยแกว และผูใหบริการขอมูลและเสียง
รายอ่ืนๆ ท่ีเลือกจะติดต้ังอุปกรณระบบส่ือสัญญาณ (transmission equipment) ของตนเอง และเชาใยแกวนํา
แสงท่ียังไมมีการใชงานจากกองทุนได ท้ังน้ีภายใตเงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธกอน (right of first refusal) ในการ
เชาหรือเชาชวงเสนใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงานของ TICC และจะตองไมเปนการรบกวนสวนท่ีสํารองไว
สําหรับการใชงานของ TICC  

ท้ังน้ี ในสวน ของ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 น้ัน เสนใยแกวนํา
แสงท่ียังไมมีการใชงานหลังจากกองทุนให TUC และ TICC เชามีประมาณ รอยละ 20 และหลังจากกองทุนไดให
เชา FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 บางสวนแลวภายใตสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเกี่ยวของน้ัน กองทุนสามารถใหเชาเสนใยแกวนํา
แสงท่ียังไมมีการใชงานแกบุคคลภายนอกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ผูประกอบกิจการสายเคเบิลใยแกว และผู
ใหบริการขอมูลและเสียงรายอ่ืนๆ ท่ีเลือกจะติดต้ังอุปกรณระบบส่ือสัญญาณ (transmission equipment) ของ
ตนเอง และเชาใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงานจากกองทุนได ท้ังน้ีภายใตเงื่อนไขสิทธิในการปฏิเสธกอน (right 

of first refusal) ในการเชาหรือเชาชวงเสนใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงานของ TUCและ TICC (แลวแตกรณี) 
และจะตองไมเปนการรบกวนสวนท่ีสํารองไวสําหรับการใชงานของ TUC และ TICC 

อยางไรก็ตาม โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท้ังประเภท Active และ Passive ท่ีอยูในระบบบรอด
แบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด รวมท้ังอุปกรณระบบส่ือสัญญาณท่ีอยูในระบบ FOC หลักจะไมสามารถนําออกให
ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีที่เปนบุคคลภายนอกเชา ดําเนินการและบริหารจัดการเปนระยะเวลาอยางนอยหาป
นับจากวันจดทะเบียนกองทุน สวน ระบบ FOC ของ BFKT ไมสามารถนําออกใหบุคคลภายนอกเชาไดระหวางท่ี
สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ยังมีผลใชบังคับ เน่ืองจากตกอยูภายใตขอตกลงการใหสิทธิแตเพียงผูเดียว
บางสวนแก กสท. โทรคมนาคม นอกจากน้ี ถึงแมกองทุนจะไดใชสิทธิในการซ้ือ (call option) ระบบ FOC ของ 
BFKT ภายหลังส้ินสุดสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ  HSPA กองทุนก็อาจไมสามารถจัดใหมีผูเชาทรัพยสิน
ดังกลาวเพ่ิมเติมไดเน่ืองจากขอจํากัดภายใตสัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ ระบบ FOC ของ BFKT โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 6.1.5 “การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการใชเสารวมกันและผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ี
รวมบนเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทุน อาจไมไดเปนไปในลักษณะท่ีกองทุนคาดหมาย” 
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ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลโดยทั่วไปของ (ก) FOC ที่อยูในกองทรัพยสิน (portfolio) ของกองทุนในปจจุบัน (ข) FOC ที่กองทุนจะเขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 และ (ค) 
FOC ที่กองทุนจะเปนเจาของ เชา หรือมีสิทธิรับประโยชนจากรายไดสุทธิที่เกิดจาก FOC ดังกลาวภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 (ตัวเลขขางลางนี้ปดเศษเพื่อใหงายตอการนําเสนอ) (ขอมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

 

  

  

  

กอนการเขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 การเขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ภายหลังการเขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จํานวนคอร
กิโลเมตร 

จํานวนที่ใหเชา
ตามสัญญาใน

ปจจุบัน 

(คอรกิโลเมตร) 

อัตรารอยละ
ที่ใหเชาของ 
FOC ทั้งหมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จํานวนคอร
กิโลเมตร 

จํานวนที่ใหเชา
ตามสัญญาใน

ปจจุบัน 

(คอรกิโลเมตร) 

อัตรารอยละ
ที่ใหเชาของ 
FOC ทั้งหมด 

ความยาว 
(กิโลเมตร) 

จํานวนคอร
กิโลเมตร 

จํานวนที่ใหเชา
ตามสัญญาใน

ปจจุบัน 

(คอรกิโลเมตร) 

อัตรารอยละ
ที่ใหเชาของ 
FOC ทั้งหมด 

FOC ที่สามารถใหเชากับผูเชารายอื่นได 

 
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 ที่อยูภายใตสัญญา HSPA และที่อยูภายใตสิทธิในการเชาแตเพียงผูเดียว (ยกเวนจะมีการตกลงเปนอยางอื่นในอนาคต) ซึ่งยังไมสามารถใหเชาแกผูเชารายอื่น 

 
  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 

 

 

ปริมาณความจุสําหรับใหเชาแกผูเชารายอื่น  

กอนการเขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 การเขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ภายหลังการเขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 

ปริมาณความจุที่
สามารถใหเชาแกผูเชา

รายอื่น 

(คอรกิโลเมตร) 

อัตรารอยละปริมาณ
ความจุที่สามารถใหเชา

แกผูเชารายอื่นของ 
FOC ทั้งหมด 

ปริมาณความจุที่
สามารถใหเชาแกผูเชา

รายอื่น 

(คอรกิโลเมตร) 

อัตรารอยละปริมาณ
ความจุที่สามารถใหเชา

แกผูเชารายอื่นของ 
FOC ทั้งหมด 

ปริมาณความจุที่
สามารถใหเชาแกผูเชา

รายอื่น 

(คอรกิโลเมตร) 

อัตรารอยละปริมาณ
ความจุที่สามารถใหเชา

แกผูเชารายอื่นของ 
FOC ทั้งหมด 

รวม 197,097 12.6 242,058 20.0 439,155 15.8 
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(1) สําหรับ FOC ท่ีอยูภายใตสัญญา HSPA เปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา HSPA ซ่ึงเกิดข้ึนกอนท่ี
กองทุนจะเขาลงทุนและทําสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 

(9) การกระจายทางภูมิศาสตร 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงถึงการกระจายทางภูมิศาสตรในแตละภาค (โดยคิดเฉพาะ FOC ท่ีสามารถให
เชากับผูเชารายอ่ืนได) โดยคิดเปนรอยละของ (ก) จํานวน FOC ท้ังหมดท่ีกองทุนเปนเจาของหรือเชาในปจจุบัน 
(ข) จํานวน FOC ท้ังหมดท่ีกองทุนจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 และ (ค) จํานวน FOC ท้ังหมดท่ีกองทุนจะเปน
เจาของหรือเชาภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

(ตัวเลขขางลางน้ีปดเศษเพ่ือใหงายตอการนําเสนอ) (ขอมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

พื้นท่ี 

กอนการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 การลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ภายหลังการเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 

คอรกิโลเมตร 

รอยละของคอร
กิโลเมตร

(โดยประมาณ) 
คอรกิโลเมตร 

รอยละของคอร
กิโลเมตร

(โดยประมาณ) 
คอรกิโลเมตร 

รอยละของคอร
กิโลเมตร

(โดยประมาณ) 

เขตพ้ืนท่ี
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 

ภาคใต 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 และบรอดแบนด 

นิติบุคคลผูโอนไดใหสิทธิแกกองทุนในการไดรับคําเสนอกอน (right to receive a first offer) เพ่ือซ้ือ 
FOC อุปกรณระบบส่ือสัญญาณ หรือระบบบรอดแบนดในพ้ืนท่ีตางจังหวัดเพ่ิมเติม หากกลุมทรูพิจารณาจะขาย
ทรัพยสินเหลาน้ีใหแกบุคคลภายนอก โปรดพิจารณา 3.7.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได
เบ้ืองตน” 3.7.2(ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1” 3.7.3(ก) 
“สั ญ ญ า ท่ี ทํ า ใ ห ไ ด ม า ซ่ึ ง ท รั พ ย สิ น โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น โ ท ร ค ม น า ค ม ท่ี ล ง ทุ น เ พ่ิ ม เ ติ ม  
คร้ังท่ี 2” และ 3.7.4 “สาระสําคัญของสัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และสัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3”กองทุนคาดวา อาจมีการจัดหาโครงสรางพ้ืนฐาน FOC อุปกรณระบบส่ือสัญญาณ และระบบบ
รอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดเพ่ิมเติมเน่ืองจาก TICC และบริษัทอ่ืนๆ ในกลุมทรูอยูระหวางการขยาย
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โครงขายและเพ่ิมฐานลูกคาของตนออกไปอีก ดังน้ัน จึงเปนโอกาสท่ีนาสนใจในการลงทุนของกองทุนเพราะจะ
ทําใหกองทุนมีผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากการนําทรัพยสินออกใหเชา 

หากกองทุนตัดสินใจจะซ้ือ FOC อุปกรณระบบส่ือสัญญาณ หรือระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ี
ตางจังหวัดเพ่ิมเติม มีความเปนไปไดท่ีกองทุนจะตองการเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือซ้ือทรัพยสินดังกลาว ซ่ึงกองทุน
อาจจะตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเก่ียวกับการกูยืมตามท่ีระบุไวในหัวขอ 7.1 “นโยบายการกูยืมเงิน” และ/หรือ
ข้ันตอนท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุนตามท่ีระบุไวในหัวขอ 7.5 “การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน” ในบางกรณี กองทุนอาจ
จําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน กองทุนไมสามารถรับรองไดวา ในอนาคตกองทุนจะมีโอกาสใช
สิทธิในการไดรับคําเสนอกอน (right to receive a first offer) เพ่ือการซ้ือ FOC อุปกรณระบบส่ือสัญญาณ หรือ
ระบบบรอดแบนดในพ้ืนท่ีตางจังหวัดเพ่ิมเติม โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 6.1.7 “กองทุนอาจไม
สามารถซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมภายใตเงื่อนไขท่ียอมรับได หรือไมสามารถรวม
ทรัพยสินเหลาน้ันไดอยางประสบผลสําเร็จ หรือกองทุนอาจจะไมสามารถหาทรัพยสินเพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติมท่ี
เหมาะสมได หรือกลยุทธการเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไมประสบผลสําเร็จ” 

ท้ังน้ี หากมีแผนการลงทุน FOC อุปกรณระบบส่ือสัญญาณ หรือระบบบรอดแบนดเพ่ิมเติมในอนาคต 
กองทุนคาดวาจะอยูในพ้ืนท่ีหลักดังตอไปน้ี 

• พ้ืนท่ีตางจังหวัดของประเทศไทยซ่ึงยังไดรับการบริการไมเพียงพอ และมีแนวโนมการเติบโต
อยางมีนัยสําคัญ  

• เสนทางใหบริการเดิมซ่ึงตองการความมั่นคงเพ่ิมเติมเน่ืองจากมีอัตราการรับสงขอมูลสูง และ 

• เขตเมืองท่ีสําคัญตางๆ ของประเทศไทย 

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

ระบบ FOC หลักเกือบท้ังหมดและ เครือขายสงตรงไปถึงผูใชปลายทาง (last mile) ของระบบบรอด
แบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดท่ีกองทุนเขาลงทุนกับ TICC และ FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ท่ี
กองทุนเชามาจาก AWC FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท่ีเขาลงทุนกับ TICC TUC และ ทรูมูฟ และ FOC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ท่ีจะเขาทํารายการกับ TICC TUC และทรูมูฟ หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะใชสิทธิแหงทางโดยนิติกรรมสัญญาท่ีหนวยงานดาน
สาธารณูปโภคไดใหสิทธิไวในช่ือของ TICC และ TUC สวน ระบบ FOC ของ BFKT ใชสิทธิแหงทางโดยนิติกรรม
สัญญาของ กสท. โทรคมนาคม อุปกรณระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดและอุปกรณระบบส่ือสัญญาณ 
FOC หลักท่ีกองทุนซ้ือจาก TICC สวนใหญต้ังอยูบนสถานท่ีซ่ึงเปนของหรือเชาในนามของกลุมทรูรวมถึง TICC 

ท้ังน้ี ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดกับ TICC TICC จะใหหรือจัดหามาใหแกกองทุนหรือผูเชาของ
กองทุนซ่ึงสิทธิในการเขาถึงและใชสิทธิแหงทางท่ี TICC หรือบริษัทอ่ืนๆ ในกลุมทรูถืออยูในสวนของระบบ FOC 

หลัก ในสวนของ FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 เม่ือกองทุนใชสิทธิในการซ้ือ (call option) FOC 
ดังกลาว กองทุนจะมีสิทธิในการเขาถึงและใชสิทธิแหงทางท่ี TICC หรือบริษัทอ่ืนๆ ในกลุมทรูถืออยูในสวนของ 
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FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (ท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี) นอกจากนี้ ตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการ
หลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี TUC และ TICC จะใหหรือจัดหามาใหแกกองทุนหรือผูเชาของกองทุนซ่ึงสิทธิใน
การเขาถึงและใชสิทธิแหงทางท่ี TUC TICC หรือบริษัทอ่ืนๆ ในกลุมทรูถืออยูในสวนของ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 และ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 นอกเหนือจากน้ัน ในสวนของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เม่ือกองทุนใชสิทธิใน
การซ้ือ (call option) FOC ดังกลาว กองทุนจะมีสิทธิในการเขาถึงและใชสิทธิแหงทางท่ี TICC หรือบริษัทอ่ืนๆ ใน
กลุมทรูถืออยูในสวนของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ FOC รองรับระบบ 
FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีได
มีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ สิทธิแหงทางในสวนของ ระบบ FOC ของ BFKT อยูในช่ือของ กสท. 
โทรคมนาคม และหากกองทุนใชสิทธิในการซ้ือ  ระบบ FOC ของ BFKT ในอนาคต ผู จัดการทรัพย สิน
โทรคมนาคมจะจัดหาหรือดําเนินการใหมีการจัดหามาใหแกกองทุนหรือผูเชาของกองทุนซ่ึงสิทธิในการเขาถึง
และใชสิทธิแหงทาง ท้ังน้ี กฟภ. ไดมีหนังสือถึงกลุมทรูยืนยันวาการวางพาดทรัพยสินท่ีเก่ียวกับระบบ FOC หลัก 
และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดบางสวนของ TICC และ ระบบ FOC ของ BFKT เปนไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท่ีใชบังคับ และ กฟภ. ไดทยอยออกเอกสารเพ่ือเรียกชําระคาพาดสายสําหรับสิทธิแหง
ทางสําหรับทรัพยสินดังกลาว ในสวนของ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 น้ัน 
เอกสารเก่ียวกับสิทธิแหงทางเปนการใหสิทธิโดยนิติกรรมสัญญาท่ีหนวยงานดานสาธารณูปโภคไดใหไวในช่ือ
ของ TUC (สําหรับ FOC และ FOC หลัก) และ TICC (สําหรับ FOC รองรับระบบ FTTx) อยางไรก็ดี  FOC 

บางสวนท่ีกองทุนจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมเปนคร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ยังอยูในระหวางดําเนินการเพ่ือใหหนวยงานดาน
สาธารณูปโภคออกเอกสารเก่ียวกับสิทธิแหงทางซ่ึงเปนไปตามหลักปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท่ี
เก่ียวกับใยแกวนําแสง อน่ึง ตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี 
กองทุนตกลงท่ีจะเปนผูรับผิดชอบในคาสิทธิแหงทางในจํานวนและวิธีการตามท่ีกองทุนและ TICC และ TUC ได
ตกลงกัน อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีความจําเปน ในการยาย FOC (รวมถึงกรณีการยาย FOC ลงใตดิน) TUC และ 
TICC ตกลงท่ีจะรับผิดชอบราคาและคาใชจายในการยาย FOC อันเก่ียวเน่ืองกับ FOC จากทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ดังกลาว (โดยท่ี 
TUC จะตองไดรับคาตอบแทนสําหรับการยายทรัพยสินจากกองทุน โดยเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของกับเสาโทรคมนาคม) นอกจากน้ี TUC 

และ TICC ตกลงท่ีจะรับผิดชอบสําหรับสวนตางระหวางคาสิทธิแหงทางท่ีเรียกเก็บจากการวางสายพาดผานเสา
ไฟฟาและคาสิทธิแหงทางของทอใตดินสําหรับสวนของ FOC ซ่ึงจะถูกยายลงใตดิน ท้ังน้ี โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 6.1.16 “การไมไดรับความยินยอมจากเจาของท่ีดินผูใหเชาและการอนุญาตหรือ
อนุมัติจากผูใหสิทธิแหงทาง หรือการไมสามารถคุมครองสิทธิของกองทุนในท่ีดินซ่ึงเปนท่ีตั้งของเสาโทรคมนาคม
และ FOC อาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะ
การเงินของกองทุน” 
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(12) การดําเนินงานและการบํารุงรักษา 

ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได และสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมี
การแกไขและแทนท่ี BFKT และ TICC จะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการและการบํารุงรักษา ระบบ FOC ของ 
BFKT และระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ตามลําดับ ท้ังน้ี TICC มีหนาท่ีตาม
สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (ท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี) ในการ
ดําเนินการและการบํารุงรักษา FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  

สําหรับ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 และ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 TUC ในฐานะผูเชาจะเปนผูมี
หนาท่ีดําเนินการและบํารุงรักษา FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 FOC หลักของทรูมูฟท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ TICC 

ในฐานะผูเชาและผูเชาชวงเปนผูมีหนาท่ีดําเนินการและบํารุงรักษา FOC รองรับระบบ FTTx ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2  FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC 
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมโดยกองทุน 

TUC และ TICC จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการ
หลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ การใหบริการเหลาน้ีรวมถึงการเฝาติดตามโครงขายและระบบแบบ
เรียลไทม ณ ศูนยปฏิบัติการโครงขายของ BFKT และ TICC ในกรุงเทพมหานคร ศูนยน้ีจะมีบุคลากรประจําการ
ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง นอกจากน้ี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญของ BFKT TUC TICC และทรูมูฟ ไดถูก
ออกแบบมาเพ่ือการเฝาติดตามการทํางานของอุปกรณระบบส่ือสัญญาณแบบเรียลไทมเพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองตอการขัดของทางเทคนิคไดอยางรวดเร็ว ท้ังน้ี TUC และ TICC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลัก
จะตองปฎิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดในสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี 
ซ่ึงบริษัทจัดการเชือ่วาจะทําใหมกีารดําเนินงานและบํารุงรักษาสําหรับระบบ FOC หลัก ระบบบรอดแบนดในเขต
พ้ืนท่ีตางจังหวัด และ FOC ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี กองทุนไดเขาทําสัญญาบริการหลักกับบริษัท เทเลคอม แอส
เซท แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมซ่ึงผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมจะตอง
ใหบริการงานดานธุรการและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของแกกองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 
3.7.1(ค) “สัญญาบริการหลักฉบับลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหวางผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมและ
กองทุน (ตามท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม รวมถึงตามขอตกลงเพ่ิมเติม ฉบับลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ
ขอตกลงเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ระหวางผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญาบริการหลัก”)” หัวขอ 
3.7.2(ก) “สัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1”  หัวขอ 3.
7.3(ข)(2) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักระหวาง TICC TUC และ
กองทุน (“สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”)” และ 3.7.3(ข)(3)  
“สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหวาง TICC และ 
กองทุน ("สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC")” 
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(13) การจัดหาผลประโยชนและการตลาด 

ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชนและการตลาดสําหรับ FOC หลัก 
FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด
เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสิทธิการเชาแตเพียงผูเดียว และ หลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาผลประโยชน
และการตลาดสําหรับ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ดวย 

(14) การประกันภัย 

กองทุนไดจัดใหมีกรมกรมธรรมประกันภัยสําหรับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนได
ลงทุน และจะจัดใหมีสําหรับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ซ่ึงครอบคลุมถึง 
กรมธรรมประกันภัยสําหรับความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก ความเสียหายของทรัพยสิน และความรับผิดตอ
สาธารณะ ยกเวน (ก) อุปกรณโทรคมนาคมของ FOC ประเภท Passive ท่ีกรมธรรมประกันภัยท่ีกองทุนมีอยูไม
ครอบคลุมถึง ซ่ึงบริษัทจัดการเช่ือวาเปนแนวปฏิบัติปกติในอุตสาหกรรมน้ี และ (ข) ทรัพยสินภายใตสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได ซ่ึงกรมธรรมประกันภัยครอบคลุมเพียง ความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก และ
ความรับผิดตอสาธารณะ เทาน้ัน โดยกองทุนจะจัดหากรมธรรมประกันภัยสําหรับความเสียหายของทรัพยสิน 
ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได เม่ือทรัพยสินเหลาน้ันไดโอนมายังกองทุน 

(15) การแขงขัน 

ผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีรายใหญในประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงเอไอเอส ทรู ดีแทค กสท. 
โทรคมนาคม และทีโอทีมี FOC เปนของตนเอง ผูดําเนินงาน FOC ประเภทขายสงเทาน้ัน เชน กฟภ. และ กฟผ. 
ไดใหเชาเสนใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงาน ของตนดวย ผูประกอบธุรกิจระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ี
ตางจังหวัดรวมถึง ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย จํากัด บริษัท ยูไนเต็ด บรอด
แบนด เทคโนโลยี จํากัด บริษัท แอดวานส ดาตาเน็ตเวิรค คอมมิวนิเคช่ันส จํากัด บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด (มหาชน) และบริษัท อินเตอรล้ิงค คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) นอกจากน้ี บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมู
นิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ยังเปนคูแขงทางธุรกิจท่ีสําคัญอีกรายหน่ึงในอุตสาหกรรม FOC และระบบบรอดแบนด
ในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด 

3.1.3. กฎระเบียบ 

บริษัทจัดการไดรับหนังสือช้ีแจงจากสํานักงาน กสทช. ลงวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงช้ีแจงวา หากการดําเนิน
กิจการของกองทุน ไมมีลักษณะท่ีมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมดวยการใหเชา
ทรัพยสินโทรคมนาคมแกบุคคลอ่ืนท่ัวไป อันเปนลักษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง โดย
มีวัตถุประสงคในการใหบริการแกบุคคลอ่ืนท่ัวไปแลว กองทุนยอมไมจําตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสามจาก กสทช. ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกองทุนจะตองดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม
จาก กสทช. และการดําเนินการดังกลาวอาจขัดตอกฎหมายและกฎเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีกําหนดหามกองทุน
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ประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเองแลว กองทุนอาจใหนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจาก กสทช. หรือ นิติบุคคลอ่ืนท่ียังมิไดเปนผูรับใบอนุญาตแตจะเปนผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจาก กสทช.ตอไป เปนผูดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนหรือดําเนินการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
นอกจากน้ี กองทุนเห็นวา เน่ืองจากการใหเชาทรัพยสินโทรคมนาคมของกองทุนเปนการใหเชาตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และใหบุคคลอ่ืนดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาวดวยตนเองเทาน้ัน กิจการของกองทุนจึงมี
สาระสําคัญท่ีแตกตางไปจากการประกอบกิจการโทรคมนาคม กองทุนจึงไมมีลักษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมี
โครงขายเปนของตนเอง ดังน้ันกองทุนจึงเช่ือวากองทุนไมจําเปนตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก 
กสทช. โดยผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุนจะเปนผูดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนและเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก กสทช.และ บริษัทจัดการเช่ือวาหนังสือช้ีแจงดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอกองทุนเน่ืองจากทําใหเกิดความชัดเจนวากองทุนไมจําเปนตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
จาก กสทช. โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 2.5 “ความเห็นทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุน – 
ความเห็นเก่ียวกับหนาท่ีในการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีนิติบุคคลอ่ืนดําเนินการบริหาร
จัดการทรัพยสินของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล” 

3.1.4. ส่ิงแวดลอม 

กองทุนอยูภายใตบังคับของกฎหมายและกฎระเบียบทางดานส่ิงแวดลอมของประเทศ และของทองถ่ิน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงประกาศเร่ืองสิทธิแหงทางซ่ึงกําหนดใหผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตองยื่นเอกสาร
ประกอบ รวมถึงรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขอนามัย ในบางกรณี เม่ือมีการย่ืนขออนุมัติจาก กสทช. 
เพ่ือกอสรางเสาโทรคมนาคมใหม หรือวาง FOC นอกจากน้ี ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ภายหลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ยังอยูภายใตบังคับของการตรวจสอบในดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมโดยเจาหนาท่ีของรัฐ 
ท่ีผานมา การปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทางดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยดังกลาวไม เคยมีผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน รายจาย ผลกําไรหรือความสามารถในการแขงขันไดของนิติบุคคลผูโอน 
กองทุนจึงคาดวาในอนาคตจะยังคงไมมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน รายจาย ผลกําไรหรือ
ความสามารถในการแขงขันไดของกองทุนเชนกัน ท้ังน้ี กองทุนไมทราบถึงกระบวนพิจารณาหรือการตรวจสอบของทางการ
ท่ีเก่ียวกับกฎหมายและกฎระเบียบทางดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยท่ีใชบังคับ ซ่ึงกองทุนเปนหรืออาจเปนคูกรณี 
และอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอทรัพยสินและการดําเนินงานของกองทุน 

3.1.5. ขอพิพาทและการดําเนินการทางกฎหมาย  

กลุมทรูเปนคูความในขอพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี ซ่ึงมีความเก่ียวของกับหรืออาจกระทบตอทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม และ/หรือ ความสามารถในการชําระหน้ีของนิติบุคคลผูโอนและผูเชาและบริหารจัดการ
หลักใหแกกองทุนภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได และสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีได
มีการแกไขและแทนท่ี สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1และสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 และสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก ท้ังน้ี ตามสรุปคดีและขอ
พิพาทสําคัญตามดานลาง ดวยเหตุท่ีขอพิพาททางกฎหมายท้ังในช้ันศาลและอนุญาโตตุลาการมีความไมแนนอน จึงไม
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อาจรับรองไดวา กลุมทรูจะชนะคดีหรือขอพิพาทใดขอพิพาทหน่ึงเปนการเฉพาะ และกองทุนก็ไมอาจคาดการณผลแหงคดี
หรือขอพิพาท รวมถึงผลกระทบทางดานการเงินของคดีและขอพิพาทตางๆ เหลาน้ีได หากผลแหงคดีหรือขอพิพาทออกมา
ในเชิงลบก็ยอมจะสงผลกระทบในเชิงลบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกองทุน นิติ
บุคคลผูโอน และ/หรือ ผูเชาและบริหารจัดการหลัก โปรดพิจารณารายละเอียดของขอพิพาทและการดําเนินการทาง
กฎหมายซึ่งเก่ียวของกับกลุมทรูเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.3.7 “ขอพิพาทและการดําเนินการทางกฎหมาย” 

3.1.6. รายละเอียดการกูยืมและการกอภาระผูกพันของกองทุน  

สรุปภาระหนี้ที่สําคัญ 

ปจจุบันกองทุน ไดเขาทําสัญญาสินเช่ือหลักท้ังหมด 2 ฉบับกับสถาบันการเงิน ซ่ึงรวมเปนมูลคาเงินกูท้ังหมด 
25,998,000,000 บาท ตามท่ีจะไดอธิบายเพ่ิมเติมดานลาง 

ภาระหนี้ที่สําคัญในป พ.ศ. 2558 

กองทุนไดเขาทําสัญญากูยืมเงินฉบับลงวันท่ี 5 มีนาคม 2558 กับ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ตามท่ีปรากฎในสัญญาในฐานะกลุมผูใหสินเช่ือ สําหรับ
สินเชื่อเงินกูเปนจํานวนเงิน 13,100,000,000 บาท เพ่ือนําไปชําระราคาในการซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และคาใชจายท่ีเก่ียวของ โดยเปนเงินกูแบบไมมีหลักประกัน มีการเบิกใชเต็มจํานวนเพียงคร้ัง
เดียว และจะครบกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกูทั้งจํานวนใน 5 ปนับจากวันท่ีไดเบิกเงินกู  เงินกูน้ีมีอัตราดอกเบ้ียเทากับ 
THBFIX บวกรอยละ 3 ตอป หรืออัตราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีรอยละ 5.5 ตอป ตามท่ีผูใหสินเช่ือแตละรายไดเลือกกําหนด โดย
สัญญากูยืมเงินดังกลาวมีขอกําหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปใน
สถานการณเดียวกัน (arm’s length transaction) และเงื่อนไขตาง ๆ ของสัญญากูยืมเงินจะถูกกําหนดโดยกลุมธนาคาร 
รวมถึงแตไมจําจัดเพียงขอกําหนดดังตอไปน้ี 

• ขอปฏิบัติทั่วไป: กองทุนตองปฏิบัติตามกฎหมาย และตองใหขอมูลอันเกี่ยวของกับสถานะทางการเงิน 
ธุรกิจและการดําเนินกิจการของกองทุนแกกลุมผูใหสินเชื่อ 

• ขอปฏิบัติทางการเงิน: กองทุนตองดํารงอัตราสวนทางการเงิน ระหวางหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ตอกําไร
กอนหักดอกเบ้ีย ภาษี และคาเส่ือมราคา (debt to EBITDA) ไมเกินกวา 4 เทา ซ่ึงตองมีการคํานวณ
และดํารงสัดสวนดังกลาวทุกๆ ไตรมาส 

• ขอปฏิบัติเก่ียวกับประกันภัย:  กองทุนตองทําประกันภัยท่ีเพียงพอและเหมะสมกับบริษัทประกันภัยท่ีมี
ช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ บนทรัพยสินและการประกอบธุรกิจของกองทุน ตามมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับ
ในตลาดเปนการท่ัวไป 

• เหตุการณในการชําระเงินกูกอนกําหนด:  เหตุการณท่ีทําใหกองทุนมีหนาท่ีตองชําระเงินกูคงคางกอน
กําหนด รวมถึง (1) การเปล่ียนแปลงของกฎหมายอันมีผลทําใหการใหสินเชื่อของผูใหสินเชื่อไมถูกตอง
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ตามกฎหมาย และ/หรือ (2) การท่ีทรัพยสินท้ังหมดหรือสวนท่ีเปนสาระสําคัญของทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุนไดรับความเสียหายหรือถูกทําลาย  

ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี กองทุนยังคงมีภาระสินเช่ือเงินกูเต็มจํานวนท่ี 13,100,000,000 บาท ภายใตสัญญา
กูยืมเงิน 

ภาระหนี้ที่สําคัญในป พ.ศ. 2560 

กองทุนไดเขาทําสัญญากูยืมเงิน ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กับ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอ่ืนๆ ตามท่ีประกฎ
ในสัญญาในฐานะกลุมผูใหสินเช่ือ สําหรับสินเช่ือเงินกูเปนจํานวนเงิน 12,898,000,000 บาท เพ่ือนําไปชําระราคาในการ
ซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคาใชจายท่ีเก่ียวของ 

เงินกูนี้เปนเงินกูแบบไมมีหลักประกัน มีการเบิกใชเต็มจํานวนเพียงคร้ังเดียว และจะครบกําหนดระยะเวลาชําระ
คืนเงินกูท้ังจํานวนใน 5 ปนับจากวันท่ีไดเบิกเงินกู เงินกูน้ีมีอัตราดอกเบ้ียในชวงแรกเทากับ THBFIX บวกรอยละ 3 ตอป 
หรือ อัตราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีรอยละ 5.07 ตอป ตามท่ีผูใหสินเช่ือแตละรายไดเลือกกําหนด และภายหลังจากท่ีกองทุนไดเขา
ลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 สําเร็จแลวน้ัน อัตราดอกเบ้ียดังกลาวจะลดลงเหลือ
เทากับ THBFIX บวกรอยละ 2.75 ตอป หรือ อัตราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีรอยละ 4.82 ตอป โดยสัญญากูยืมเงิน ฉบับท่ี 2 มี
ขอกําหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน (arm’s length 

transaction) และเงื่อนไขตาง ๆ ของสัญญาเงินกูจะถูกกําหนดโดยกลุมธนาคาร ซ่ึงสัญญาเงินกูฉบับท่ี 2 น้ีมีความ
คลายคลึงกับขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงินฉบับท่ี 1 อันจะถือวาทําใหเกิดเหตุผิดนัดภายใตสัญญากูยืมเงิน 
ฉบับท่ี 2 ดวย 

นอกจากน้ัน กองทุนมีขอปฏิบัติทางการเงินเร่ืองการชําระคืนเงินตน (Repayment Covenant) ตามท่ีไดตกลงกับ
กลุมผูใหสินเช่ือตามสัญญาเงินกูยืมเงิน ฉบับท่ี 2 ซ่ึงจะมีผลบังคับเก่ียวของกับสัญญากูยืมเงินฉบับท่ี 1 ดวย โดยกองทุน
จะตองดํารงอัตราสวนทางการเงินระหวาง (ก) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย และ (ข) ผลคูณของกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี 
และคาเส่ือมราคา กับอายุเฉล่ียของสัญญาเชาถวงนํ้าหนักดวยรายไดหลังหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน โดยอัตราสวน
ทางการเงินดังกลาว จะตองไมเกินกวา 0.25 เทา ท้ังน้ี หากไมเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว กองทุนมีหนาท่ีตองทยอย
ชําระคืนเงินตนใหกับกลุมผูใหสินเช่ือ ซ่ึงตองมีการทดสอบการดํารงสัดสวนดังกลาวในทุกๆ 6 เดือน 

ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี กองทุนยังคงมีภาระสินเช่ือเงินกูเต็มจํานวนท่ี 12,898,000,000 บาท ภายใตสัญญา
กูยืมเงิน ฉบับท่ี 2 
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3.2. ลักษณะอุตสาหกรรม   
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3.3. กลุมทรู  

3.3.1. ภาพรวมของกลุมทรู  

ณ วันท่ีจัดเตรียมเอกสารฉบับน้ี กลุมทรูเปนหน่ึงในผูประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ัวประเทศท่ีครบวงจรของ
ประเทศไทย ซ่ึงมุงม่ันท่ีจะเสนอการใหบริการท่ีมีคุณภาพสูงแกผูบริโภคอยางตอเน่ือง โดยมุงเนนการใหบริการผาน
เครือขายประสิทธิภาพสูง นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีลํ้าสมัย การใหบริการท่ีเปนเลิศ บริการทางดิจิทัล และการผสาน
สินคาและบริการท่ีหลากหลายในรูปแบบคอนเวอรเจนซใหแกลูกคาไดอยางลงตัว ท้ังน้ี กลุมทรูเช่ือวายุทธศาสตรคอนเวอร
เจนซซ่ึงเสนอทางเลือกท่ีคุมคาใหแกผูบริโภคโดยการผสานผลิตภัณฑและบริการท่ีหลากหลายของกลุมทรู เปนกลยุทธ
หลักท่ีสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับกลุมทรู เน่ืองจากสามารถตอบสนองความตองการและลักษณะการ
ดํารงชีวิตท่ีหลากหลายของผูบริโภค ดวยการผสานบริการส่ือสารดวยเสียงท้ังบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและบริการโทรศัพท
พ้ืนฐานรูปแบบใหม หรือ Fixed Line Plus  บริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดท้ังแบบสงขอมูลผานสายนําสัญญาณและแบบ
ไรสาย (wired and wireless broadband Internet) โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก (pay TV) และดิจิทัลทีวี (digital TV) 

รวมท้ังส่ือและเน้ือหาดิจิทัลท่ีมีความครอบคลุม กลุมทรูอยูในสถานะท่ีดีท่ีจะเรงการขยายตัวของธรุกิจ ไปพรอมกันกับ
ความตองการท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของผูบริโภคสําหรับบริการดานโทรคมนาคมและดิจิทัล 

ธุรกิจหลักของกลุมทรูมีโครงสรางแบงออกเปนสามกลุมดังน้ี 

• ทรูออนไลน ซ่ึงประกอบดวยธุรกิจบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ต บริการขอมูลธุรกิจ บริการโทรศัพท
ประจําท่ีและบริการเสริม ซ่ึงกลุมทรูถือเปนผูใหบริการอินเทอรเน ็ตประเภทบรอดแบนดและ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงชั ้นนําของประเทศไทย ผานทางท รูออนไลน โดยมีสวนแบงตลาดฐาน
ผูใชบริการบรอดแบนดในประเทศไทยประมาณรอยละ 39 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นอกจากน้ี 
กลุมทรูยังเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตช้ันแนวหนาของประเทศไทย ซ่ึงใหบริการอินเทอรเน็ตท้ังแกลูกคา
องคกรและลูกคาท่ัวไป พรอมกับใหบริการเสริมตางๆ อีกดวย  

• ทรูมูฟ เอช ซ่ึงเสนอบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีดวยเครือขายประสิทธิภาพสูงผานระบบเครือขาย 
4.5G/4G, 3G และ 2G ครอบคลุมรอยละ 98 ของประชากรไทยท่ัวประเทศ รวมถึงบริการ WiFi ท้ังน้ี 
ก ลุม ผูประกอบ การธุรกิจโทรศัพ ท เค ล่ือน ท่ีของก ลุมท รูป ระกอบไปดวย  TUC ผู ใหบ ริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีซ่ึงไดรับใบอนุญาตบนคล่ืนความถ่ี 900 MHz, 1800 MHz และ 2100 MHz และ 
เรียลมูฟ (Real Move) ผูขายตอบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีของกสท. โทรคมนาคม ผานเทคโนโลยี HSPA 

บนคล่ืนความถ่ี 850 MHz  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทรูมูฟ เอช ไดขยายฐานผูใชบริการเปน 27.2 

ลานราย ซ่ึงประกอบดวยผูใชบริการแบบเติมเงิน 20.3 ลานราย และผูใชบริการแบบรายเดือน 6.9 ลาน
ราย โดยทรูมูฟ เอช มีสวนแบงการตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีประมาณรอยละ 30.3 ของจํานวนผูใชบริการ
โทรศัพทมือถือในประเทศไทย (ไมรวมกสท. โทรคมนาคม ทีโอที และผูใหบริการ MVNO ของทีโอที) 

• ทรูวิช่ันส ซ่ึงเปนผูนําในการใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกและบริการในระบบ HD ช้ันนํา
ระดับประเทศของประเทศไทย ซ่ึงใหบริการโดยการสงสัญญาณผานดาวเทียมระบบดิจิตอล (direct-
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to-home satellite (DSTV)) และผานโครงขายใยแกวนําแสง (digital HFC cable network) นอกจากน้ี 
กลุมทรูวิช่ันสยังไดรับใบอนุญาตเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ซ่ึงชองดิจิทัลของกลุมทรูไดแก ชองรายการวาไรต้ี“True4U” และชองขาว “TNN 24”  ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทรูวิช่ันสมีลูกคา 4.0 ลานราย โดยลูกคาประมาณ 2.2 ลานรายเปน
สมาชิกแพ็คเกจพรีเมียมและแพ็คเกจมาตรฐาน และลูกคาสวนท่ีเหลือเปนลูกคาประเภท FreeView 
และ Free-to-Air 

ในป พ.ศ. 2560 กลุมทรูไดรับการยอมรับดานความเปนเลิศทางดานธุรกิจจากสถาบันท่ีไดรับการยอมรับและเปน
ท่ีนาเช่ือถือหลายสถาบัน อาทิ กลุมทรูไดรับรางวัล “2017 Frost & Sullivan Asia Pacific LTE Service Provider of the 

Year” และรางวัล “2017 Frost & Sullivan Asia Pacific Mobile Service Provider of the Year”  จากงาน Asia-Pacific 

ICT Awards 2017 ท่ีจัดข้ึนโดย Frost & Sullivan ณ ประเทศสิงคโปร  ทรูออนไลนไดรับรางวัล “Broadband Internet 

Service Provider of the Year” จากงาน World Branding Award ซ่ึงจัดข้ึน ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  กลุมทรู
ไดรับรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2016” ซ่ึงจัดข้ึนโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 
รวมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  การใหบริการเชิงนวัตกรรมของกลุมทรู ไดแก 
ผ ล งา น  Mari 4.0 แ ล ะ  ผ ล งา น  Big Data – Real Time Recommendation Engine ได รับ รา งวั ล  “Thailand ICT 

Excellence Awards 2017” จากสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย  ทรูออนไลนและทรูวิช่ันส ไดรับรางวัล 
“Thailand’s Most Admired Brand 2017” จากนิตยสาร BrandAge  ทรูมูฟเอช ได รับรางวัล “Thailand’s Best 4G 

Network” จาก nPerf  รางวัล “Most Advanced Technology Award” จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสาร 
Business+  รางวัล “No. 1 Brand Thailand” ตอเน่ืองเปนป ท่ีสาม  จากนิตยสาร Marketeer  และรางวัล “Most 

Significant Development of a Commercial LTE Network” จากเวทีสุดยอดการประชุมระดับโลก 5G & LTE Asia 

Awards ซ่ึงจัดข้ึนโดย Informa Telecoms & Media ณ ประเทศสิงคโปร 

สรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญของกลุมทรู 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงรายละเอียดท่ีสําคัญของงบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของกลุม  

ทรูส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ซ่ึงจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทย ขอมูลตอไปน้ีเปนขอมูลท่ีไดมาจากงบการเงินรวมของทรู สําหรับชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงบริษัท ไพรซวอ
เตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดตรวจสอบแลว 

ขอมูลงบกําไรขาดทุน 

 

 

 

  

สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

 

 สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

 

 สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

 

 สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 

  (หนวย: ลานบาท) 
 

รายไดรวม ............................................................   109,216  118,781  124,719  141,290 

ตนทุนขายและการใหบริการรวม .............................   (84,481)  (90,578)  (95,599)  (102,096) 
กําไรข้ันตน ..........................................................   24,735  28,203  29,120  39,194 
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ขอมูลงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

 

  

สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

 

 สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ.2558 

 

 สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

 

 สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 

  (หนวย: ลานบาท) 
 

สินทรัพยหมุนเวียนรวม ..........................................   87,443  77,808  122,678  117,812 

สินทรัพยไมหมุนเวียนรวม ......................................   146,660  205,717  326,282  347,499 

สินทรัพยรวม ......................................................   234,103  283,525  448,960  465,311 

หน้ีสินหมุนเวียนรวม ..............................................   117,507  112,226  160,844  197,913 

หน้ีสินไมหมุนเวียนรวม ..........................................   45,870  96,092  156,389  133,195 

หน้ีสินรวม ...........................................................   163,377  208,318  317,233  331,108 

 

3.3.2. นิติบุคคลในกลุมทรูที่มีธุรกรรมกับกองทุน 

(ก) บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ทรูจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 และมีผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท 
เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด บริษัทในเครือของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด และ China Mobile International 

Holdings Limited ซ่ึงถือหุนรวมกันประมาณรอยละ 50.2 และรอยละ 18 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวท้ังหมดของทรู 
ตามลําดับ ณ วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2560   

ในฐานะนิติบุคคลผูโอน ทรูไดขายเสาโทรคมนาคมใหแกกองทุนจํานวน 6,000 เสา ซ่ึงประกอบดวย

ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 2.2.1 “นโยบายการลงทุนในทรัพยสิน

โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนอยูในปจจุบัน” และ 3.7.1 (ก)(4) “สัญญาโอนขายทรัพยสินทรู”  

(ข) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (ช่ือเดิม คือ บริษัท เรียล  
ฟวเจอร จํากัด) 

นอกจากการเปนบริษัทท่ีถือหุนบริษัทในเครือ (holding company) ท่ีประกอบธุรกิจโทรคมนาคม
เคล่ือนท่ีของกลุมทรูแลว TUC ยังไดเขารวมการประมูลใบอนุญาตสําหรับคล่ืนความถ่ีในยานความถ่ี 2100  MHz, 1800 

MHz และ 900 MHz และไดรับใบอนุญาตสําหรับคล่ืนความถ่ีท้ังหมดท่ีกลาวไปแลว เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ตามลําดับ ใบอนุญาตเหลาน้ีไมเพียงแตขยายระยะเวลาการประกอบ
ธุรกิจโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีของกลุมทรูออกไปจนถึงป พ.ศ. 2576 เทาน้ัน แตยังชวยเสริมใหทรัพยสินโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี
ของกลุมทรูมีความแข็งแกรงข้ึน ดวยการผนวกคล่ืนยานความถี่สูงและคล่ืนยานความถี่ตํ่าเขาดวยกันไดอยางลงตัว ซ่ึงทํา
ใหกลุมทรูสามารถใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีท่ีมีคุณภาพสูงและมีพ้ืนท่ีบริการท่ีกวางข้ึนครอบคลุมท่ัวประเทศ 
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ตามสัญญาเชา ดําเนินการและบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ TUC ในฐานะ

ผูเชาและบริหารจัดการหลักไดเชา ดําเนินการและบริหารจัดการพ้ืนท่ี (slots) บนเสาซ่ึงเปนทรัพยสินเสาโทรคมนาคม

ของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี  2 FOC หลักของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ FOC หลัก

ของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และภายหลังจากการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 3 จะรวมถึงเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี  3 และ FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

นอกจากน้ี TUC ไดใหหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ในสวนท่ีเก่ียวกับภาระผูกพันท่ี BFKT มีตอกองทุน โปรด

พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 2.2.1 “นโยบายการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุน

ลงทุนอยูในปจจุบัน” หัวขอ 2.2.3 “ทรัพยสินโครงสรางโทรคมนาคมพ้ืนฐานท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2” หัวขอ 2.2.4 

“ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3” หัวขอ 3.7.3(ข)(1) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา 

ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหวาง TUC และ กองทุน "สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ 

และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม")” หัวขอ 3.7.3(ข)(2) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร

จัดการหลักระหวาง TICC TUC และกองทุน (“สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก 

FOC”)” หัวขอ 3.7.1  “สาระสําคัญของสัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน และ

สัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน” หัวขอ 3.7.1(ฉ) “หนังสือ

สนับสนุน (Letter of Support) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของTUC ท่ีใหแก BFKT” และหัวขอ 6.4.4 “หนังสือ

สนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ไมมีผลผูกพันตามกฎหมายและมิไดเปนการคํ้าประกันโดย TUC และ TUC ไมมี

หนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองใหการสนับสนุนแก BFKT ตามรายละเอียดท่ีระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) 

ดังกลาว”  

สรุปขอมูลการเงินที่สําคัญของ TUC  

ตารางดังตอไปน้ีแสดงขอมูลท่ีสําคัญในงบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของ TUC สําหรับปส้ินสุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงจัดทําข้ึน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ขอมูลตอไปน้ีเปนขอมูลท่ีไดมาจากงบการเงินรวมของ TUC สําหรับ

ชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดตรวจสอบแลว 

ขอมูลงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2557 

 

สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

 

สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

 

สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 (หนวย: ลานบาท)   

รายไดรวม ................................................................................................74,158 82,671 93,876 117,899 

ตนทุนขายและการใหบริการรวม ................................................................(59,908) (63,461) (70,510) (87,827) 
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ขอมูลงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2557 

 

สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

 

สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

 

สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 (หนวย: ลานบาท)   

    กําไรข้ันตน ................................................................................................14,250 19,210 23,366 30,072 

 

ขอมูลงบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2557 

สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

 

สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

 (หนวย: ลานบาท)   

สินทรัพยหมุนเวียนรวม ................................................................ 71,613 58,713 97,933 93,700 

สินทรัพยไมหมุนเวียนรวม................................................................ 71,647 124,337 235,029 249,037 

    รวมสินทรัพย ................................................................................................143,260 183,050 332,962 342,737 

     

หน้ีสินหมุนเวียนรวม ................................................................................................90,832 91,852 107,521 136,870 

หน้ีสินไมหมุนเวียนรวม ................................................................ 6,603 44,290 123,573 104,214 

    รวมหน้ีสิน ................................................................................................97,435 136,142 231,094 241,084 

 

(ค) บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด 

BFKT เปนบริษัทยอยท่ี TUC ถือหุนอยูรอยละ 99.99  BFKT เดิมเปนบริษัทยอยของกลุมฮัทชิสัน และ

กลุมทรูไดเขาซ้ือเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2554  และในเดือนเดียวกันน้ัน BFKT ไดลงนามสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ 

HSPA กับ กสท. โทรคมนาคม เพ่ือพัฒนาการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ีในยานความถ่ี 850 MHz  ตาม

สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA BFKT จะทําการสรางหรือจัดหาเสาโทรคมนาคม ระบบส่ือสัญญาณ และอุปกรณ

โทรคมนาคมประเภท Active พรอมท้ังติดต้ังทรัพยสินดังกลาว สําหรับโครงขายท่ัวประเทศของ กสท. โทรคมนาคม โดย 

BFKT นําทรัพยสินดังกลาวออกใหเชาแก กสท. โทรคมนาคม เพ่ือให กสท. โทรคมนาคม สามารถเปดใหบริการ

โทรคมนาคมตามระดับคุณภาพบริการท่ีไดตกลงกัน อีกท้ังยังทําการบํารุงรักษาเสา ระบบส่ือสัญญาณ และอุปกรณเพ่ือ

แลกเปล่ียนกับคาเชาท่ีคํานวณตามจํานวนของพ้ืนท่ี จุดเช่ือมตอ (links) และอุปกรณท่ีพรอมใหบริการในเชิงพาณิชย โดย

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการคํานวณท่ีกําหนดไวในสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA นอกจากน้ี สัญญาเชาเคร่ือง

และอุปกรณ HSPA ยังใหสิทธิแตเพียงผูเดียวบางประการในเสา ระบบส่ือสัญญาณ และอุปกรณแก กสท. โทรคมนาคม  

ตามขอตกลงและเงื่อนไขภายใตสัญญาดังกลาว พรอมกับการลงนามสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA เรียลมูฟไดเขา

ทําสัญญาขายสงบริการ HSPA กับ กสท. โทรคมนาคม (สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA และ สัญญาขายสงบริการ 

HSPA เรียกรวมกันวา สัญญา HSPA) ภายใตสัญญาขายสงบริการ HSPA น้ี เรียลมูฟในฐานะผูถือใบอนุญาตประกอบ
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กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง ไดขายตอบริการ 3G บนคล่ืนความถ่ีในยานความถ่ี 850 MHz ของ กสท. โทรคมนาคม 

ภายใตแบรนด ทรูมูฟ เอช ซ่ึงเปน   แบรนดสําคัญในการทําการตลาด และ กสท. โทรคมนาคม ยังไดใหบริการขายปลีก 

3G บนคล่ืนความถี่ในยานความถี่ 850 MHz ของตนภายใตแบรนด “มาย” 

สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA มีขอกําหนดท่ีสําคัญตางๆ เชน (1) สูตรการคิดราคาโดยคํานวณ
จากจํานวนของสถานีฐานท่ีพรอมสําหรับการใหบริการ และคาเชาและคาบริการในอัตราคงท่ี (fixed leasing and service 

fees) สําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส NSS เสา และอุปกรณระบบส่ือสัญญาณ ซ่ึงคํานวณตามประเภทของ Node B (โดย
ใชเกณฑ carrier configuration) ท่ีติดต้ังและใชอยูบนเสาแตละตน (2) การแจงความตองการ ( rollout requirement 

procedures) โดยท่ี กสท. โทรคมนาคม จะสงประมาณการความตองการความจุระบบในขณะเปดใชบริการและเพ่ิมเติม
สําหรับปตอไปท้ังของ กสท. โทรคมนาคม เองและผูขายตอบริการรายใดๆ และ BFKT จะจัดทําแผนการเปดใชบริการ 
(rollout plan) ตามประมาณการดังกลาวเพ่ือการยืนยันโดย กสท. โทรคมนาคม และผูขายตอบริการของ กสท. 
โทรคมนาคม และ (3) ขอกําหนดใหสิทธิในการซ้ือ (call option) ซ่ึง BFKT ใหแก กสท. โทรคมนาคม โดย กสท. 
โทรคมนาคม มีสิทธิท่ีจะซ้ือเสาโทรคมนาคมบางสวน และระบบส่ือสัญญาณซ่ึง BFKT เปนเจาของและใชดําเนินงานตาม
สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA เปนตน ถา กสท. โทรคมนาคม ใชสิทธิในการซ้ือของตนตามสัญญาเชาเคร่ืองและ
อุปกรณ HSPA BFKT ก็จะตองโอนเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนประมาณ 667 เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซ่ึง 

BFKT ขายสิทธิในรายไดที่เกิดจากทรัพยสินดังกลาวใหกับกองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดซึ่งไดทําไว
กับ BFKT ไปใหแก กสท. โทรคมนาคม อยางไรก็ดี เพ่ือท่ีจะใชสิทธิในการซ้ือเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT 
กสท. โทรคมนาคม จะตองชําระราคาซ้ือตามมูลคาท่ีแทจริงของเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT บวก
ดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ีย ดังตอไปน้ี (ก) อัตราดอกเบ้ียสําหรับเงินใหกูยืมข้ันตํ่าโดยเฉล่ียของธนาคารไทยแหงใหญส่ีแหง 
ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิน้ันในระหวางหกเดือนแรกหลังจากวันท่ีมีการเชาทรัพยสินดังกลาว หรือ (ข) อัตราดอกเบ้ียรอยละ
หน่ึงตอเดือนถามีการใชสิทธิน้ันภายหลังจากระยะเวลาหกเดือนดังกลาว นอกจากน้ี กสท. โทรคมนาคม ในฐานะ
รัฐวิสาหกิจ อาจจะตองไดรับการพิจารณาและความเห็นชอบจากหนวยงานอิสระ หนวยงานของรัฐ รวมท้ังคณะรัฐมนตรี 
กอนท่ีจะใชสิทธิซื้อเสาโทรคมนาคม FOC และอุปกรณระบบส่ือสัญญาณจาก BFKT ดวย 

ขณะน้ี กสท. โทรคมนาคม เรียลมูฟ และ BFKT ไดจัดการชําระคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน
โทรคมนาคมของ BFKT เสร็จส้ินเรียบรอยแลวและสําหรับเสาโทรคมนาคม AWC ภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ 
HSPA น้ัน ไดมีการจัดการชําระคาใชจายตางๆเสร็จส้ินจนถึงคาใชจายตาง ๆ ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559  

BFKT ในฐานะหน่ึงในนิติบุคคลผูโอนขายสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิท่ีเกิดข้ึนต้ังแตและ

รวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายไดจนถึงวันครบกําหนดสัญญา HSPA (รวมถึงเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรอง คําตัดสิน คํา

พิพากษา คดีความท่ีตัดสินใหแก BFKT รวมท้ังการดําเนินการหรือสิทธิอ่ืนใดซ่ึง BFKT มีสิทธิไดรับ ท่ีเกิดข้ึนจาก หรือ

เก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวท่ีเกิดข้ึน (โดยไมรวมถึงสิทธิและเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรอง

ท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวซ่ึง BFKT มีสิทธิไดรับกอนหนาวันเร่ิมคํานวณ

รายได ไมวา BFKT จะไดดําเนินการใชสิทธิเรียกรองหรือไดรับชําระตามสิทธิหรือการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวกอนหนาหรือ
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ภายหลังวันเร่ิมคํานวณรายไดก็ตาม)) เฉพาะจากการใหเชาทรัพยสินดังตอไปน้ีแก กสท. โทรคมนาคม ตามสัญญาเชา

เคร่ืองและอุปกรณ HSPA (ก) เสาโทรคมนาคม 1,485 เสา อันประกอบเปน “เสาโทรคมนาคมของ BFKT” และ (ข) FOC 

ความยาว 47,250 กิโลเมตร และอุปกรณส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของ อันประกอบเปนระบบ FOC ของ BFKT นอกจากน้ี 

BFKT ใหสิทธิแกกองทุนในการซ้ือ (call option) เสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 1,435 เสา และระบบ FOC ของ 

BFKT โดยมีราคาใชสิทธิ 10 ลานบาท ซ่ึงกองทุนสามารถใชสิทธิดังกลาวไดเม่ือครบกําหนดระยะเวลาแหงสัญญาเชา

เคร่ืองและอุปกรณ HSPA ท้ังน้ี ในสวนของเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนหน่ึงท่ีต้ังอยูบริเวณท่ีดินซ่ึงไมมคีวามชัดเจน

ในเร่ืองของความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยูภายใตขอจํากัดเก่ียวกับการใชพ้ืนท่ีบางประการน้ัน BFKT จะเขาทํา

สัญญาเชาภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขเดิมกับนิติบุคคลในกลุมทรูซึ่งถือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและจะ

ดําเนินการโอนรายไดสุทธิจากการใหเชาพ้ืนท่ี (slots) บนเสาดังกลาวใหแกกองทุนตอไปเปนระยะเวลาอีก 10 ป โปรด

พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.7.1 “สาระสําคัญของสัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมเบ้ืองตนและสัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน – 

(ก) สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได” และหัวขอ 2.2.1 “นโยบายการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนอยูในปจจุบัน”  

วิเคราะหความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT ในกรณีที่ 
กสท. โทรคมนาคม ใชสิทธิซื้อทรัพยสินโทรคมนาคมของ BFKT 

ภายใตเงื่อนไขสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA BFKT ใหสิทธิ กสท. โทรคมนาคม ซ้ือ (call option) เสา
โทรคมนาคมของ BFKT จํานวนประมาณ 667 เสา และระบบ FOC ของ BFKT ซ่ึง BFKT ไดขายสิทธิในการรับประโยชน
จากรายไดสุทธิท่ีเกิดจากทรัพยสินดังกลาวใหกับกองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดซึ่งกองทุนเขาทํากับ 

BFKT  สิทธิในการซ้ือ (call option) ทรัพยสินบางสวนของ BFKT ดังกลาวจะมีอยูจนถึงกอนวันครบกําหนดสัญญาเชา
เคร่ืองและอุปกรณ HSPA ในวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (เวนแตมีการขยายอายุสัญญาดังกลาวออกไป) โดย กสท. 
โทรคมนาคม จะตองชําระราคาซ้ือตามมูลคาท่ีแทจริงของเสาโทรคมนาคม และระบบ FOC ของ BFKT บวกดอกเบ้ียตาม
อัตราดอกเบ้ีย ดังตอไปน้ี (ก) อัตราดอกเบ้ียสําหรับเงินใหกูยืมข้ันตํ่าโดยเฉล่ียของธนาคารไทยแหงใหญส่ีแหง ในกรณีท่ีมี
การใชสิทธิน้ันในระหวางหกเดือนแรกหลังจากวันท่ีมีการเชาทรัพยสินดังกลาว หรือ (ข) อัตราดอกเบ้ียรอยละหน่ึงตอเดือน
ถามีการใชสิทธิน้ันภายหลังจากระยะเวลาหกเดือนดังกลาว 

ในกรณีท่ี กสท. โทรคมนาคม ใชสิทธิในการซ้ือ (call option) ทรัพยสินบางสวนของ BFKT (เสาโทรคมนาคม 

จํานวนประมาณ 667 เสา และระบบ FOC ของ BFKT) ซ่ึง BFKT ไดขายสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิที่เกิดจาก
ทรัพยสินดังกลาวใหกับกองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดซ่ึงกองทุนเขาทํากับ  BFKT น้ัน BFKT จะ
ยังคงตองสงมอบรายไดสุทธิตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีกองทุนทํากับ BFKT รวมท้ังจัดหาทรัพยสิน
ใหมมาทดแทนทรัพยสินดังกลาวกอนวันครบกําหนดสัญญาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA โดยหาก BFKT ไมสามารถปฏิบัติ
ได BFKT จะตองชําระเงินเปนจํานวนเทากับมูลคาสุดทาย (terminal value) ของทรัพยสินดังกลาวใหแกกองทุน ท้ังน้ี 
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BFKT อาจนําเงินท่ีไดรับจากการท่ี กสท. โทรคมนาคม ใชสิทธิในการซ้ือ (call option) มาใชเปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติ
ตามหนาท่ีที่ BFKT มีตอกองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 

ความสามารถในการจัดหาสินทรัพยมาทดแทนโดย BFKT จากกรณีการใชสิทธิในการซ้ือทรัพยสิน 
(Call Option) 

ย่ิง กสท. โทรคมนาคม รอเวลาท่ีจะใชสิทธิในการซ้ือทรัพยสินนานเทาใด ก็จะยิง่ทําใหราคาใชสิทธิสูงย่ิงข้ึน ซ่ึงจะ
ทําให BFKT ไดรับสวนตางกําไรท่ีมากข้ึนจากคาใชจายในการจัดหาทรัพยสินใหมมาทดแทนทรัพยสินซ่ึงขายใหแก กสท. 
โทรคมนาคม รวมท้ังสวนตางกําไรสําหรับ BFKT เม่ือเทียบกับราคาทรัพยสินท่ี BFKT สรางทดแทนเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ี
ยังทําใหภาระหนาท่ีของ BFKT ท่ีมีตอกองทุนตามสัญญาโอนทรัพยสินและสิทธิรายไดลดลงไปดวย  

ความสามารถในการชําระรายไดสุทธิของ BFKT  

BFKT ไดนําเงินท่ีไดจากการขายสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิจากการใหเชาทรัพยสินโทรคมนาคมของ 
BFKT มาลดภาระหน้ีสิน ซ่ึงนอกจากเปนการลดภาระคาใชจายดอกเบ้ียแลว ยังเปนการปรับสถานะการเงินใหดีข้ึน จาก
ระดับหน้ีสินท่ีลดลง ซ่ึงเปนการเพ่ิมความสามารถในการท่ีจะจัดหาเงนิทุนเพ่ิมเติมไดในอนาคต หากมีความตองการเงนิทุน
สําหรับการขยายธุรกิจ หรือเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีกองทุนทํากับ BFKT ในกรณีท่ี 
กสท. โทรคมนาคม ใชสิทธิในการซ้ือทรัพยสิน (call option) ดังกลาว นอกจากน้ี BFKT ยังมีรายไดจากการใหเชาอุปกรณ 
Node B อุปกรณอิเล็กทรอนิกส NSS และการดูแลบํารุงรักษาโครงขายใหแก กสท. โทรคมนาคม ภายใตสัญญาเชาเคร่ือง
และอุปกรณ HSPA ท่ีมิไดโอนสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิจากการใหเชาทรัพยสินและการดูแลบํารุงรักษา
โครงขายดังกลาวใหแกกองทุน ดังน้ัน BFKT จึงนาจะสามารถปฏิบัติตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT 

ไดครบถวน แมจะอยูภายใตสมมติฐานในกรณีท่ีเลวรายท่ีสุดดังกลาว 6.1.3. (ง) “ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุนข้ึนอยูกับธุรกิจของกลุมทรูเปนอยางมาก  – สัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายไดกอใหเกิดความเส่ียงบางประการแกกองทุน” 

(ง) บริษัท เอเซีย ไวรเลส คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

AWC เปนบริษัทยอยท่ีบริษัท เทเลคอม โฮลดิงส จํากัด ถือหุนอยูรอยละ 99.99 โดยบริษัท เทเลคอม 
โฮลดิงส จํากัด เปนบริษัทยอยท่ีทรูถือหุนอยูรอยละ 99.99  AWC ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง 
นับต้ังแตป พ.ศ. 2555 AWC ไดขยายการประกอบธุรกิจครอบคลุมถึงการกอสรางและใหเชาเสาโทรคมนาคมแกบริษัทใน
เครือรายอ่ืนๆ ของทรู 

AWC ในฐานะหน่ึงในนิติบุคคลผูโอน ขาย (ก) สิทธิการเชาระยะยาวประมาณ 20 ป ใน FOC ของ 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ซ่ึงกองทุนอาจใชสิทธิในการซ้ือ  FOC ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ดังกลาว 
ภายหลังระยะเวลาการเชาระยะยาวดังกลาวส้ินสุดลง และ (ข) สิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิ (รวมถึงเงินท่ีไดรับ
จากการใชสิทธิเรียกรอง คําตัดสิน คําพิพากษา คดีความท่ีตัดสินใหแก AWC รวมท้ังการดําเนินการหรือสิทธิอ่ืนใดซ่ึง 
AWC มีสิทธิไดรับ ท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับรายไดหรือสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวท่ีเกิดข้ึน (โดยไมรวมถึงสิทธิ
และเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกับสัญญาซ่ึงกอใหเกิดรายไดดังกลาวของ AWC กอนหนา
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วันเร่ิมคํานวณรายไดในกรณีของเสาโทรคมนาคมของ AWC, กอนหนาวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 1 สําหรับเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และกอนหนาวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 สําหรับเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  ไมวา AWC จะไดดําเนินการใชสิทธิเรียกรอง
หรือไดรับชําระตามสิทธิหรือการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวกอนหนาหรือภายหลังวันเร่ิมคํานวณรายได วันเร่ิมคํานวณรายได
สําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 หรือวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ก็ตาม)) ท่ีเกิดข้ึน (i) ต้ังแต
และรวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายไดจนถึงวันครบกําหนดการเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC โดย BFKT ตามสัญญาเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC (ii) ต้ังแตและรวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 จนถึงวันครบ
กําหนดการเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 โดย BFKT ตามสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และ (iii) ต้ังแตและรวมถึงวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จนถึงวันครบ
กําหนดการเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดย BFKT ตามสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2   โดยขณะเดียวกัน BFKT ไดนําเสาโทรคมนาคมของ AWC, เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  ใหเชาชวงแก กสท. โทรคมนาคม ตามสัญญาเชาเคร่ือง
และอุปกรณ HSPA  เม่ือครบกําหนดระยะเวลาของ สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ 
AWC  สัญญา เชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 หรือสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 

2 แลว AWC จะโอนกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จํานวนหน่ึงใหแกกองทุนตามขอกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพยสินและ
สิทธิรายไดท่ีเขาทํากับ AWC ท้ังน้ี ในสวนของเสาโทรคมนาคมของ AWC  จํานวนหน่ึงจํานวนใดท่ีไมมีการโอนกรรมสิทธ์ิ
ดังกลาว เน่ืองดวยตั้งอยูบริเวณท่ีดินซ่ึงไมมีความชัดเจนในเร่ืองของความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิหรืออาจตกอยูภายใต
ขอจํากัดเก่ียวกับการใชพ้ืนท่ีบางประการน้ัน AWC จะเขาทําสัญญาเชาภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขเดิมกับนิติบุคคลใน
กลุมทรูซ่ึงถือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและจะดําเนินการโอนรายไดสุทธิจากการใหเชาพ้ืนท่ี (slots) บนเสา
ดังกลาวใหแกกองทุนตอไปเปนระยะเวลาอีก 10 ป โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.7.1 (ก)(2) “สัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC” และหัวขอ 2.2.1 “นโยบายการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
กองทุนลงทุนอยูในปจจุบัน” 

ภายใตสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC, สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
และสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 น้ัน BFKT ทําการเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC,  เสา
โทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จาก AWC ซ่ึง
เปนการเชาเสาโทรคมนาคมท้ังเสา โดย BFKT จะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานและดูแลรักษาเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ
จะชําระคาเชาลวงหนาเปนรายเดือนทุกๆ วันท่ี 24 ของแตละเดือนหรือวันทําการวันแรกถัดจากวันดังกลาว หรือวันอ่ืนใดท่ี
คูสัญญาจะไดตกลงกันในภายหลัง นอกจากน้ี BFKT จะเปนผูรับผิดชอบในการชําระคาเชาท่ีดินและส่ิงปลูกสรางซ่ึงเสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ต้ังอยู คาเชาซ่ึง AWC จะไดรับจาก BFKT จะเปนจํานวนท่ีเทากับคาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และ เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ซ่ึง BFKT จะ
ไดรับภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ภายหลังหักคาใชจายบางรายการแลว อยางไรก็ตาม หาก BFKT ไมได
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ชําระคาเชาดังกลาวใหแก AWC โดยมีเหตุมาจากการท่ี กสท. โทรคมนาคม ไมไดชําระคาเสาโทรคมนาคมใหแก BFKT 
ตามสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA (และการท่ี กสท. โทรคมนาคม ไมไดชําระคาเชาดังกลาวไมไดเปนผลมาจากการ
ท่ีเรียลมูฟมิไดปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีกําหนดในสัญญาขายสงบริการ HSPA) กรณีดังกลาวจะไมถือวา BFKT ผิดขอตกลงใดๆ 
ภายใตสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC  สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และสัญญาเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 แตอยางใด ท้ังน้ี สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จะส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 
3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แตอาจมีการตออายุสัญญาดังกลาว หาก กสท. โทรคมนาคมตออายุสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ 
HSPA  

(จ) บริษัท ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรช่ัน จํากัด (ช่ือเดิม คือ บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล 
คอนเวอรเจนซ จํากัด)  

TICC เปนบริษัทยอยท่ีบริษัท เทเลคอม โฮลดิงส จํากัด ถือหุนรอยละ 99.99  คณะกรรมการ กสทช. ได
ใหใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามแก  TICC เพ่ือการใหบริการโทรศัพทประจําท่ี บริการบรอดแบนด
และบริการขอมูลท่ัวประเทศ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง เพ่ือการใหบริการโครงขายอินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศ (International Internet Gateway) และบริการชุมสายอินเทอรเน็ต (National Internet Exchange 

Service) และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึงเพ่ือขายตอบริการโทรคมนาคมเพ่ือสาธารณะและบริการ
วงจร (PSTN) (GPRS, DSL) และบริการวงจรเชา/บริการชองสัญญาเชา (Leased circuit/channel services)  

TICC ในฐานะหน่ึงในนิติบุคคลผูโอน ไดขายและใหสิทธิในการเชาระยะยาวในทรัพยสินดังตอไปน้ี

ใหแกกองทุน (1) ระบบ FOC หลัก ซ่ึงประกอบดวย FOC ความยาว 5,112 กิโลเมตรและอุปกรณระบบส่ือสัญญาณท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดของประเทศไทย (2) ระบบบรอดแบนดซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดของประเทศไทย 

ซ่ึงสามารถรองรับการใหบริการไดประมาณ 1.2 ลานพอรต สําหรับใชในการใหบริการบรอดแบนดแกลูกคาบุคคล และ (3) 

สิทธิการเชาระยะยาวประมาณ 30 ป ใน FOC ซ่ึงในปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ต

และบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (หรือประมาณ 

80,014 คอรกิโลเมตร) ซ่ึงกองทุนอาจใชสิทธิในการซ้ือ FOC น้ันได ภายหลังระยะเวลาการเชาระยะยาวดังกลาวส้ินสุดลง 

โดยกองทุนให TICC เชากลับรอยละ 80 ของ FOC ดังกลาว เปนระยะเวลา 16 ป โดยอาจขยายระยะเวลาการเชาตอไปได

อีก 10 ป  

นอกจากน้ี TICC จะขายสิทธิการเชาระยะยาว ประมาณ 30 ป ใน FOC ซ่ึงปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยี

ระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม

ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986 คอรกิโลเมตร) ซ่ึงกองทุนอาจใชสิทธิในการซ้ือ FOC น้ันได 

ภายหลังระยะเวลาการเชาระยะยาวดังกลาวส้ินสุดลง ในฐานะเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
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ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ใหแกกองทุนดวย โดยกองทุนจะให TICC เชากลับรอยละ 80 ของ FOC ดังกลาวเปนระยะเวลา 16 

ป โดยอาจขยายระยะเวลาการเชาไดอีก 10 ป  

ท้ังน้ี ตามสัญญาเชา ดําเนินการและบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี TICC ในฐานะผูเชา

และบริหารจัดการหลัก จะยังคงใชระบบ FOC หลัก และ FOC ดังกลาว ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับความสําเร็จของธุรกรรมท่ีเก่ียวของ

กับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จนถึงป พ.ศ. 2576 เปนอยางนอย พรอมท้ังอุปกรณ

ระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของ และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดโดยสิทธิแตเพียงผูเดียว ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับ

ความสําเร็จของธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จนถึงป พ.ศ. 2564 

เปนอยางนอย 

(ฉ) บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 

ทรูมูฟเปนบริษัทยอยท่ี BITCO ถือหุนรอยละ 99.99 โดย BITCO เปนบริษัทยอยซึ่ง TUC ถือหุนอยูรอย
ละ 99.74 (โดย TUC เปนบริษัทยอยท่ีทรูถือหุนอยูรอยละ 99.99) ในฐานะหน่ึงในนิติบุคคลผูโอน ทรูมูฟไดขาย FOC 

ของทรูมูฟ ซ่ึงใชสําหรับการใหบริการโทรศัพทมือถือและอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ความ ยาว 542 
กิโลเมตร (หรือ 117,147 คอรกิโลเมตร) ใหแกกองทุน  นอกจากน้ี ทรูมูฟ ยังจะขายระบบ FOC ของทรูมูฟ ซ่ึงใชสําหรับการ
ใหบริการโทรศัพทมือถือและอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ความยาวประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
117,871 คอรกิโลเมตร) และระบบ FOC ของทรูมูฟซ่ึงใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx  สําหรับการใหบริการอินเทอรเน็ต
และอินเทอรเน็ตบรอดแบนดในเขตตางจังหวัด ความยาวประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร
กิโลเมตร) ในฐานะเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี  3 ใหแกกองทุนดวย 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 2.2.3 “ทรัพยสินโครงสรางโทรคมนาคมพ้ืนฐานท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2” และ
หัวขอ 2.2.4 “ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3” 

3.3.3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  

ทรู บริษัทยอยและบริษัทรวมของทรู ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลผูโอนและผูเชาและบริหารจัดการหลัก ไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ ในประเทศไทย ดังตอไปน้ี  

ผูรับใบอนุญาต 
ประเภท

ใบอนุญาต 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

อายุ

ใบอนุญาต 

วันที่ไดรับ

อนุญาต 

วันที่

ใบอนุญาต

หมดอายุ 

บริษัท ทรู อินเตอรเนช่ัน

แนล เกตเวย จํากัด 
3 วงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเทศ 15 ป 11 พ.ย. 2552 11 พ.ย. 2567 
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ผูรับใบอนุญาต 
ประเภท

ใบอนุญาต 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

อายุ

ใบอนุญาต 

วันที่ไดรับ

อนุญาต 

วันที่

ใบอนุญาต

หมดอายุ 

บริษัท ทรู อินเตอรเนช่ัน

แนล เกตเวย จํากัด 
2 

วงจรแลกเปล่ียนขอมูลอินเทอรเน็ต

ระหวางประเทศ (IIG) / ศูนย

แลกเปล่ียนขอมูลอินเทอรเน็ต 

(ภายในประเทศไทย NIX) 

5 ป 19 พ.ค. 2559 18 พ.ค. 2564 

บริษัท ทรู อินเตอรเนช่ัน

แนล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 
3 

บริการโทรศัพทระหวางประเทศ และ

บริการเสริม 
20 ป 25 ม.ค. 2550 24 ม.ค. 2570 

TICC 3 
บริการโทรศัพทประจําท่ีและบริการ

เสริม 
20 ป 7 ธ.ค. 2549 6 ธ.ค. 2569 

TICC 1 

บริการขายตอบริการโทรคมนาคม 

(GPRS, DSL )เพ่ือสาธารณะ บริการ

วงจร หรือ ชองสัญญาณเชา 

5 ป 26 ส.ค. 2557 25 ส.ค. 2562 

TICC 2 

บริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวาง

ประเทศ และบริการชุมสาย

อินเทอรเน็ต 

5 ป 25 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2565 

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร

เชียลอินเตอรเนต จํากัด 
1 

บริการขายตอบริการวงจรเชาสวน

บุคคลระหวางประเทศ 
5 ป 11 พ.ย. 2557 10 พ.ย. 2562 

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร

เชียลอินเตอรเนต จํากัด 
1 บริการอินเทอรเน็ต 5 ป 23 มิ.ย. 2557 22 มิ.ย. 2562 

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 1 
บริการขายตอบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี 
5 ป 16 ธ.ค. 2558 15 ธ.ค. 2563 

TUC 3 
บริการโครงขายโทรคมนาคมไรสาย 

2100 MHz 
15 ป 7 ธ.ค. 2555 6 ธ.ค. 2570 



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 159 

ผูรับใบอนุญาต 
ประเภท

ใบอนุญาต 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

อายุ

ใบอนุญาต 

วันที่ไดรับ

อนุญาต 

วันที่

ใบอนุญาต

หมดอายุ 

TUC 3 
บริการโครงขายโทรคมนาคมไรสาย 

1800 MHz 
17 ป 9 เดือน 4 ธ.ค. 2558 15 ก.ย. 2576 

TUC 3 
บริการโครงขายโทรคมนาคมไรสาย 

900 MHz 
15 ป 3 เดือน 16 มี.ค. 2559 30 มิ.ย. 2574 

TUC 3 
บริการโทรคมนาคมประเภท

อินเทอรเน็ตไรสาย (WiFi) 
15 ป 23 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2574 

TUC 3 

บริการโทรศัพทระหวางประเทศ แบบ

ตอตรงอัตโนมัติ (International Direct 

Dialing: IDD) และ VAS 

15 ป 22 มิ.ย. 2559 21 มิ.ย. 2574 

 

3.3.4. คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

(ก) กรรมการ 

ณ วันท่ีของหนังสือช้ีชวนฉบับน้ี คณะกรรมการของทรูประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ รวมท้ังส้ินจํานวน 18 
ทาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ช่ือ - นามสกุล อายุ ตําแหนง 

นายโชติ โภควนิช 75 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการในคณะกรรมการดานการเงิน และ กรรมการ
ในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
กรรมการ  

ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ 78 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และ ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการท่ีด ี

นางปรีเปรม เสรีวงษ 62 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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ช่ือ - นามสกุล อายุ ตําแหนง 

นายฮาราลด ลิงค 63 กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉํ่าเฉลิม 73 กรรมการอิสระ 

นายฉวี่ เกิงโหลว 60 กรรมการอิสระ 

นายธนินท เจียรวนนท 78 ประธานกรรมการ  

ดร. อาชว เตาลานนท 79 รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการดาน
การเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการท่ีด ี

ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท 66 รองประธานกรรมการ และ ท่ีปรึกษาอาวุโส 

นายหล่ี เจิงเมา 55 รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ 

ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม 68 กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการดานการเงิน 
และ กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ 65 กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการดานการเงิน  
และ กรรมการในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและ
สรรหากรรมการ  

นายวเิชาวน รักพงษไพโรจน 60 กรรมการ และ กรรมการผูจัดการใหญ (รวม) 

นายชัชวาลย เจียรวนนท 56 กรรมการ 

นายสุภกิต เจียรวนนท 54 กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนและสรรหากรรมการ 

นายณรงค เจียรวนนท 53 กรรมการ 

ดร. เซ่ีย ปง 44 กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการดานการเงิน 

นายศุภชัย เจียรวนนท 50 กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
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นายโชติ  โภควนิช ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระต้ังแตป พ.ศ. 2542 และใน
ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการดานการเงิน และกรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ นอกจากน้ี นายโชติยังไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระและ
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) รวมถึง
ประธานกรรมการของบริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน) อีกดวย 

ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระต้ังแตป พ.ศ. 2536 และ
ในปจจุบันยังดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อีกท้ังยังดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตั้งแตป พ.ศ. 2557 เปนตนมา นอกจากน้ี ดร. โกศล
ยังเคยดํารงตําแหนงอีกหลายตําแหนง อาทิเชน ประธานกรรมการตรวจสอบของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ต้ังแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2559 กรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซ่ึงเปนองคกรมหาชน ในระหวางป พ.ศ. 2544 
ถึงป พ.ศ. 2552 และนายกสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในระหวางป พ.ศ. 2544 ถึงป พ.ศ. 
2548 

นางปรีเปรม เสรีวงษ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ปจจุบัน นางปรีเปรมยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด และท่ีปรึกษาบริษัท โกซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด  โดยในระหวางป พ.ศ. 2553 จนถึงป 
พ.ศ. 2555 นางปรีเปรมเคยดํารงตําแหนงเปนท่ีปรึกษาของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  อีกท้ังในชวงป พ.ศ. 2547 
จนถึงป พ.ศ. 2550 นางเปรมปรียังเคยดํารงตําแหนงเปน กรรมการสมาชิก Technology Council Asian Banker Summit 

อีกดวย  

นายฮาราลด ลิงค ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูต้ังแตป พ.ศ. 2543 และไดรับการแตงต้ังใหเปน
กรรมการอิสระต้ังแตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา อน่ึง นายฮาราลด ลิงคยังดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนและสรรหากรรมการตั้งแตเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2560 อีกดวย ปจจุบัน นายฮาราลด ลิงคยังดํารงตําแหนง
เปนประธานกรรมการของบริษัท บี.กริม พาวเวอร จํากัด (มหาชน) กรรมการอิสระของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด 
(มหาชน) และยังดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการของกลุมบริษัท บี.กริม นับแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา 

ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉํ่าเฉลิม ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระต้ังแตป พ.ศ.2553  
ปจจุบัน ศ. (พิเศษ) เรวัตยังดํารงตําแหนงในฐานะกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง 
แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) กรรมการอิสระของบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เสริมสุข จํากัด 
(มหาชน) และยังดํารงตําแหนงเปนรองประธานกรรมการบริษัทของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) อีกดวย 
นอกจากน้ี ศ. (พิเศษ) เรวัตยังไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะอาจารยพิเศษใหกับสถาบันการศึกษาอีกหลายแหง ซ่ึงรวมถึง คณะ
นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี และสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา โดยในระหวางป พ.ศ. 2546 ถึงป พ.ศ. 2548 ศ. (พิเศษ) เรวัต
ไดทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษากฎหมายใหกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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นายฉวี่ เกิงโหลว ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูในฐานะกรรมการอิสระต้ังแตป พ.ศ. 2557 ปจจุบัน
นายฉวี่ เกิงโหลว ยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของบริษัท ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง  เซอรวิส จํากัด กรรมการ
ผูจัดการใหญของบริษัท ฮอลล่ี โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด กรรมการผูจัดการใหญของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือ
การอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จํากัด และรองประธานกรรมการของสมาคมการคาวิสาหกิจจีน-ไทย 

นายธนินท  เจียรวนนท  ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูในฐานะประธานกรรมการต้ังแตป  
พ.ศ. 2536 และยังดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริษัทของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และ
ประธานกรรมการบริษัทของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) รวมถึงตําแหนงประธานกรรมการอาวุโสของบริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ จํากัด อีกดวย 

ดร. อาชว  เตาลานนท ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูในฐานะรองประธานกรรมการต้ังแตป  พ.ศ. 
2536 เปนประธานคณะกรรมการดานการเงนิ ต้ังแตป พ.ศ. 2544 และเปนกรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ของทรูตั้งแตป พ.ศ. 2549 ปจจุบัน ดร.อาชว ดํารงตําแหนงเปนประธานของ Board of Trustees สมาคมการจัดการธุรกิจ
แหงประเทศไทย และ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใน
อดีต ดร. อาชว เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการใหญของทรู ต้ังแตป พ.ศ. 2535 ถึงป พ.ศ. 2542 รองประธาน
กรรมการของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด ต้ังแตป พ.ศ. 2535 จนถึงป พ.ศ. 2560 และเปนประธานกรรมการ
หอการคาไทย และประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย ต้ังแตป พ.ศ. 2544 จนถึง ป พ.ศ. 2547 

ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูในฐานะรองประธานคณะกรรมการต้ังแตป 
พ.ศ. 2540 และยังไดดํารงตําแหนงตางๆ อีกหลายตําแหนง ภายในกลุมทรู อาทิ เปนท่ีปรึกษาอาวุโสใหกับทรู กรรมการ
บริษัทของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด บริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค 
จํากัด (มหาชน) และเปนท่ีปรึกษาใหกับคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) นอกจากน้ี ศ. (พิเศษ) อธึกยัง
ปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยพิเศษของภาควิชากฎหมายธุรกิจใหกับคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ณ ปจจุบัน 
โดยในอดีต ชวงระหวางป พ.ศ. 2544 จนถึง ป พ.ศ. 2549 ศ. (พิเศษ) อธึก ยังเคยดํารงตําแหนงเปนผูพิพากษาสมทบใน
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางอีกดวย 

ดร. หล่ี เจิงเมา ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทของทรูในฐานะรองประธานกรรมการ และเปนกรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และสรรหากรรมการ ต้ังแตป พ.ศ. 2557 ปจจุบัน ดร.หล่ี เจิงเมา ยังดํารงตําแหนงเปน
รองประธานกรรมการของ China Mobile Communications Corporation และตําแหนงกรรมการ ของ China Mobile 

Communications Services Corporation Ltd. อีกดวย 

ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูตั้งแตป พ.ศ. 2555 และปจจุบันยังไดดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการในคณะกรรมการดานการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของทรูดวย อน่ึง 
ศ. ดร. วรภัทรยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) กรรมการของบริษัท อมตะ 
วีเอ็น จํากัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ (สพร.) เปนอนุญาโตตุลาการใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยศ. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอีกดวย 
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นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูต้ังแตป พ.ศ. 2544 และปจจุบัน ยังดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการในคณะกรรมการดานการเงินและกรรมการในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
กรรมการของทรู นอกจากน้ี นายอํารุงยังเปนกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) กรรมการของบริษัท สยาม
แมคโคร จํากัด (มหาชน) และรองประธานสํานักการเงินของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด 

นายวิเชาวน รักพงษไพโรจน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูตั้งแตป พ.ศ. 2543 และในปจจุบันยังเปน
กรรมการผูจัดการใหญ (รวม) ของทรูอีกดวย นายวิเชาวนไดเขาดํารงตําแหนงตาง ๆ ภายในกลุมทรู อาทิ กรรมการของ
บริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรูมูฟ จํากัด รวมถึงตําแหนงกรรมการและกรรมการผูจัดการ
ใหญ (รวม)ของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด  นอกจากน้ี นายวิเชาวนยังไดดํารงตําแหนงเปน
ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท พันธวณิช จํากัด และบริษัท ฟรีวิลล โซลูชั่นส จํากัดอีกดวย  

นายชัชวาลย เจียรวนนท ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูต้ังแตป พ.ศ. 2536 และในปจจุบันยังเปน
กรรมการผูอํานวยการบริหารการลงทุนกลุมอีกดวย นายชัชวาลยไดเขาดํารงตําแหนงตาง ๆ ภายในกลุมทรู อาทิ เปน
กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหารของบริษัท เทเลคอมโฮลด้ิง จํากัด นอกจากน้ี ยังดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอสวีไอ 
จํากัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน 
จํากัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) รวมถึงเปนกรรมการ บริษัท อิ
ออน ธนสินทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

นายสุภกิต เจียรวนนท ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูต้ังแตป พ.ศ. 2536 และปจจุบันดํารงตําแหนง
เปนกรรมการในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการของทรู นอกจากน้ี นายสุภกิตยังดํารงตําแหนง
ตางๆ อีกหลายตําแหนงภายในกลุมทรู อาทิ เปนประธานกรรมการของบริษัท ทรู วิ ช่ันส กรุป จํากัด ประธาน
คณะกรรมการบริหารของบริษัท เทเลคอมโฮลด้ิง จํากัด และยังไดเขาดํารงตําแหนงตางๆ อีกหลายตําแหนงภายในกลุม
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ ซ่ึงรวมถึง การเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และ
ประธานกรรมการบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนตน  

นายณรงค เจียรวนนท ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทของทรูต้ังแตป พ.ศ. 2551นอกจากน้ี นายณรงคยัง
ดํารงตําแหนงตางๆ อีกหลายตําแหนงภายในกลุมทรู อาทิ กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทรู 
วิชั่นส กรุป จํากัด และกรรมการของบริษัท ทรู ซีเจ ครีเอช่ันส จํากัด ปจจุบัน นายณรงคยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) นอกจากน้ี นายณรงคยังไดเขาดํารงตําแหนง
ตางๆอีกหลายตําแหนงภายในกลุมเครือเจริญโภคภัณฑ ซ่ึงรวมถึง การเปนกรรมการของ Chia Tai Qingdao Holdings 

(Hongkong) Limited และนายณรงคยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริหารของ บริษัท ดิไอคอนสยาม ซูเปอรลักซ เรสซิ
เดนซ คอรปอเรช่ัน จํากัด อีกดวย 

ดร. เซ่ีย ปง ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการดานการเงินของทรูต้ังแตป พ.ศ. 
2559 ปจจุบัน ดร. เซ่ีย ปง ยังดํารงตําแหนงเปนผูจัดการท่ัวไปฝายการตลาดของบริษัท China Moblie Communications 

Corporation อีกดวย ในอดีต ดร. เซ่ีย ปง เคยดํารงตําแหนงเปนผูจัดการท่ัวไปของ China Mobile Group Qinghai Co., 
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Ltd. ระหวางป พ.ศ. 2557 จนถึงป พ.ศ. 2559 และรองผูจัดการท่ัวไปของ China Mobile Group Qinghai Co., Ltd. 

ระหวางป พ.ศ. 2553 จนถึงป พ.ศ. 2557 

นายศุภชัย เจียรวนนท ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของทรูตั้งแตป พ.ศ. 2536 และปจจุบันดํารงตําแหนง
เปนประธานคณะกรรมการบริหารของทรู นอกจาน้ี นายศุภชัยยังดํารงตําแหนงเปนรองประธานกรรมการและประธาน
คณะผูบริหารของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด ควบคูไปดวย และนายศุภชัยยังดํารงตําแหนงเปนหน่ึงในกรรมการ
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โครงการสานพลังประชารัฐ หัวหนาทีมภาคเอกชนของคณะทํางาน
ดานการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผูนํา ประธาน Steering Committee ของ UN Global Compact Local Network 

ประจําประเทศไทย และนายกสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภอีกดวย   

(ข) ผูบริหารระดับสูง 

ขอมูลเก่ียวกับคณะผูบริหารระดับสูงของทรูประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ช่ือ - นามสกุล อายุ ตําแหนง 

นายวเิชาวน รักพงษไพโรจน 60 กรรมการผูจดัการใหญ (รวม) 

ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ 45 กรรมการผูจดัการใหญ (รวม) 

นายวิลเล่ียม แฮริส 56 หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน 

นายเจริญ ล่ิมกังวาฬมงคล 54 หัวหนาคณะผูบริหารดานพาณิชย 

ดร. ปพนธ รัตนชัยกานนท 51 หัวหนาคณะผูบริหารดานแบรนดและการส่ือสาร 

นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย 59 หัวหนาคณะผูบริหารดานธุรกิจองคกร 

นายขจร เจียรวนนท 51 ผูอํานวยการบริหารดานกิจการองคกร 

นายศิริพจน คุณากรพันธุ 54 ผูอํานวยการบริหาร ดานการบริหารจัดการระดับภูมิภาค 

นายอาณัติ เมฆไพบูลยวัฒนา 57 ผูอํานวยการบริหาร ดานการบริหารจัดการระดับภูมิภาค 

   ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ (รวม) ต้ังแตเดือนธันวาคม 
2560 กอนหนาน้ี ดร. กิตติณัฐ ดํารงตําแหนงผูชวยประธานคณะกรรมการบริหาร ซ่ึง ดร. กิตติณัฐ ไดทํางานรวมกับกลุม 

ทรูมานานกวา 11 ป เคยดํารงตําแหนง หัวหนาคณะผูบริหารดานการพาณิชยของกลุมทรู และยังเปนผูนําในการสราง 

แบรนดทรูใหมีภาพลักษณที่โดดเดนดานสมารทโฟนและเครือขาย 4G 
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ดร. กิตติณัฐ ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองคกร จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทสองสาขา ไดแก สาขาบริหารธุรกิจและ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศจาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

นายวิลเล่ียม แฮริส ดํารงตําแหนงเปนหัวหนาคณะผูบริหารดานการเงินของทรูต้ังแตเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 
2559 นอกจากนี้ นายวิลเลี่ยมยังดํารงตําแหนงตาง ๆ อีกหลายตําแหนง ภายในกลุมทรู อาทิ กรรมการบริษัทของบริษัท 
ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค จํากัด (มหาชน) อน่ึง นายวิลเล่ียมเคยดํารงตําแหนงเปนหัวหนาคณะ
ผูบริหารดานการเงินใหกับทรูในระหวางป พ.ศ. 2544 ถึงป พ.ศ. 2550 และดํารงตําแหนงเปนรองกรรมการผูจัดการใหญ
ดานการเงินของทรูในระหวางป พ.ศ. 2542 ถึงป พ.ศ. 2543 

นายเจริญ ล่ิมกังวาฬมงคล ดํารงตําแหนงเปนหัวหนาคณะผูบริหารดานพาณิชย ของทรูและบริษัท ทรูมูฟ เอช ยู
นิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด นอกจากนี้ นายเจริญยังดํารงตําแหนงตาง ๆ อีกหลายตําแหนง ภายในกลุมทรู อาทิ 
กรรมการผูจัดการบริษัท ทรู มัลติมีเดีย จํากัด และบริษัท ทรู ไลฟ พลัส จํากัดใ นอกจากน้ี นายเจริญยังเคยดํารงตําแหนง
เปนกรรมการผูจัดการ ดานการบริหารจัดการระดับภูมิภาคของทรู ในระหวางเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2557 จนถึงเดือน
กรกฎาคม ป พ.ศ. 2560 อีกดวย 

ดร. ปพนธ รัตนชัยกานนท ดํารงตําแหนงเปนหัวหนาคณะผูบริหารดานแบรนดและการส่ือสารของทรู ต้ังแตป 
พ.ศ. 2559 กอนหนาน้ี ดร. ปพนธเคยดํารงตําแหนงเปนผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ/ประธานคณะผูบริหาร และ 
ผูอํานวยการบริหารดานลูกคาภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของทรู ต้ังแตป พ.ศ. 2557 จนถึงป พ.ศ. 2559 หัวหนา
คณะผูบริหารดานการพาณิชย - ดานการขายและรีเทลของทรู ต้ังแตป พ.ศ. 2555 จนถึงป พ.ศ. 2556  และผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ และรองหัวหนาคณะผูบริหารดานการพาณิชยของทรูต้ังแตป  พ.ศ. 2548 จนถึง ป พ.ศ. 2555 อีก
ดวย   

นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย ดํารงตําแหนงเปนหัวหนาคณะผูบริหารดานลูกคาองคกรธุรกิจ ต้ังแตป พ.ศ. 
2559 นอกจากนี้ นายทรงธรรมยังดํารงตําแหนงตางๆ อีกหลายตําแหนง ภายในกลุมทรู อาทิ กรรมการบริษัทของบริษัท 
กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค จํากัด (มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท เทเลคอม โฮลด้ิง จํากัด 

นายขจร เจียรวนนท ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการบริหารดานกิจการองคกรของทรู และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิ
เวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด นอกจากน้ี นายขจรยังดํารงตําแหนงตาง ๆ อีกหลายตําแหนง ภายในกลุมทรู อาทิ  
กรรมการบริษัทของบริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค จํากัด (มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล 
คลับ จํากัด 

นายศิริพจน คุณากรพันธุ ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการบริหาร ดานการบริหารจัดการระดับภูมิภาคของทรู 
ต้ังแตป พ.ศ. 2557 และยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด อีกดวย ท้ังน้ี นาย
ศิริพจนเคยดํารงตําแหนงเปนหัวหนาคณะผูบริหารดานปฏิบัติการโครงขายของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด ต้ังแตป พ.ศ. 2551 

จนถึงป พ.ศ. 2557 และตําแหนงผูอํานวยการฝายขายลูกคาธุรกิจของทรูตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงป พ.ศ. 2550  
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นายอาณัติ เมฆไพบูลยวัฒนา ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการบริหาร ดานการบริหารจัดการระดับภูมิภาคของทรู 
ต้ังแตป พ.ศ. 2557 นอกจากน้ี นายอาณัติยังดํารงตําแหนงตางๆ อีกหลายตําแหนง ภายในกลุมทรู อาทิ กรรมการบริษัท
ของบริษัท ทรู วิช่ันส กรุป จํากัด ท้ังน้ี นายอาณัติเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด 
(มหาชน) รองหัวหนากลุมคณะผูบริหารดานการพาณิชยของทรูต้ังแตป พ.ศ. 2552 จนถึงป พ.ศ. 2555 และเปน
ผูอํานวยการและผูจัดการท่ัวไปของทรูต้ังแตป พ.ศ. 2545 จนถึงป พ.ศ. 2552 

3.3.5. บุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุมทรูมีพนักงานประจําจํานวนท้ังส้ิน 16,591 คน โดยเปนจํานวนท่ีไมรวม
พนักงานช่ัวคราว กลุมทรูคาดวาจะยังคงนโยบายการวาจางพนักงานช่ัวคราวตอไป กลุมทรูมิไดทําขอตกลงเก่ียวกับสภาพ
การจางกับพนักงานรายใดท้ังส้ิน 

3.3.6. ประกันภัย 

กลุมทรูมีการทําประกันภัยกับผูรับประกันภัยท่ีมีช่ือเสียง โดยครอบคลุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในทางปกติของการ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการประกันภัยความเสียหายของทรัพยสินและธุรกิจหยุดชะงักสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนกับอาคาร เคร่ืองจักร อุปกรณ สินคาคงคลังและทรัพยสินท่ีมีตัวตนอ่ืนๆ อันเน่ืองมาจากอัคคีภัย แผนดินไหว 
จลาจล การนัดหยุดงาน นํ้าทวมและความเสียหายท่ีระบุไวอื่นๆ (ภายใตเงื่อนไขบางประการ) 

3.3.7. ขอพิพาทและการดําเนินการทางกฎหมาย  

ทรูและบริษัทในเครือเปนคูความในขอพิพาทและคดีพิพาทหลายคดี ท้ังน้ี ตามสรุปขอพิพาทสําคัญตามดานลาง 
ดวยเหตุท่ีขอพิพาททางกฎหมายท้ังในช้ันศาลและอนุญาโตตุลาการไมสามารถคาดการณผลได จึงไมอาจรับรองไดวาทรู
และบริษัทในเครือจะชนะคดีหรือขอพิพาทใดขอพิพาทหน่ึงเปนการเฉพาะ และกลุมทรูก็ไมอาจคาดการณผลแหงคดีหรือ
ขอพิพาท รวมถึงผลกระทบทางดานการเงินของคดีและขอพิพาทตางๆ เหลาน้ีได หากผลแหงคดีหรือขอพิพาทออกมาใน
เชิงลบก็ยอมจะสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกลุมทรู ซ่ึงอาจกระทบตอ
ความสามารถของทรูหรือของบริษทัในเครือแลวแตกรณี ท่ีจะชําระเงินใหแกกองทุนตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 6.1“ความเส่ียงเก่ียวกับกองทุน” และ
หัวขอ 6.3 “ความเส่ียงเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของกลุมทรู” 

ขอพิพาททางอนุญาโตตุลาการเก่ียวกับเสาโทรคมนาคมและเคร่ืองมืออุปกรณท่ีมีกับ กสท. โทรคมนาคม 

เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2556 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนคําเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ เรียกรองให 
ทรูมูฟโอนทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive จํานวนหน่ึงซ่ึงใชกับเสาโทรคมนาคมท่ีไดสราง
ข้ึนตามสัญญาใหดําเนินการฯ ใหแก กสท. โทรคมนาคม หรือใหชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวน 821.14 ลานบาท ท้ังน้ี
ทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ซ่ึงเปนมูลพิพาทของขอพิพาทอนุญาโตตุลาการรวมถึง
อุปกรณการใหบริการเคล่ือนท่ี (mobile car) ตูคอนเทนเนอร อาคารส่ิงปลูกสราง (shelter) และเคร่ืองและอุปกรณ (หมอ
แปลงไฟฟา) ในสวนของไฟฟากระแสสลับ (adaptor for AC transformer) ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาทาง
อนุญาโตตุลาการ 
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เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ ใหทรูมูฟสงมอบ
พรอมโอนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองและอุปกรณ Generator จํานวน 59 สถานี ใหแก กสท. โทรคมนาคม หากสงมอบไมไดไมวา
กรณีใด ๆ ใหชดใชราคาแทน รวมมูลคาเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 39.57 ลานบาท ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณา
ทางอนุญาโตตุลาการ 

เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กสท. โทรคมนาคม ฟอง TUC ตอศาลปกครองกลาง โดยอางเหตุวา TUC ได
ติดต้ังเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคม 2100 MHz เช่ือมตอกับเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคมท่ีประกอบเปนสถานีฐาน 
(สถานีเครือขาย) ที่มีไวใชใหบริการวิทยุคมนาคมระบบ 1800 MHz จํานวน 72 สถานีฐาน ซึ่ง กสท. โทรคมนาคม  
อางวาเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินเคร่ืองและอุปกรณท่ีทรูมูฟมีไวใชเพ่ือบริการตามสัญญาใหดําเนินการใหบริการ
วิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN 1800 จึงเรียกรองให TUC ร้ือถอนเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคมดังกลาว
และชดใชคาเสียหายแก กสท. โทรคมนาคม เปนจํานวนเงิน 83.94 ลานบาทพรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของ
ตนเงิน 76.75 ลานบาท ถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ เรียกรองใหทรูมูฟร้ือ
ถอนเคร่ืองและอุปกรณโทรคมนาคม 2100 MHz อ่ืนท่ีติดต้ังหรือเช่ือมตอกับเคร่ืองและอุปกรณโทรคมนาคม 1800 MHz 

ภายใตสัญญาใหดําเนินการตามสิทธิ หรือคํายินยอมของทรูมูฟ หรือใหชดใชคาเสียหายแก กสท. โทรคมนาคม เปนเงิน
จํานวน 417.66 ลานบาท ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ 

ขอพิพาทท่ีเก่ียวของกับสัญญาใหดําเนินการฯ 

กสท. โทรคมนาคม และทรูมูฟมีขอพิพาทและคดีความท่ีเก่ียวกับสัญญาใหดําเนินการฯ และสัญญาท่ีเก่ียวของ
ซ่ึงกําลังอยูในกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและศาล  

เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กสท. โทรคมนาคม ไดยื่นขอพิพาท ตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกรองให 
ทรูมูฟชําระคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเปนจํานวนเงิน 113.58 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 
คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําช้ีขาดใหทรูมูฟ ชําระเงินให กสท. โทรคมนาคม จํานวน 99.60 ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ) ทรูมูฟไดดําเนินการย่ืนคําขอใหเพิกถอนคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครอง
กลาง และศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาเมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ 2554 วาคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม
ชอบดวยกฎหมายซ่ึงการยอมรับหรือบังคับตามคําชี้ขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ศาลปกครองกลางจึงมีคําสั่งเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 

กสท. โทรคมนาคม ไดอุทธรณคําพิพากษาดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด โดยคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 กสท. โทรคมนาคม ยื่นคํารองตอศาลปกครองกลางขอให
บังคับตามคําชี้ขาดและขอใหทรูมูฟ ชําระคาเสียหาย อยางไรก็ตาม ทรูมูฟคัดคานวาศาลไดเพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาว
แลว ดังน้ัน กสท. โทรคมนาคม จึงไมมีสิทธิขอใหบังคับตามคําช้ีขาดดังกลาวอีก และเม่ือในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ศาลปกครองกลางตัดสินใหยกคํารองขอใหบังคับตามคําชี้ขาดของ กสท. โทรคมนาคม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 กสท. โทรคมนาคม อุทธรณคําพิพากษาดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด โดยคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด 
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เม่ือวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2551 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการให ทรูมูฟ ชําระคาสวน
แบงรายไดท่ีสงขาดไปรวมท้ังคาปรับและดอกเบ้ียเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 8,969.08 ลานบาท ตอมาเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 
พ.ศ. 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําช้ีขาดใหยกขอพิพาทดังกลาว ทําใหทรูมูฟไมตองชําระผลประโยชนตอบแทน
ตามขอพิพาทแตอยางใด ตอมาเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กสท. โทรคมนาคม ไดยื่นคํารองขอเพิกถอนคําช้ีขาด
อนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองกลาง และเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ศาลปกครองกลางไดมีพิพากษายกคํารอง
ขอเพิกถอนคําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการของ กสท. โทรคมนาคม ซ่ึงตอมา กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนอุทธรณคําพิพากษา
ของศาลปกครองกลางดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 6.3.1“กลุมทรูมีการแขงขันกับรัฐวิสาหกิจผูเคยใหสิทธิดําเนินการ ซ่ึงไดนําไปสูขอ
พิพาทกับรัฐวิสาหกิจผูเคยใหสิทธิดําเนินการเหลาน้ันและยังอาจนําไปสูขอพิพาทในภายหนากับรัฐวิสาหกิจผูเคยใหสิทธิ
ดําเนินการ“  

เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 กสท. โทรคมนาคม ไดยื่นขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกรองให 
ทรูมูฟ ชําระสวนแบงรายไดเพ่ิมเติมจํานวน 45.95 ลานบาท (เบ้ียปรับจากการชําระผลประโยชนตอบแทนสวนเพ่ิมปที่ 6-8 
ลาชา) เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยช้ีขาดใหทรูมูฟชําระเงินจํานวน 7 ลานบาท ซ่ึง 
ทรูมูฟไดยื่นคํารองขอเพิกถอนคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองกลางเม่ือ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ 
กสท. โทรคมนาคม ก็ไดมีการย่ืนขอเพิกถอนคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเชนกัน ซ่ึงตอมาศาลไดมีคําส่ังใหรวมคดี 
ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 กสท. โทรคมนาคม ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ
เรียกรองให ทรูมูฟ ชําระคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษสี่หลักหมายเลข 1331 เปนจํานวนเงิน 3.96 ลาน
บาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป ภาษีมูลคาเพ่ิมและคาปรับรอยละ 1.25 ตอเดือน และคาธรรมเนียมและคาใชจาย
ท่ีเกิดจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดยเบ้ียปรับใหคิดต้ังแตวันท่ี กสท. โทรคมนาคม ชําระคาธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมตอ กทช. จนถึงวันที่ทรูมูฟชําระเงินคืนครบถวนแก กสท. โทรคมนาคม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 
2559 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําช้ีขาดใหทรูมูฟชนะคดีโดยยกคําฟองของ กสท. โทรคมนาคม ตอมาเม่ือวันท่ี 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนคํารองขอเพิกถอนคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครอง
กลาง ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 กสท. โทรคมนาคม ไดยื่นขอพิพาทตอ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อ
เรียกรองใหทรูมูฟ นําหนังสือคํ้าประกันผลประโยชนตอบแทนข้ันตํ่าวงเงิน 646 ลานบาทและ 679 ลานบาทรวมเปนเงิน
ท้ังส้ิน 1,325 ลานบาท มาวางคํ้าประกันการดําเนินงานสําหรับปท่ี 14 และปท่ี 15 ตอมาเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
ทรูมูฟไดยื่นขอเรียกรองแยงในคดีดังกลาวให กสท. โทรคมนาคม คืนหนังสือคํ้าประกันผลประโยชนตอบแทนข้ันตํ่าของ
ปดําเนินการท่ี 11 ถึงปท่ี 13 และเรียกรองคาเสียหายจาก กสท. โทรคมนาคมเปนเงินท้ังสิ้น 56.19 ลานบาท ซ่ึงสถาบัน
อนุญาโตตุลาการไดมีคําส่ังใหรวมการพิจารณาคดีน้ีกับคดีท่ี กสท. โทรคมนาคม เรียกรองใหทรูมูฟวางหนังสือคํ้าประกัน
การดําเนินงานสําหรับปท่ี 16 และปท่ี 17 ตอมาเมื่อวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมาก
ไดมีคําชี้ขาด ใหยกคําเสนอขอพิพาทของ กสท. โทรคมนาคม และให กสท. โทรคมนาคม ชดใชคาเสียหายแกทรูมูฟ 
จํานวน 60.46 ลานบาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาวนับแตวันที่ยื ่นขอ
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เรียกรองแยง (7 ตุลาคม พ.ศ. 2554) เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จส้ิน และให กสท. โทรคมนาคม ชดใชคาธรรมเนียม
หนังสือคํ้าประกันปที่ 11 ปที่ 12 และปที่ 13 ในอัตรารอยละ 2 ตอป ของวงเงินตามหนังสือคํ้าประกันเปนเงินปละ 26.2 
ลานบาท พรอมดอกเบี ้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ ทรูม ูฟ ไดชําระเงินจํานวนดังกลาวจนกวา  กสท. 
โทรคมนาคม จะคืนหนังสือคํ้าประกันการดําเนินงานป ท่ี 11 ปท่ี 12 และปท่ี 13 ใหแก ทรูมูฟ ตอมา กสท. โทรคมนาคม 
ไดยื่นคํารองขอเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองกลาง และเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ทรูมูฟย่ืนไดคํารองตอศาลใหบังคับตามคําช้ีขาด ขณะน้ีคดีท้ังสองอยูระหวางกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2554  กสท. โทรคมนาคม ไดยื่นขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ ใหทรูมูฟ ชําระ
คาผลประโยชนตอบแทนใหครบถวนจากการหักคาเช่ือมตอโครงขาย (IC) ออกจากรายไดกอนคํานวณผลประโยชนตอบ
แทนให กสท. โทรคมนาคม ในปดําเนินการท่ี 10 ถึงปท่ี 14 จํานวนทุนทรัพยประมาณ 11,946.15 ลานบาท ขณะน้ี ขอ
พิพาทอยูระหวางกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ 

เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556  กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพ่ือเรียกรองให 
ทรูมูฟ ชําระเงินคาผลประโยชนตอบแทนสวนเพ่ิมใหครบถวนจากการท่ี ทรูมูฟหักคาเช่ือมตอโครงขาย (IC) ออกจากรายได
กอนคํานวณผลประโยชนตอบแทนให กสท. โทรคมนาคม ในปดําเนินการท่ี 15 จํานวนทุนทรัพยท้ังส้ินประมาณ 1,571 
ลานบาท ตอมาเม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมากมี คําช้ีขาดใหทรูมูฟชําระเงิน
ผลประโยชนสวนเพ่ิมสําหรับปดําเนินการท่ี 15 เปนจํานวนประมาณ 1,571 ลานบาท พรอมเบ้ียปรับในอัตรารอยละ 15 
ตอปของเงินจํานวนดังกลาวนับต้ังแตวนัท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จนกวาจะชําระใหแก กสท. โทรคมนาคม ครบถวน โดย
มีอนุญาโตตุลาการเสียงขางนอยไดมีทําความเห็นแยงไววา ทรูมูฟ ไมมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองชําระเงินผลประโยชน
ตอบแทนตามขอเรียกรองและเห็นสมควรใหยกขอเรียกรองของ กสท. โทรคมนาคม ซ่ึงตอมาทรูมูฟไดยื่นคํารองขอเพิกถอน
คําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวตอศาลปกครองกลางเม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 ในขณะท่ี กสท. โทรคมนาคม
ไดยื่นคํารองใหบังคับตามคําช้ีขาดดังกลาวตอศาลปกครองกลางเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559  ขณะน้ีคดีดังกลาวอยูระหวาง
กระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนคําเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ เรียกรองให 
ทรูมูฟ ชําระคาสวนแบงรายไดสวนเติมสําหรับปดําเนินการท่ี 16 ใหครบจากการท่ี ทรูมูฟ นําคาเช่ือมตอโครงขาย (IC) ไป
หักเปนคาใชจายกอนคํานวณสวนแบงรายไดใหกับ กสท. โทรคมนาคม จํานวนทุนทรัพยประมาณ 2,441.69 ลานบาท 
ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ 

เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ฮัทชิสัน ซีเอที ย่ืนฟองคดี กสท. โทรคมนาคม พรอมกับย่ืนขอคุมครอง
ช่ัวคราวตอศาลแพงเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาให กสท. โทรคมนาคม หยุดการกระทําอันเปนการผิดสัญญาทําการตลาด
วิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา Digital AMPS 800 BAND A สัญญาทําการตลาดบริการโทรขามแดนอัตโนมัติ และสัญญา
การดูแลผูใชบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา CDMA โดยให กสท. โทรคมนาคม ระงับการใชสิทธิเรียกรองใหธนาคาร
พาณิชยแหงหน่ึงชําระเงินตามหนังสือสัญญาคํ้าประกัน และไมให กสท. โทรคมนาคม รับเงินตามหนังสือสัญญาคํ้า
ประกันดังกลาว กับให กสท. โทรคมนาคม ชําระคาเสียหายเปนจํานวน 63.02 ลานบาท ใหแกฮัทชิสัน ซีเอที ซ่ึงตอมาเม่ือ
วันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ศาลแพงมีคําส่ังคุมครองช่ัวคราวให กสท. โทรคมนาคม ระงับการใชสิทธิเรียกรองให
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ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงชําระเงินตามหนังสือสัญญาคํ้าประกัน และให กสท. โทรคมนาคม ระงับการรับเงินตามหนังสือ
คํ้าประกันดังกลาวไวเปนการช่ัวคราว จนกวาศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน และศาลแพงไดโอนคดีไปยังศาลปกครองกลาง
และจําหนายคดีออกจากสารบบความของศาลแพง 

เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 กสท. โทรคมนาคม ไดยื่นฟอง ฮัทชิสัน ซีเอที เปนผูถูกฟองคดีที่หน่ึง BFKT เปน
ผูถูกฟองคดีท่ีสอง และธนาคารเปนผูถูกฟองคดีท่ีสามตอศาลปกครองกลาง โดยกลาวหาวา ฮัทชิสัน ซีเอที และ BFKT 
กระทําผิดสัญญาทําการตลาดวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา Digital AMPS 800 BAND A สัญญาทําการตลาดบริการโทร
ขามแดนอัตโนมัติ และสัญญาการดูแลผูใชบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา CDMA และเรียกคาเสียหายท่ี ฮัทชิสัน ซีเอ
ที จะตองรับผิดเปนเงินจํานวน 1,277.79 ลานบาท และในสวนท่ี ฮัทชิสัน ซีเอที และ BFKT ตองรวมรับผิดเปนเงินจํานวน 
298.40 ลานบาท นอกจากน้ี กสท. โทรคมนาคม ยังไดเรียกรองใหธนาคารพาณิชยในฐานะผูค้ําประกันของฮัทชิสัน ซีเอที 
และ BFKT รวมรับผิดเปนจํานวน 63.82 ลานบาทตามหนังสือคํ้าประกัน ซ่ึงตอมาศาลปกครองกลางส่ังใหรวมคดีน้ีกับคดี
ท่ีศาลแพงไดโอนคดีมายังศาลปกครองขางตน ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

ในวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนฟองทรูมูฟ เปนผูถูกฟองคดีท่ีส่ีโดยกลาวอางวา 
ทรูมูฟไดใชเคร่ืองและอุปกรณโทรคมนาคม ซ่ึงสงมอบให กสท. หลังจากสัญญาใหดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูลา DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 ส้ินสุด ในชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 16 
กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2557 (ชวงเวลาตามประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุมครองผูใชบริการ
เปนการช่ัวคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. 2556) โดยมิไดทําความ
ตกลงใด ๆ กับ กสท. โทรคมนาคม ทําใหกสท. โทรคมนาคมไดรับความเสียหาย โดย กสท. โทรคมนาคม เรียกรองใหท
รูมูฟรวมชําระเงินจํานวน 18,025 ลานบาท (ไมรวมดอกเบ้ียผิดนัด) ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง  

เม่ือวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2558 กสท. โทรคมนาคม ไดยื่นฟองทรูมูฟตอศาลปกครองกลาง เปนผูถูกฟองคดีที่ส่ี 
โดยอางเหตุท่ีทรูมูฟ ไดใชเคร่ืองและอุปกรณโทรคมนาคม ซ่ึงสงมอบให กสท. โทรคมนาคม หลังจากสัญญาใหดําเนินการ
ใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 ส้ินสุด 
คํานวณต้ังแตวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ชวงเวลาตาม คําส่ังคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ฉบับท่ี 94/2557) โดยมิไดทําความตกลงใด ๆ กับ กสท. โทรคมนาคม ทําใหกสท. โทรคมนาคมไดรับความ
เสียหาย กสท. โทรคมนาคม เรียกให ทรูมูฟรวมชําระเงินจํานวน 4,991  ลานบาท ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคมไดย่ืนฟองทรูมูฟตอศาลปกครองกลาง เปนผูถูกฟองคดีท่ี
ส่ี โดยอางเหตุท่ีทรูมูฟ ไดใชเคร่ืองและอุปกรณโทรคมนาคม ซ่ึงสงมอบให กสท. โทรคมนาคม หลังจากสัญญาให
ดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 
ส้ินสุด คํานวณต้ังแตวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเปนชวงเวลาตามบันทึกอนุมัติของ
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยนําประกาศ กสทช. เร่ือง  มาตรการ
คุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. 
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2556 มาใชโดยอนุโลม เรียกใหทรูมูฟชําระเงิน จํานวน 2,206 ลานบาท (รวมดอกเบ้ีย) ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวน
พิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ทรูมูฟ ไดย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ เรียกรองให กสท. โทรคมนาคม
ชําระคืนเงินผลประโยชนตอบแทนท่ีคิดจากฐานรายไดจากการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม (IC) ซ่ึงไมใชรายไดท่ีเกิด
จากการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา (DIGITAL PCN 1800) ตามสัญญาอนุญาต ท่ีทรูมูฟตองนํามาคํานวณ
ผลประโยชนตอบแทนใหแก กสท. โทรคมนาคม  นับต้ังแตการดําเนินการตามสัญญาอนุญาตในปท่ี 11 ถึง ปท่ี 17 เปน
จํานวนประมาณ 11,827.67 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอปนับจากวันท่ีย่ืนขอพิพาทจนกวาจะชําระ
ใหแกทรูมูฟเสร็จ ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ เรียกรองให  ทรูมูฟ 
ชําระเงินคาผลประโยชนตอบแทนสวนเพ่ิมใหครบถวนจากการท่ีทรูมูฟหักคาเช่ือมตอโครงขาย (IC) ออกจากรายไดกอน
คํานวณผลประโยชนตอบแทนให กสท. โทรคมนาคม ในปดําเนินการท่ี 17  จํานวนทุนทรัพยประมาณ 2,596.51 ลานบาท 
ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนการพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ  

เม่ือวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนฟอง เรียลมูฟ ตอศาลปกครองกลาง ใหชําระ
คาตอบแทนการใชบริการขามโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีภายในประเทศบนโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ  2G คล่ืน
ความถ่ียาน 1800 MHZ (Domestic Roaming) ต้ังแตวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รวม
เปนเงิน 22,972 ลานบาท ตอมาเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนฟองอีกหน่ึงคดีตอศาล
ปกครองกลาง ใหเรียลมูฟ ชําระคาตอบแทนการใชบริการขามโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีภายในประเทศบนโครงข าย
โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 2G คล่ืนความถ่ียาน 1800 MHZ (Domestic Roaming) ต้ังแตวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมเปนเงิน 376.85 ลานบาท ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนฟองฮัทชิสัน ซีเอที ตอศาลปกครองกลาง ใหชําระ
คาธรรมเนียม USO ซ่ึง กสท. โทรคมนาคม ไดชําระใหแก กสทช. ตามประกาศของ กสทช. เร่ือง แผนการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ต้ังแตวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันท่ี 30 มิถุนาย น พ.ศ. 2556 
เปนเงินจํานวน 444,525,607.45 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันผิดนัด
ชําระ (16 สิงหาคม พ.ศ. 2557) จนถึงวันย่ืนฟองคดี รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 501,336,633.72 บาท คาธรรมเนียมบริการ 
CDMA (ต้ังแตเดือนมกราคม 2555 ถึง 26 เมษายน พ.ศ. 2556) เปนเงินจํานวน 394,636,743.37 บาท พรอมดอกเบ้ียใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันผิดนัดชําระจนถึงวันย่ืนฟองคดี รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 509,380,063.13 บาท และคืนคา
การตลาดเปนจํานวนเพ่ิมเติมอีก 2,340,081 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจาก
วันผิดนัดชําระ (26 มิถุนายน พ.ศ. 2557) จนถึงวันย่ืนฟองคดี รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 2,663,685.85 บาท รวมจํานวนเงินท่ี
ฟองท้ังส้ิน 1,013 ลานบาท ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนฟองเรียลมูฟตอศาลปกครองกลาง ใหชําระ
คาธรรมเนียมการซ้ือสงและขายสงตามสัญญาบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ CDMA และ HSPA เปนเงินจํานวน 19,500
ลานบาท (รวมดอกเบ้ีย) ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 172 

เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรียลมูฟ ย่ืนฟอง กสท. โทรคมนาคมตอศาลแพง เรียกให กสท. โทรคมนาคม 
ชําระคาเสียหายในกรณีท่ี กสท. โทรคมนาคม ไมสามารถจัดหาเลขหมายโทรคมนาคมให เรียลมูฟ ไดตามสัญญาบริการ 
ขายสงบริการบนโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระบบ HSPA โดยเรียกคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 30,680.24 ลานบาท 
ปจจุบันสํานวนคดีไดถูกโอนและอยูในระหวางพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

ขอพิพาทท่ีเก่ียวของกับสัญญารวมการงานฯ  

ทีโอทีและทรูอยูในระหวางกระบวนพิจารณาขอพิพาทท้ังในช้ันอนุญาโตตุลาการและช้ันศาลเก่ียวกับสัญญารวม
การงานฯ และสัญญาท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงขอพิพาทในช้ันอนุญาโตตุลาการท่ีทรูไดย่ืนคําเสนอขอพิพาทตอคณะ
อนุญาโตตุลาการ เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เก่ียวกับกรณีพิพาทท่ีเกิดจากสัญญารวมการงานฯ ระหวางทรูกับทีโอ
ที ซ่ึงตามสัญญารวมการงานฯ ระบุไววาทรูมีสิทธิไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการท่ีทีโอทีใหบริการหรืออนุญาตให
บุคคลท่ีสามใหบริการพิเศษบนโครงขาย ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําช้ีขาดเปนคุณแกทรู อยางไรก็ตาม ศาลปกครอง
กลางและศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาเพิกถอนคําช้ีขาดดังกลาวแลว นอกจากน้ัน ทรูยังไดย่ืนคําเสนอขอพิพาทตอ
อนุญาโตตุลาการ เม่ือวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2548 และวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เพ่ือเรียกรองตอทีโอทีเก่ียวกับการ
สูญเสียสวนแบงรายไดจากการใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศ ซ่ึงขอพิพาทท้ังสองยังอยูในช้ันพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ  และทีโอทียังไดย่ืนคําเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ และย่ืนฟองคดีตอศาล เพ่ือเรียกรองตอทรู
เก่ียวกับคาสวนแบงรายได  คาตอบแทนเกี่ยวกับการใหบริการโทรศัพททางไกล  การใชชื่อและรูปสัญลักษณของทรู การใช
รูปสัญลักษณของทรูบนตูโทรศัพทสาธารณะ การเชาทอรอยสายและบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยนอกจากคดีและ
ขอพิพาทเหลาน้ีแลวยังรวมถึงขอพิพาทท่ีทีโอทีไดย่ืนฟองทรูเก่ียวกับคาเลขหมาย ซ่ึงปจจุบันคดีพิพาทเหลาน้ียังอยูใน
ระหวางการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลาง โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 6.3.1 
“กลุมทรูมีการแขงขันกับรัฐวิสาหกิจผูเคยใหสิทธิดําเนินการ ซ่ึงไดนําไปสูขอพิพาทกับรัฐวิสาหกิจผูใหสิทธิดําเนินการ
เหลาน้ันและยังอาจนําไปสูขอพิพาทในภายหนากับรัฐวิสาหกิจผูเคยใหสิทธิดําเนินการ” 

เม่ือวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2548 ทรูไดยื่นขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการตอทีโอที เก่ียวกับการคํานวณสวนแบง
รายไดท่ีเกิดจากคาโทรศัพททางไกลตางประเทศภายใตสัญญารวมการงานฯ โดยทรูไดเรียกรองคาเสียหายสําหรับการท่ีที
โอทีไมสามารถคํานวณแยกคาสวนแบงรายไดท่ีทีโอทีไดรับจากการใชโทรศัพทตางประเทศในสวนโครงขายของทรู  ออก
จากสวนของโครงขายทีโอทีเปนจํานวนเงิน 5,000.00 ลานบาท และคาเสียหายจากการคํานวณจํานวนเงินผิดพลาดอีก 
3,407.68 ลานบาท พรอมดอกเบ้ีย ตอมาเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ทรูไดยื่นฟองคดีเรียกคาเสียหายเพ่ิมเติมจาก
การคํานวณจํานวนเงินผิดพลาดอีกเปนจํานวน 402.56 ลานบาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 8,810 .25 ลานบาท เม่ือวันท่ี 18 
มกราคม พ.ศ. 2560 ทรูย่ืนคํารองแกคําฟองในสวนของจํานวนเงินคาเสียหายจาก 8,810.25 ลานบาท เปน 8,699 ลาน
บาท ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ 

เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ทีโอที ไดย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพ่ือเรียกรองใหทรูชําระเงินคาเชา
ทอรอยสายบริเวณเมืองทองธานีนับต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 เปนจํานวนเงิน 6.72 
ลานบาทพรอมดอกเบ้ีย โดยทรูไดยื่นคําคัดคานเม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2548 ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณา
ทางอนุญาโตตุลาการ 
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เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ทีโอที ไดย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพ่ือเรียกรองคาเสียหายจากการ
สูญเสียรายไดต้ังแตวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 เปนจํานวนเงิน 15,804.18 ลานบาท 
พรอมดอกเบ้ีย อันเน่ืองมาจากทรูลดคาบริการทางไกลในประเทศภายใตโครงการ TA 1234 และรองขอใหทรู เรียกเก็บ
คาบริการทางไกลในประเทศตามอัตราท่ีตกลงกันภายใตสัญญารวมการงานฯ ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 
สถาบันอนุญาโตตุลาการไดแจงตอทรูวา กสท. โทรคมนาคมไดมีคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมจํานวนทุนทรัพยคดีน้ีเปนจํานวน
เงินท้ังส้ิน 16,865.09 ลานบาท โดยเม่ือวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําช้ีขาดใหทรูชําระเงิน
แกทีโอทีเปนจํานวน 1,703 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรา MLR+1 (รอยละ 6.6875) ตอป นับต้ังแตวันท่ี 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2548 จนกวาจะชําระเสร็จ และใหชําระคาเสียหายแกทีโอทีจากการขาดรายไดจากบริการโทรศัพทจํานวน 27 ลาน 
บาทตอเดือนพรอมดวยดอกเบ้ียในอัตราเดียวกันนับต้ังแตวันเสนอขอพิพาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2548) จนกวาทรูจะยุติ
โครงการ TA 1234  ซ่ึงตอมาเม่ือวัน 6 มกราคม 2559 ทรูไดย่ืนคํารองขอเพิกถอนคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ดังกลาว ในขณะท่ีเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทีโอทีไดย่ืนคํารองขอบังคับตามคําช้ีขาดดังกลาวตอศาลปกครอง
กลาง ขณะน้ีอยูระหวางกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทีโอที ไดย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการโดยกลาวอางวาทรูไดผิดขอตกลงใน
สัญญารวมการงานฯ โดยใหบริการหรือยินยอมใหผูอ่ืนนําอุปกรณในระบบไปใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) 

โดยทีโอทีเรียกรองคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 2,010.21 ลานบาท พรอมดอกเบ้ีย นอกจากน้ี ทีโอทียังเรียกรองใหทรูชําระ
คาเสียหายตอเน่ืองต้ังแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 อีกเดือนละ 180 ลานบาท พรอมดอกเบ้ีย และขอใหทรูระงับการ
ใหบริการหรืออนุญาตใหผูอ่ืนใหบริการ ADSL ตอมาเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทีโอทีย่ืนคํารองขอแกไขคําเสนอ
ขอพิพาทโดยขอเพ่ิมเติมจํานวนเงินคาเสียหายจากการขาดรายไดจากการใหบริการ ADSL ต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 
2544 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เปนเงินจํานวน 63,457 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรา MLR + 1 ตอป เปนจํานวน 

22,748 ลานบาท รวมคาเสียหายเปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 86,206,288,568.10 บาท โดยเม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2559 
ทรูไดย่ืนคําคัดคานการขอแกไขเพ่ิมเติมคําเสนอขอพิพาทดังกลาวแลว โดยขณะน้ีขอพิพาทอยูระหวางกระบวนพิจารณา
ทางอนุญาโตตุลาการ  

เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ทรูไดย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ ขอใหทีโอทียุติการใชอํานาจเหนือ
สัญญา และยุติการใชอํานาจตามสัญญานับจากวันท่ีฐานะของทีโอทีไดเปล่ียนแปลง และใหโอนอํานาจกํากับดูแลไปยัง
กระทรวงคมนาคมหรือกระทรวงสารสนเทศและเทคโนโลยีการส่ือสาร คดีน้ีมิไดมีการเรียกรองเปนตัวเงิน สวนทีโอทีย่ืนขอ
เรียกรองแยงใหชําระคาเสียหายจํานวน 20.9 ลานบาท เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ทรูไดย่ืนคําเสนอขอพิพาทตอ
อนุญาโตตุลาการอีกคดีเก่ียวกับการจํากัดอํานาจของทีโอทีตามสัญญาขอ 38 เปนอีกคดี ซ่ึงท้ังสองคดีมีการพิจารณาทาง
อนุญาโตตุลาการและมีคําช้ีขาดเม่ือวันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2557 ใหทีโอทีใชอํานาจตามสัญญารวมการงานฯ ได ตอมา
เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ทรูไดย่ืนขอเพิกถอนคําช้ีขาดตอศาลปกครองกลาง และเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559 ทีโอทีไดยื่นคํารองใหบังคับคําช้ีขาดตอศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางไดสั่งใหรวมคดีท้ังสองแลว ขณะน้ี
คดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ทรูไดย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเรียกรองใหทีโอทีใหชําระเงินจํานวน 
1,968.70 ลานบาทในสวนของเงินสวนแบงรายไดท่ีไดรับจากบริการโทรศัพทระหวางประเทศซ่ึงทีโอทีไมนําสงใหทรูตาม
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อัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยทรูฟองใหทีโอทีปฏิบัติตามสัญญาในสวนของสวนแบงรายไดท่ีไดรับจากบริการโทรศัพท
ระหวางประเทศ และชําระเงินตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา และชําระคาเสียหายจํานวน 1,968.70 ลานบาท ใหใช
อัตราท่ีกําหนดในการคํานวณสวนแบงรายไดท้ังบริการสายเขาและสายออกจากประเทศในอัตรา 6 บาทตอนาทีตามท่ี
กําหนดไวในสัญญานับต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 เปนตนไป และใหทีโอทีชําระดอกเบ้ียท่ีเกี่ยวของในอัตราท่ีกําหนด
ไวในขอ 21 ของสัญญาดังกลาว (MLR+1) หรือรอยละ 7.86 ตอป จากจํานวนเงินท่ีมิไดชําระนับจากวันย่ืนขอพิพาท
จนกวาจะชําระเสร็จ 

เม่ือวัน ท่ี  29 เมษายน พ.ศ. 2551 ทีโอที ย่ืนคําคัดคาน ขณ ะน้ีคดีอยู ระหวางกระบวนพิจารณ าทาง
อนุญาโตตุลาการ อยางไรก็ตามเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทีโอทีไดชําระเงินใหแกทรูเปนเงินสวนแบงรายไดจาก
บริการโทรศัพทระหวางประเทศต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เปนจํานวนท้ังส้ิน 
133.1 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ดังน้ันทรูจึงไมติดใจเรียกรองเงินสวนแบงรายไดจากบริการโทรศัพทระหวางประเทศ
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 แตมิไดสละสิทธิในการท่ีจะยกเปนขอตอสูหรือสิทธิใน
การตกลงขอพิพาทแตอยางใด 

เม่ือวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ทีโอที ไดย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเรียกคืนสวนแบงรายไดท่ีทรูไดรับ
เกินกวาสิทธิท่ีพึงไดรับเปนเงินจํานวน 1,479.62 ลานบาท พรอมดอกเบ้ีย ขณะน้ีขอพิพาทอยูระหวางกระบวนพิจารณา
ทางอนุญาโตตุลาการ ตอมาเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมากช้ีขาดใหทรูตองชําระ
เงินจํานวน 1,217.5 ลานบาทพรอมดวยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ต้ังแตวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2551 จนกวาจะ
ชําระเสร็จใหแกทีโอที อยางไรก็ตาม ทรูไดยื่นคํารองขอเพิกถอนคําช้ีขาด ขณะท่ีทีโอทีไดยื่นคํารองตอศาลปกครองกลางให
บังคับคําช้ีขาด ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทีโอที ไดย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเรียกรองใหทรูชําระคาธรรมเนียม
เลขหมายรวมภาษีมูลคาเพ่ิมเปนจํานวน 512,380,498.31 บาท การเพ่ิมคาธรรมเนียมเลขหมายตามขอบังคับของ กทช. 
วาดวยหลักเกณฑการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมช่ัวคราวในป พ.ศ. 2548 ท่ีชําระต้ังแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 และเก่ียวกับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมช่ัวคราวในป พ.ศ. 2551 ท่ีชําระในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมภาษีและดอกเบ้ีย เปนจํานวน 26,643,220.29 บาท รวมจํานวนเงินท่ี เรียกรองท้ังส้ิน 539.02 
บาท ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ 

เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทรูไดย่ืนคํารองตอศาลปกครองกลาง คัดคานคําช้ีขาดจากขอพิพาทซ่ึงทีโอที
ย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเรียกรองคาเสียหายจากการท่ีทรูพิมพชื่อและรูปสัญลักษณของทรูโดยมิไดรับอนุญาตบน
ใบแจงหน้ี ใบกํากับภาษี และใบเสร็จของทีโอที ในอัตรา 4 บาทตอหน่ึงใบแจงหน้ี ใบกํากับภาษี และใบเสร็จของทีโอที 
ต้ังแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 รวมเปนเงินจํานวน 785.64 ลานบาท ต้ังแตเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2547 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 และตั้งแตเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 เปนจํานวน 
272.8 ลานบาท รวมถึงคาเสียหายทางไปรษณียตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 เปนจํานวน 
8.12 ลานบาท คาพัสดุท่ีจัดหามาแลวไมไดใชจํานวน 2.35 ลานบาท คาเสียหายดานการตลาดและภาพลักษณจํานวน 
780.02 ลานบาท รวมเปนทุนทรัพยทั้งส้ิน 1,848.95 ลานบาท เม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2556 คณะอนุญาโตตุลาการมี
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คําช้ีขาดส่ังใหทรูชําระคาเสียหายนับต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 เปนจํานวน 96.59 
ลานบาท และชําระคาพัสดุที่จัดหามาแลวไมไดใชจํานวน 2.35 ลานบาทใหแกทีโอที รวมเงินท้ังส้ิน 98.59 ลานบาทภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีไดรับทราบคําช้ีขาด ตอมาทรูไดย่ืนคําฟองขอใหเพิกถอนคําช้ีขาดตอศาลปกครองกลาง ในขณะท่ีทีโอที
ย่ืนคํารองขอใหบังคับตามคําช้ีขาด ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ทีโอที ไดยื่นขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพ่ือเรียกรองใหทรูชําระคาเชาจาก
การเชาทอรอยสายท่ีเมืองทองธานีนับต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 เปนจํานวนเงิน
59,171,284.64 บาทพรอมดอกเบ้ีย ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ 

เม่ือวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ทีโอที ไดย่ืนขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการใหบริษัท ทรู มัลติมีเดีย จํากัด 
ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการกิจการใหบริการใหเชาวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูงผานโครงขายมัลติมีเดียตาม
สัญญาขอ 10 และขอ 13 เร่ืองการเขาตรวจสอบและจัดการ ฝกอบรม ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาทาง
อนุญาโตตุลาการ 

เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทีโอทีไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเรียกรองคาเสียหายจาก 
ทรูเน่ืองจากทรูติดตั้งปายโฆษณาระบบเติมเงินโทรศัพทเคล่ือนท่ีบนตูโทรศัพทสาธารณะ และยอมใหทรูมูฟใหบริการเติม
เงินผานตูโทรศัพทสาธารณะ โดยทีโอทีเรียกรองคาเสียหายจํานวน 1,052.6 บาท ขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณา
ทางอนุญาโตตุลาการ 

ขอพิพาทเกี่ยวกับคาเช่ือมโยงโครงขาย (Access Charges) 

เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทีโอทีย่ืนฟอง กสท. โทรคมนาคม รวมกับทรูมูฟ ตอศาลปกครองกลางเพ่ือ
เรียกรองใหชําระคาเช่ือมโยงโครงขายแบบเดิม (Access Charge) หรือ คา AC คิดคาเสียหายถึง ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 
2554 เปนจํานวนเงินประมาณ 41,540.27 ลานบาท  ตอมาเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทีโอทีไดย่ืนคํารองขอแกไข
เพ่ิมเติมคําฟองเพ่ือยกเลิกการคํานวณคาเสียหายเดิม โดยขอแกไขจํานวนเงินท่ีเรียกรองคา AC พรอมภาษีมูลคาใหม โดย
คิดคํานวณนับแตเดือนธันวาคม 2549 จนถึงวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ซ่ึงเปนวันท่ี ทีโอทีอางวาขอตกลง AC ส้ินสุด โดย
ตนเงินคา AC ท่ี ทีโอที เรียกให กสท. โทรคมนาคม และ ทรูมูฟ รวมกันรับผิดตามคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมคําฟองเปนจํานวน
เงินประมาณ 59,628 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) พรอมกับเรียกดอกเบ้ียท่ีคิดต้ังแตเดือนธันวาคม 2549 แลวแตกรณี 
จนถึง ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนเงินประมาณ 27,104 ลานบาท นอกจากน้ี ทีโอที ยังเรียกดอกเบ้ียของตนเงิน
ตนเงินคา AC (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ดังกลาวนับต้ังแตวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไปจนกวาจะชําระเงินใหทีโอ
ที โดยคิดดอกเบ้ียสําหรับตนเงินประมาณ 42,299.28 ลานบาท ในอัตรารอยละ 1.25 ตอเดือนเศษของเดือนใหคิดเปนหน่ึง
เดือน และคิดดอกเบ้ียสําหรับตนเงินประมาณ 17,329.68 ลานบาท ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป ปจจุบันคดีอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ขอพิพาทเกี่ยวกับการเชื่อมตอโครงขาย (Interconnection) 

เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ดีแทคไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองกลาง เพ่ือขอใหทรูและทีโอทีรวมกันรับผิด
คาเช่ือมตอโครงขาย ตามขอเสนอการเช่ือมตอโครงขายของดีแทค คือ 1.00 บาท/นาที สําหรับ Call Termination และ
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อัตรา 0.50 บาท/นาที สําหรับ Call Transit ต้ังแตวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 โดยเรียกใหทรูชําระคาตอบแทนการเชื่อมตอ
โครงขายใหแกดีแทคเปนเงินจํานวน 3,283.05ลาน บาท และใหทรูรวมรับผิดชําระคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายกับ 

ทีโอทีอีกเปนจํานวน 654.81 ลานบาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 3,937.86 ลานบาท ปจจุบันคดียังอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทรูไดย่ืนฟอง คณะกรรมการ กทช. ตอศาลปกครองกลาง เพ่ือขอเพิกถอน
คําช้ีขาดของ คณะกรรมการ กทช. ในขอพิพาทของ กวพ. ท่ี 1/2551 ซ่ึงดีแทค ไดเรียกรองใหทรูทําสัญญาเช่ือมตอ
โครงขายโทรคมนาคม กับ ดีแทค และใหกําหนดอัตราคาเช่ือมตอโครงขาย และทรูยังไดขอให คณะกรรมการ กทช. ดําเนิน
กระบวนพิจารณาขอพิพาทท่ี 1/2551 ใหม โดยใหเรียกทีโอทีเขามาเปนคูกรณี และขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังทาง
ปกครองของ คณะกรรมการ กทช. นอกจากน้ี ทรูยังไดย่ืนคํารองขอใหมีการกําหนดมาตรการคุมครองช่ัวคราวเพ่ือมิใหมี
การบังคับตามคําส่ังของ คณะกรรมการ กทช. ดวย  ท้ังน้ี ดีแทค ไดขอรองสอดเขามาในคดี และตอมาศาลปกครองกลาง
ไดมีคําพิพากษายกฟองดังกลาว ซ่ึงทรูไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด 

เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทรูไดยื่นฟอง คณะกรรมการ กทช. และ เลขาธิการ กทช. เพ่ือขอเพิกถอนมติ
ของ คณะกรรมการ กทช. ท่ีกําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายเปนการช่ัวคราวระหวางทรูและ ดีแทค โดยเม่ือ
วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษายกฟอง และเม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ทรูไดย่ืน
อุทธรณคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทรูไดย่ืนฟองคณะกรรมการ กทช. เพ่ือขอเพิกถอนคําส่ังของคณะกรรมการ 
กทช. ท่ีมีคําส่ังใหยกคํารองขอของทรูท่ีใหเรียกทีโอทีเขามาเปนคูกรณีในขอพิพาทเก่ียวกับการเขาทําสัญญาเช่ือมตอ
โครงขายกับ ดีแทค และมีคําส่ังใหทรูและดีแทคใชอัตราคาเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมเดียวกับท่ีกําหนดในคําส่ัง 
คณะกรรมการ กทช. ท่ี 11/2553 ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนฟองคณะกรรมการ กทช. ตอศาลปกครองกลาง เพ่ือ
ขอเพิกถอนคําวินิจฉัยของของคณะกรรมการ กทช. ท่ี 1/2553 กรณีขอรองเรียนของเอไอเอส ดีแทค และบริษัทยอยคือ 
ทรูมูฟเก่ียวกับการกระทําการกําหนดราคาของ กสม. โทรคมนาคมเปนการทุมตลาด โดยกําหนดคาเช่ือตอโครงขายใน
อัตรา 0.50 บาทตอนาที ตอมา ศาลไดมีคําส่ังเรียกให เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ เขามาใสคดี ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาวาคําส่ังของคณะกรรมการ กทช. ชอบดวยกฎหมาย จึงยก
ฟอง โดย กสท. โทรคมนาคมไดทําการอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด 

เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 ทรูไดยื่นฟอง กสทช. ตอศาลปกครองกลาง เพ่ือขอเพิกถอนประกาศของ กสทช. 
เร่ือง การใชและเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงความในขอ 5 “ผูรับใบอนุญาตท่ีมีโครงขายโทรคมนาคม” 
น้ัน อาจหมายรวมถึง ทรู ในฐานะผูรับสัมปทาน และกําหนดหนาท่ีใหผูอนุญาตท่ีมีโครงขายโทรคมนาคม ตามขอ 72 และ 
ขอ 13 ของประกาศดังกลาว มีหนาท่ีจัดทําและสงขอเสนอการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีแสดงหลักเกณฑและวิธีการ
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คํานวณอัตราคาตอบแทนเช่ือมตอโครงขายตอ กสทช. ภายในวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 มิเชนน้ันทรูอาจตองใชอัตรา
คาตอบแทนเช่ือมตอโครงขาย ตามประกาศของสํานักงาน กสทช.  ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
กลาง 

คดีพิพาทอ่ืนเก่ียวกับ กสทช. และ คณะกรรมการ กทช. 

ทรูและบริษัทในเครือมีขอพิพาทกับ กสทช. และ คณะกรรมการ กทช. ซ่ึงรวมถึงคดีพิพาทท่ีทรูมูฟไดย่ืนฟอง 
คณะกรรมการ กทช. เม่ือวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2554 เก่ียวกับขอพิพาทในสวนของคาปรับทางปกครองอันเน่ืองมาจากการ
จัดใหมีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี (MNP) ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และ 

ทรูมูฟ ยังไดย่ืนฟอง คณะกรรมการ กทช. เพ่ือขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังและมติของ คณะกรรมการ กทช. ท่ีใหจัดเก็บขอมูล
และรายละเอียดเก่ียวกับผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีประเภทเติมเงิน (Prepaid) และขอเพิกถอนคําส่ังกําหนดคาปรับทาง
ปกครองในอัตราวันละ 80,000 บาท อันเน่ืองมาจากการท่ีทรูมูฟฝาฝนไมยอมจัดเก็บขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับ
ผูใชบริการดังกลาว ตอมาเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางตัดสินเพิกถอนคําส่ังดังกลาว และมติ
ของ คณะกรรมการ กทช. โดยขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

นอกจากน้ี ทรูมูฟยังไดยื่นฟอง กสทช. เพ่ือขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังและมตท่ีิหามมใิหมขีอกําหนดในลักษณะเปน
การบังคับใหผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีประเภทเติมเงิน (Prepaid) ตองใชบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และฟอง
ขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังกําหนดคาปรับทางปกครองในอัตราวันละ 100,000 บาท อันเน่ืองมาจากการท่ีทรูมูฟฝาฝนไม
ยอมปฏิบัติตามขอหามดังกลาว ปจจุบันคดียังอยูในระหวางพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทรูและบริษัทยอยของทรูคือ เรียลมูฟ ไดย่ืนฟอง กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 
ตอศาลปกครองกลาง เพ่ือขอใหเพิกถอนมติและคําส่ังของคณะกรรมการ กทช. ปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการ  กสทช. ท่ีใหท
รูดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ กทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการควบรวมกิจการและการถือหุนไขวใน
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเน่ืองมาการควบรวมกิจการโดยการเขาซ้ือหุนของกลุมฮัทชิสันโดยกลุมทรู เม่ือวันท่ี 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2553 ศาลปกครองกลางตัดสินเพิกถอนคําส่ังของ กสทช. และขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด 

เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ทรูมูฟไดย่ืนฟองคณะกรรมการ กทช. ตอศาลปกครองกลางในกรณีพิพาทเร่ือง 
On-net, Off-net ท่ีคณะกรรมการ กทช. มีมติ คร้ังท่ี 10/2553 และคําส่ังท่ี 19/2553 หามมิใหผูประกอบการเรียกเก็บ
คาบริการจากลูกคาท่ีโทรขามโครงขาย (Off-net) ในอัตราท่ีแตกตางจากลูกคาท่ีโทรภายในโครงขาย (On-net) ขณะน้ี 

ขอพิพาทอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

เม่ือวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2559 ทรู ไดย่ืนฟอง คณะกรรมการ กสทช. และ เลขาธิการ กสทช. ตอศาลปกครอง
กลาง โดยขอใหเพิกถอนมติและคําส่ังของ กสทช. ท่ี 9/2558 ลงวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2558 และคําส่ังท่ี 7601/2558 ลง
วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงกําหนดใหทรูเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญในตลาดโครงขายโทรศัพท
ประจําท่ี โดยทรูเห็นวามติและคําส่ังดังกลาวอาจไมชอบดวยกฎหมายและขัดกับประกาศของ กสทช. เร่ืองหลักเกณฑและ
ข้ันตอนการพิจารณากําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2557 ตอมาเม่ือวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 
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2559 ศาลปกครองกลางมีคําส่ังไมรับฟองในสวนของเลขาธิการ กสทช. ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ไดยื่นฟอง ทรูมูฟ ตอศาลปกครองกลางใหทรูมูฟชําระคาธรรมเนียมเลข
หมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี และคาธรรมเนียมท่ีเพ่ิมข้ึน ต้ังแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเปนชวงเวลาตามประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณีส้ินสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. 2556 และประกาศ กสทช. เร่ือง การคุมครองผูใชบริการเปนการ
ช่ัวคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาตหรือสัมปทานตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 94/2557 เปนจํานวนเงิน
รวม 878.37 บาท ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนฟอง ทรูมูฟ เปนผูถูกฟองคดีที่ 4 ตอศาลปกครอง
กลาง โดยอางเหตุวา ทรูมูฟไดทําการใชเคร่ืองและอุปกรณโทรคมนาคม ซ่ึงสงมอบให กสท. โทรคมนาคม หลังจากสัญญา
ใหดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 

1800 ส้ินสุด คํานวณต้ังแตวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึงวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเปนชวงเวลาตามบันทึกอนุมัติ
ของหัวหนา คสช. ฉบับลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยนําประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุมครองผูใชบริการในกรณี
ส้ินสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. 2556 มาใชโดยอนุโลม โดยใหทรูมูฟชําระเงิน
จํานวน 2,206,042,574.36 บาท (รวมดอกเบ้ียแลว) ขณะน้ี คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ไดย่ืนฟองทรูมูฟตอศาลปกครองกลางใหนําสงเงินรายไดจากการ
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถี่ 1800 MHz ระหวางวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 จํานวนทุนทรัพย 1,150.65 บาท ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2559 บริษัทยอยของทรู คือ บริษัท ทรู อินเตอรเนช่ันแนล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 
บริษัท ทรู อินเตอรเนช่ันแนล เกตเวย จํากัด และ บริษัท ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรช่ัน (ชื่อเดิม บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอน
เวอรเจนซื จํากัด) ไดย่ืนฟอง กสทช. กทค. และสํานักงาน กสทช. ตอศาลปกครองกลาง เพ่ือขอใหเพิกถอนมติท่ีประชุม 
กทช. คร้ังท่ี 32/2558 และคําส่ังของ กสทช. ท่ีส่ังใหผูรับใบอนุญาตแบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 ตองชําระคาธรรมเนียม USO ใน
อัตรารอยละ 4 ของรายไดสุทธิจากการประกอบกิจการในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 
คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทรูมูฟ ไดยื่นฟอง คณะกรรมการ กสทช. ตอศาลปกครองกลาง เพ่ือขอใหเพิก
ถอนคําส่ังของคณะกรรมการ กสทช. ท่ีส่ังใหทรูมูฟ สงเงินคาบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบรายเดือนระหวางระยะเวลา
คุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราวใหสํานักงานฝากทรัพยสิน กรมบังคับคดี ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 TUC ไดยื่นฟอง คณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ตอศาลปกครอง
กลาง เพ่ือขอใหเพิกถอนมติ/คําส่ังของคณะกรรมการ กสทช. เก่ียวกับคาปรับทางปกครองของ TUC เน่ืองจากการไม
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ปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาชองศาล
ปกครองกลาง 

คดีพิพาทเกี่ยวกับฮัทช 

เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กสท. โทรคมนาคม ไดยื่นขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเรียกรองให ฮัทชิสัน ซี
เอที ใหชําระคาบริการท่ี กสท. โทรคมนาคม ไมสามารถเรียกเก็บได คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคม เงินประกันรายไดข้ันตํ่าเพ่ิมเติม และเงินคาภาษีสรรพสามิตท่ี กสท. โทรคมนาคม ไดชําระไปพรอม
ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามสัญญาทําการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา Digital AMPS 800 Band A เปนเงินจํานวน 
1,204 ลานบาท ท้ังน้ี ฮัทชิสัน ซีเอที ก็ไดทําการเรียกรองแยงในขอพิพาทดังกลาวเพ่ือเรียกคาเสียหายภายใตสัญญาทํา
การตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา Digital AMPS 800 Band A เปนจํานวนเงิน 2,544.72 ลานบาท ตอมาเม่ือ
วันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2558 อนุญาโตตุลาการไดมีคําช้ีขาดยกขอพิพาทของ กสท. โทรคมนาคม และยกขอเรียกรองแยง
ของ ฮัทชิสัน ซีเอที เชนเดียวกัน ตอมาเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กสท. โทรคมนาคม ไดย่ืนคํารองขอเพิกถอนคําช้ี
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองกลางขณะน้ีคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี  14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 กสท. โทรคมนาคม ได ย่ืนขอพิพาทเรียกรองให  ฮัทชิสัน ซีเอที ชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เงินประกันรายไดข้ันตํ่า ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2551 และคาปรับจากการท่ีชําระคาบริการรายเดือนตามงวดใบแจงหน้ีให  กสท. โทรคมนาคมลาชาตาม
สัญญาทําการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา Digital AMPS 800 Band A เปนเงินจํานวน 241 ลานบาท ตอมา
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําช้ีขาด ให ฮัทชิสัน ซีเอที ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
และคาปรับจากการท่ีชําระคาบริการรายเดือนตามงวดใบแจงหน้ีให  กสท. โทรคมนาคม ลาชาตามสัญญา จํานวน 
91,834,965.56 บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป และยกคําขอของ กสท. โทรคมนาคม ในกรณีเรียกรอง
คาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม และเงินประกันรายไดขั้นตํ่า ในป ท่ี 8 รวมเปนจํานวน 146.81 ลานบาท โดยเม่ือวันท่ี 
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ฮัทชิสัน ซีเอที และกสท. โทรคมนาคม ได ย่ืนคํารองขอเพิกถอนคําช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองกลาง ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

คดีพิพาทเกี่ยวกับทรูวิชั่นส 

เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ตัวแทนใหบริการจําหนายสัญญาณของบริษัทยอยหลายแหงของทรูรวมถึง ทรู
วิชั่นส ไดย่ืนฟองคดีแพงเพ่ือเรียกรองใหทรูวิชั่นสชดเชยคาเสียหายเปนจํานวนเงินสูงสุด 300 ลานบาท โดยกลาวหาวา ทรู
วิช่ันส ผิดเงื่อนไขตามสัญญาบอกรับการเปนสมาชิกประเภทโครงการแบบเหมาจาย (CMDU) ตอมา ศาลแพงไดพิพากษา
ใหทรูวิช่ันสเปนฝายชนะคดี และใหโจทกชําระเงินจํานวน 1.66 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจาก
วันฟองแยงจนกวาจะชําระเสร็จส้ิน ตอมาศาลอุทธรณพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลแพงท่ีใหยกฟองโจทกและ
พิพากษาแกใหโจทกชาํระเงินจํานวน 2.19 ลานบาทใหแก ทรูวิชั่นส ซ่ึงในท่ีสุดศาลฎีกาไดมีคําพิพากษายืน คดีนี้จึงถึงท่ีสุด
แลว   
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เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 นายวิลเล่ียม ไลล มอนซัน ย่ืนฟองทรูวิชั่นสและบุคคลอ่ืนอีกสามคนเพ่ือเรียก
ใหชดใชคาสินไหมทดแทนและคาเสียหายจํานวน 660 ลานบาท โดยกลาวอางวาทรูวิช่ันสกับจําเลยท้ังหมดรวมกันทุจริต
ยึดอุปกรณเคร่ืองสงไปจากโจทก ผูถูกฟองคดีท่ี 1 และท่ี 3 ขอใหศาลวินิจฉัยช้ีขาดปญหาขอกฎหมายเบ้ืองตนเร่ืองขาด
อายุความและฟองซอน เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ศาลช้ันตนมีคําพิพากษายกฟอง และเม่ือวันท่ี 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลช้ันตน โจทกไดย่ืนฎีกา เม่ือวันท่ี 7 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ปจจุบันคดีอยูระหวางกระบวนพิจารณาช้ันฎีกา 

นอกจากน้ี นายมอนซัน ยังไดย่ืนฟองทรูวิช่ันสเปนคดีอาญาสองคดี ในขอหา 1) เบิกความเท็จเพ่ือเรียก
คาเสียหาย และ 2) แสดงหลักฐานอันเปนเท็จ ศาลช้ันตนและศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายกฟองท้ังสองคดีเน่ืองจากขาด
อายุความ ท้ังน้ี โจทยยื่นฎีกาแตศาลฎีกาไมรับท้ังสองขอหา คดีจึงถึงท่ีสุด 

เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จํากัด ไดยื่นฟองคณะกรรมการ กสทช. ตอศาลปกครอง
กลาง ใหมีคําส่ังเพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการเผยแพรกิจการโทรทัศนท่ีใหบริการเปนการท่ัวไป สงผลให
บริษัท ทรู วิช่ันส กรุป จํากัด ในฐานะของผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกท่ีมีโครงขายเปนของตนเองจึงมีหนาท่ี
ตองนําสัญญาณโทรทัศนของชองฟรีทีวีมาออกอากาศบนสถานี (Platform) ของทรูวิชั่นสกรุป ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดไวในประกาศดังกลาว การท่ีบริษัท ทรู วิช่ันส กรุป จํากัด มีหนาท่ีตองเผยแพรรายการฟรีทีวีตามจํานวนชองท่ี 
กสทช. กําหนด ซ่ึงขณะน้ีมีจํานวนชองเร่ิมตนท่ี 36 ชอง และอาจเพ่ิมมากข้ึนไดในอนาคต ยอมกอภาระใหบริษัท ทรู วิชั่นส 
กรุป จํากัด ในเชิงเทคนิคอยางไมอาจเยียวยาได โดยตองจัดหาอุปกรณทางเทคนิคหรือทรัพยากรชองรายการ(Capacity) 

เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับชองรายการฟรีทีวี ย่ิงไปกวาน้ันอาจจะตองเปล่ียนอุปกรณรับสัญญาณ (Set Top Box) ซ่ึงจะทําให 
บริษัท ทรู วิช่ันส กรุป ไดรับความเสียหาย ซ่ึงเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 ศาลปกครองกลางไดมีคําส่ังใหจําหนายคดี ซ่ึง
ตอมาเม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 บริษัท ทรู วิช่ันส กรุป ไดย่ืนอุทธรณคําส่ังดังกลาว ตอศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ีคดีอยู
ระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทรูมูฟไดย่ืนฟอง คณะกรรมการ กสทช. กทค. สํานักงาน กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช. ตอศาลปกครองกลาง ขอใหเพิกถอนมติของ กทค. ท่ีใหทรูมูฟ นําสงรายไดจากการใหบริการตาม
มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราว ระหวางวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
จํานวน 1,069,983,638.11 บาท (คํานวณนับต้ังแต 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558) รวมถึงขอให
คืนคาธรรมเนียมเลขหมายท่ีทรูมูฟไดชําระใหแก กสทช. โดยหลงผิดภายหลังสัญญาใหดําเนินการใหบริการวิทยุ
โทรคมนาคมระบบ เซลลูลา DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 ส้ินสุด จํานวน 
190,966,924.81 บาท ตอมาเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ กสทช. กับพวก ไดยื่นคํารองขอจําหนาย
คดีนี้ช่ัวคราวตอศาลปกครองกลางเพ่ือทบทวนคําส่ังตามมติของ กทค. ดังกลาว ท้ังน้ี ทรูมูฟ ไดยื่นคําแถลงคัดคานคํารอง
ขอจําหนายคดีช่ัวคราวดังกลาวของคระกรรมการ กสทช. กับพวกตอศาลปกครองกลางเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท ทรู วิช่ันส กรุป จํากัด ไดย่ืนฟองคณะกรรมการ กสทช. ตอศาล
ปกครองกลาง ใหมีคําส่ังเพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง การกํากับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินคาของผูใหบริการ



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 181 

โครงขายโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกและผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท ทรู วิชั่นส เคเบิล จํากัด (มหาชน) ไดย่ืนฟองคณะกรรมการ กสทช. 
ตอศาลปกครองกลาง ใหมีคําส่ังเพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง การกํากับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินคาของผูใหบริการ
โครงขายโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกและผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท ทรูโฟรยู สเตช่ัน จํากัด ไดย่ืนฟองคณะกรรมการ กสทช. ตอศาล
ปกครองกลาง ใหมีคําส่ังเพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง การกํากับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินคาของผูใหบริการ
โครงขายโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกและผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท ไทย นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ไดย่ืนฟองคณะกรรมการ กสทช. ตอศาล
ปกครองกลาง ใหมีคําส่ังเพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง การกํากับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินคาของผูใหบริการ
โครงขายโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกและผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท ทรู วิช่ันส กรุป จํากัด ไดย่ืนฟองคณะกรรมการ กสทช. ตอศาล
ปกครองกลาง ใหมีคําส่ังเพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการจัดลําดับบริการโทรทัศน ขณะน้ีคดีอยูระหวางการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัท ทรู วิชั่นส เคเบิล จํากัด (มหาชน) ไดยื่นฟองคณะกรรมการ กสทช. ตอ
ศาลปกครองกลาง ใหมีคําส่ังเพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการเรียงชอง  ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท ทรูโฟรยู สเตช่ัน จํากัด ไดย่ืนฟองคณะกรรมการ กสทช. ตอศาล
ปกครองกลาง ใหมีคําส่ังเพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง  หลักเกณฑการเรียงชอง  ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัทยอยของทรู คือบริษัท ไทย นิวส เน็ตเวิรค  จํากัด ได ย่ืนฟอง
คณะกรรมการ กสทช. ตอศาลปกครองกลาง ใหมีคําส่ังเพิกถอนประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ การจัดลําดับบริการ
โทรทัศน ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จํากัด ไดยื่นฟองคณะกรรมการ กสทช. กับผูถูกฟองคดี
รายอ่ืน ตอศาลปกครองกลาง ใหมีคําส่ังเพิกถอนมติของ กสทช. ท่ีส่ังใหบริษัท ทรู วิช่ันส กรุป จํากัดหยุดออกอากาศ
สัญญาณโทรทัศนของชองฟรีทีวีทางชองรายการแบบบอกรับสมาชิกซ่ึงอนุญาตใหเฉพาะบริการโทรทัศนแบบบอกรับ
สมาชิกท่ีไมใชคล่ืนความถี่แบบบอกรับสมาชิกเทาน้ัน ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัท ไทย นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ไดยื่นฟองคณะกรรมการ กสทช. กับผูถูกฟอง
คดีรายอ่ืน ตอศาลปกครองกลาง เร่ืองละเลยการปฏิบัติหนาท่ี หรือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดลาชา โดยจงใจหรือ
เลินเลอในการใหขอมูลท่ีไมถูกตองหรือขอมูลท่ีรูอยูแลววาไมอาจดําเนินการได ถือเปนการกระทําละเมิดทําให  TNN 

หลงเช่ือ และเขารวมประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลโดยหลงผิดในขอมูลหรือขอเท็จจริงอันเปนสาระอัน
สําคัญ และใหชําระคาเสียหายจํานวน 2,618,260,000 บาท ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัท ทรูโฟรยู สเตชั่น จํากัด ไดยื่นฟองคณะกรรมการ กสทช. กับผูถูกฟองคดี
รายอ่ืน ตอศาลปกครองกลาง เร่ืองละเลยการปฏิบัติหนาท่ี หรือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดลาชา โดยจงใจหรือ
เลินเลอในการใหขอมูลท่ีไมถูกตองหรือขอมูลท่ีรูอยูแลววาไมอาจดําเนินการได ถือเปนการกระทําละเมิดทําให  True4U 

หลงเช่ือ และเขารวมประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลโดยหลงผิดในขอมูลหรือขอเท็จจริงอันเปนสาระอัน
สําคัญ และใหชําระคาเสียหายจํานวน 4,119.54 บาท ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัทสยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดย่ืนฟองสมาคมฟุตบอลแหง
ประเทศไทย บริษัทยอยของทรู คือ บริษัท ซีนีเพล็กซ จํากัด กับพวกรวม 20 ราย ตอศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง กรณี สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยมีมติยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูบริหารสิทธิประโยชนฟุตบอลลีก
อาชีพ และใหสิทธิการถายทอดแกบริษัท ซีนีเพล็กส จํากัด โดยใหรวมชําระคาเสียหายจํานวน 1,401,220,807 บาท ท้ังน้ี 
เดิมบริษัท ซีนีเพล็กซ จํากัด ไดย่ืนฟองบริษัทสยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ตอศาลเดียวกัน ใหคืนคาสิทธิ
อนุญาตท่ีชําระแก บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคทและชําระคาเสียหายรวมจํานวน 390.75 ลานบาท เน่ืองจาก บริษัทสยาม
สปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไมสามารถดําเนินการตามสัญญาได ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 

3.4. ราคาและวิธีการกําหนดราคาของทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน และสวนตางระหวางราคา
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน และราคาประเมิน  

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

ราคาซ้ือขายของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะไมเกิน 58,000 ลานบาท 
(หาหม่ืนแปดพันลานบาท) (รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 อาทิ
เชน ภาษี คาท่ีปรึกษา คาทนายความ ฯลฯ) ท้ังน้ี มูลคาสุดทายของการลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 จะข้ึนกับราคาเสนอขายสุดทายสําหรับหนวยลงทุนใหมของกองทุน ซ่ึงจะกําหนดโดยการสํารวจความตองการซ้ือ
หลักทรัพยของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และราคาสุดทายยังข้ึนกับปจจัยตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของ เชน สภาวะ
ตลาดเงินและตลาดทุนในชวงท่ีมีการออกและเสนอขายหนวยลงทุนใหม  และอัตราผลตอบแทนของตลาดท่ีนักลงทุนจะ
ไดรับจากการลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานในลักษณะเดียวกันในชวงท่ีมีการออกและเสนอขายหนวยลงทุน
ใหม เปนตน 
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3.5. การประเมินคาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

การประเมินคาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

(ก) ราคาประเมินทรัพยสิน  

กองทุนไดแตงต้ังผูประเมินมูลคาอิสระ 2 รายเพ่ือทําหนาท่ีประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ไดแก บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด และ บริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จํากัด และ
จัดทํารายงานประเมินราคาโดยราคาประเมินทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
แยกตามผูประเมินและประเภททรัพยสิน ไดดังน้ี 

   

บริษัท 

ประเภททรัพยสนิ 

ที่กองทนุลงทนุ
เพ่ิมเติม  คร้ังที่ 3 

ราคาประเมินตามโครงสรางของกองทนุ 

(ลานบาท)(1) 
มูลคาทีก่องทนุ

เขาลงทุน 

(ลานบาท)(6) 
บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจ

เมนท จํากดั(2)(3) 

บริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี 
จํากัด(4)(5) 

TUC เสาโทรคมนาคม(7) 
ข้ันตํ่า

4,884.06 

ข้ันสูง
6,152.77 

ข้ันตํ่า
7,921.60 

ข้ันสูง
8,810.62 

 

TUC TICC 

ทรูมูฟ 
FOC(7) 

ข้ันตํ่า
49,257.59 

ข้ันสูง
52,754.16 

ข้ันตํ่า
46,448.39 

ข้ันสูง
50,204.17 

 

TUC TICC 

ทรูมูฟ 

เสาโทรคมนาคม 
และ FOC 

ข้ันตํ่า
54,141.65 

ข้ันสูง
58,906.93 

ข้ันตํ่า
54,369.99 

ข้ันสูง
59,014.79 

ไมเกิน 
58,000.00  

 

หมายเหตุ: 

1. ผูประเมินท้ังสองรายประเมินมูลคาตามวิธีรายได ( income approach) ตามโครงสรางการจัดหาผลประโยชน
ของกองทุน  

2. วันท่ีประเมินราคา คือ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีวันกําหนดราคาประเมินวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

3.  ผูประเมินใชอัตราคิดลดตนทุนทางการเงนิถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (WACC) รอยละ 6.98 – 7.28 ตอป สําหรับตลอด
ระยะเวลาประมาณการ ต้ังแตป พ.ศ. 2561 - ป พ.ศ. 2587 ท้ังน้ี ผูประเมินไดทําการวิเคราะหความออนไหวโดย
การปรับข้ึนและลดลงของตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (WACC) รอยละ 0.25 ตอป ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

4. วันท่ีประเมินราคา คือ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีวันกําหนดราคาประเมินวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

5. ผูประเมินใชอัตราคิดลดตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (WACC) รอยละ 7.27 ตอป โดยไดทําการ
วิเคราะหความออนไหวโดยการเปล่ียนแปลงอัตราคิดลดระหวางรอยละ 7.02 – 7.52 และ อัตราการเติบโตของ
กระแสเงินสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหวางรอยละ -0.25 – 0.25 
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6. ราคาซ้ือขายสุดทายซ่ึงจะชําระโดยกองทุนสําหรับทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะข้ึนกับ
ราคาเสนอขายสุดทายสําหรับหนวยลงทุนใหมของกองทุน 

7. ตามขอมูลท่ีไดรับการช้ีแจงเพ่ิมเติมจากผูประเมินท้ังสองราย 

(ข) สรุปสมมติฐานที่ผูประเมินใชในการประเมินมูลคา 

 บริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จํากัด บริษัท  ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด 

วิธีที่ใชในการ
ประเมิน
มูลคา 

 

วิธีประเมินมูลคาจากรายได (Income Approach) ดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted 

Cash Flow: DCF) ของทรัพยสินท่ีกองทุน จะเขาลงทุน และคิดลด (Discount) กลับดวยดวยตนทุนทาง
การเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของกองทุน 

ระยะเวลา
ประมาณการ
กระแส     
เงินสด 

เสาโทรคมนาคม   

ต้ังแต 1 ก.ค. 2561 – 15 ก.ย. 2576  

FOC 

ต้ังแต 1 ก.ค. 2561 – 15 ก.ย. 2586  

ท้ังน้ี มูลคาหลังชวงประมาณการขางตนจะสะทอน
ดวย Terminal Value 

เสาโทรคมนาคม  

ต้ังแต 16 มิ.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2577  

FOC  

ต้ังแต 16 มิ.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2587 

ท้ังน้ี มูลคาหลังชวงประมาณการขางตนจะสะทอนดวย 
Terminal Value 

กระแสเงินสดจากเสาโทรคมนาคมของ TUC 

 อัตราการเชาเสาโทรคมนาคม                                

- TUC เ ท า กั บ  2 พ้ื น ท่ี  ( slot)  บ น เ ส า
โทรคมนาคม 

- ผูเชารายอ่ืน เทากับ 0.30 พ้ืนท่ี (slot) บนเสา
โทรคมนาคม 

อัตราคาเชาเสาโทรคมนาคมกอนสวนลด 

- TUC: เสาประเภทท่ี ต้ังอยูบนดิน และบน
ดาดฟา เร่ิมตนท่ี 14,626 บาท และ 13,359 

บาทตอพ้ืนท่ี (slot) ตอเดือนในป 2561 และ
ปรับเพ่ิมข้ึนดวยอัตรารอยละ 2.70 ตอป 

- ผูเชารายอ่ืน: เสาประเภทท่ีต้ังอยูบนดินและ
บนดาดฟา เร่ิมตนท่ี 12,798 บาทและ 11,689 

บาทตอพ้ืนท่ี (slot) ตอเดือนในป 2561  และ
ปรับเพ่ิมข้ึนดวยอัตรารอยละ 2.70 ตอป   

อัตราการเชาเสาโทรคมนาคม                                

- TUC เทากับ 2 พ้ืนท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคม จน
ส้ินสุดระยะเวลาการเชาในป 2576 หลังจากน้ัน
ลดลงเหลือ 1 พ้ืนท่ี (slot)  

- ไมมีผูเชารายอ่ืน ท้ังน้ี ผูประเมินไดทําการวิเคราะห
ความออนไหวโดยสมมติอัตราการเชาของผูเชาราย
อ่ืน เทากับ 0.17 พ้ืนท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคม 

อัตราคาเชาเสาโทรคมนาคมกอนสวนลด 

- TUC: เสาประเภทท่ีต้ังอยูบนดิน และบนดาดฟา 
เร่ิมตนท่ี 14,626 บาท และ 13,359 บาทตอพ้ืนท่ี 
(slot) ตอเดือนในป 2561 และปรับเพ่ิมข้ึนดวย
อัตรารอยละ 2.70 ตอป 
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 บริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จํากัด บริษัท  ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด 

 - อัตราคาเชาเสาโทรคมนาคมภายหลังคิดสวนลดในการเปนผูเชาหลัก  

- TUC: เสาประเภทท่ีต้ังอยูบนดิน และบนดาดฟา เร่ิมตนท่ี 10,969.50 บาท และ 10,019.25 บาทตอพ้ืนท่ี 
(slot) ตอเดือนในป 2561 และปรับเพ่ิมข้ึนดวยอัตรารอยละ 2.7 ตอป 

คาใชจาย ไดแก คาเชาท่ีดิน ภาษีที่ดินและส่ิงปลูก
สราง คาใชจายประกันภัย คาใชจายในการยาย
เสา คาใชจายการตลาดคงท่ีสําหรับเฉพาะป 2562  
คาใชจายการตลาดสําหรับการหาผูเชารายอ่ืนและ
คาใชจายอ่ืนๆ โดยคาใชจายดังกลาวปรับเพ่ิมข้ึน
เฉล่ียประมาณรอยละ 2.20 ตอป 

คาใชจาย  ไดแก  คาเชา ท่ี ดิน ค าภาษี โรงเรือน ค า
ประกันภัย คายายเสาโทรคมนาคม (เฉพาะท่ีตกลงกับ
กลุมทรู) คาใชจายทางการตลาดคงท่ีเฉพาะป 2561 
และ 2562 คาใชจายการตลาดสําหรับการหาผูเชาราย
อ่ืน (แลวแตกรณี) คาใชจายในการบริหารท้ังหมด และ
คาใชจายอ่ืนๆ โดยคาใชจายดังกลาวปรับเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย
ประมาณรอยละ 2.16 ตอป 

กระแสเงินสดจาก FOC ของ TUC ทรูมูฟ และ TICC 

 อัตราการเชา FOC รอยละ 80.00 ของจาํนวนคอรกิโลเมตรท้ังหมด หรือประมาณ 968,233 คอรกิโลเมตร 

อัตราคาเชา FOC สําหรับบริษัทในกลุมทรู และบุคคลอ่ืนคิดเปน 350 บาท และ 500 บาท ตอคอรกิโลเมตรตอ
เดือน ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราคงท่ีตลอดอายุสัญญา 

สวนลดในการเปนผู เชาหลัก 11,025 บาทตอ
กิโลเมตรตอป ซ่ึงเร่ิมตนในป 2560 และปรับข้ึน
ตามอัตราเงินเฟอท่ีรอยละ 3.04 ตอป 

 

คาใชจาย ไดแก คาใชจายสิทธิแหงทาง (Rights of 

Way Costs) คาใชจายประกันภัยและคาใชจาย
อ่ืนๆ โดยคาใชจายดังกลาวปรับเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย
ประมาณรอยละ 2.78 ตอป 

คาใชจาย ไดแก คาใชจายสิทธิแหงทาง (Rights of Way 

Costs) คาใชจายประกันภัย คาใชจายทางการตลาด
คงท่ีเฉพาะป 2561 และ 2562 และ คาใชจายในการ
บ ริหาร โดยค าใชจ าย ดังกล าวป รับ เพ่ิ ม ข้ึน เฉ ล่ีย
ประมาณรอยละ 0.60 ตอป 

ราคาใชสิทธ์ิ 
(Exercise 

Price) ในการ
ซ้ือ (Call 

option) 
ทรัพยสิน
ทั้งหมดจาก 
TICC 

1,300 ลานบาท ณ ป พ.ศ. 2590 

อัตราคิดลด 
(Discount 

Rate) จาก
ตนทนุทาง

รอยละ 7.27 ต อป  ท้ั ง น้ี  ผูประเมินได ทํ าการ
วิเคราะหความออนไหวโดยการเปล่ียนแปลงอัตรา
คิดลดระหวางรอยละ 7.02 – 7.52 และ อัตราการ

รอยละ 6.98 – 7.28 ตอป  สําหรับตลอดระยะเวลา
ประมาณการ ต้ังแตป พ.ศ. 2561 - ป พ.ศ. 2587 ท้ังน้ี ผู
ประเมินไดทําการวิเคราะหความออนไหวโดยการปรับ
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 บริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จํากัด บริษัท  ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด 

การเงินถัว
เฉล่ียถวง
น้ําหนกั 
(WACC) 

เติบโตของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลา
ประมาณการ (Terminal Growth Rate) ระหวาง
รอยละ -0.25 – 0.25 

ข้ึนและลดลงตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
(WACC) รอยละ 0.25 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ 

 

(ค) ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน 

เน่ืองจากมูลคาสูงสุดท่ีกองทุนเขาลงทุนเปนมูลคาท่ีอยูระหวางชวงราคาประเมินทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 บริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงินเห็นวา มูลคาลงทุนดังกลาว
เปนมูลคาท่ีสมเหตุสมผล โดยบริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาและวิเคราะหขอมูลตางๆ ในรายงานการ
ประเมินมูลคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 น้ัน รวมถึงการสัมภาษณผูประเมินมูลคาทรัพยสินท้ัง
สองราย ไดแก บริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จํากัด และ บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงเปนผูประเมินท่ีมี
ประสบการณและความเช่ียวชาญในการประเมินมูลคาทรัพยสิน และไดรับการอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการ
และท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินของผูประเมินท้ังสองรายมีความสมเหตุสมผล 
เน่ืองจากถูกจัดทําข้ึนดวยวิธีการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับโครงสรางการลงทุนของกองทุนในทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม กลาวคือ เปนวิธีการคํานวณดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) ซ่ึง
คํานึงถึงผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของทรัพยสินท่ีกอใหเกิดรายไดในอนาคต  ซ่ึงวิธีดังกลาวจะ
สะทอนมูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสินท่ีกองทุนจะเขาลงทุนได  

ท้ังน้ี สมมติฐานท่ีผูประเมินท้ังสองรายใชในการประมาณการรายได  และคาใชจายตางๆ 
อางอิงถึงสรุปสาระสําคัญของรางสัญญาท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการเขาลงทุน กลาวคือ การประมาณการรายไดอางอิงตาม
เงื่อนไขในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดระหวางกองทุนและนิติบุคคลผูโอน สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีระหวางกองทุนกับผูเชาและบริหารจัดการหลัก และหนังสือขอตกลงรวม ซ่ึงสัญญา
ดังกลาวไดระบุเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีมีผลตอรายไดของกองทุน อาทิ อัตราคาเชาและอัตราการเชาไวอยาง ชัดเจนและแนนอน 
ในขณะท่ีคาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสิน อาทิเชน คาเชาท่ีดิน คาใชจายสิทธิแหงทาง (Rights of Way Costs) คา
ยายเสาโทรคมนาคม คาใชจายการตลาด และคาใชจายอ่ืนๆ เปนตน โดยอางอิงตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี ระหวางกองทุนกับผูเชาและบริหารจัดการหลัก และสัญญา
บริการหลัก อยางไรก็ดี ผูประเมินมูลคาทรัพยสินมีการปรับปรุงสมมติฐานบางอยางดวยดุลยพินิจของผูประเมิน โดยอาศัย
ขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะ เชน อัตราเงินเฟอ ประมาณการรายไดจากผูเชารายอ่ืน และมูลคาหลังชวงระยะเวลา
ประมาณการ (Terminal Value) เปนตน โดยในการประมาณการรายไดคาเชาเสาโทรคมนาคมจากผูเชารายอ่ืน ผูประเมิน
รายหน่ึงมิไดมีการประมาณการรายไดคาเชาจากผูเชารายอ่ืนเลย ท้ังน้ี ผูประเมินไดทําการวิเคราะหความออนไหวโดย
สมมติอัตราการเชาของผูเชารายอ่ืน เทากับ 0.17 พ้ืนท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคม ในขณะท่ี ผูประเมินอีกรายหน่ึงไดมีการ
ประมาณการรายไดคาเชาจากผูเชารายอ่ืน โดยสมมติอัตราการเชาในสัดสวนท่ีสอดคลอง กับอัตราการปลอยเชาใหแกผู
เชารายอ่ืนในชวงท่ีไดทําการประเมินราคา (Proportionate Basis) ของเสาโทรคมนาคมท่ีกองทุน เปนเจาของกรรมสิทธ์ิ 
โดยปจจัยท่ีสนับสนุนความตองการเชาใชพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมจากผูเชารายอ่ืนประกอบดวย  ผลประโยชนเชิง
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เศรษฐกิจและการดําเนินการ (Economic and Execution Benefits) จากการเชา และ การท่ีผูประกอบการดําเนินการเพ่ิม
ความครอบคลุมของเครือขายเพ่ือรองรับความตองการของผูใชบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจรวมไปถึงการปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันของการไดมาซ่ึงใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมบนคล่ืนความถี่ดังกลาว สําหรับการประมาณการรายไดคา
เชา FOC จากผูเชารายอ่ืน ผูประเมินท้ังสองรายไดใชสมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) โดยมิไดมี
การประมาณการรายไดคาเชาจากผูเชารายอ่ืนเลย เน่ืองจากในปจจุบัน สัดสวนในการปลอยเชา FOC ใหแกผูเชารายอ่ืน
มิไดเปนสัดสวนท่ีมีนัยสําคัญ 

ในสวนของสมมติฐานของมูลคาหลังชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ของเสา
โทรคมนาคม ผูประเมินท้ังสองรายไดอางอิงอัตราคาเชา และคาเชาท่ีดิน ตามสัญญาเชากับผูเชาหลักในปจจุบัน ซ่ึง
ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเปนการปฏิบัติโดยท่ัวไปในตลาดและการดําเนินธุรกิจโทรคมนาคม  (Market and 

Industry Normal Practice) โดยมีการปรับสมมติฐานของอัตราการเชา โดยผูประเมินรายหน่ึงใชสมมติฐานหลังชวง
ระยะเวลาประมาณการตามสัญญาเชากับผูเชาหลัก ซ่ึงเทากับ 2 พ้ืนท่ี (Slot) ในขณะท่ี ผูประเมินอีกรายหน่ึงไดมีการปรับ
สมมติฐานหลังชวงระยะเวลาประมาณการเปน 1 พ้ืนท่ี (Slot) ถึงแมวาตามสัญญาเชา กับผูเชาหลักในปจจุบัน ผูเชาหลัก
จะเชาพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมจํานวน 2 พ้ืนท่ี (Slot) เพ่ือใชรองรับการติดต้ังอุปกรณเพ่ือรับสงสัญญาณท่ีกลุมคล่ืน
ความถี่ท่ีตางกัน แตก็มีความเปนไปไดในอนาคตท่ีจะมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข้ึน ซึ่งอาจทําใหสามารถรองรับการ
สงสัญญาณท่ีหลายคล่ืนความถี่บนอุปกรณเดียวกัน และลดความตองการในการใชพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมลงได อยางไร
ก็ดี การประยุกตใชเทคโนโลยีดังกลาว อาจเผชิญขอจํากัดในหลาย ๆ ดาน อาทิเชน เงินลงทุนในอุปกรณใหมซ่ึงอาจมี
มูลคาสูง  และความเหมาะสมในแงความครอบคลุมของเครือขายสําหรับคล่ืนความถี่ตาง ๆ เปนตน นอกจากน้ัน ในกรณีท่ี
ผูเชาหลักไมไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต กองทุนไดพิจารณาและเห็นวา กองทุนสามารถทํา
การตลาดและปลอยเชาพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมใหแกผูประกอบการท่ีมีใบอนุญาตรายอ่ืนได  เน่ืองจากอัตราคาเชา 
รวมถึง ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาในปจจุบันน้ัน ถือวาเปนการปฏิบัติโดยท่ัวไปในตลาดและการดําเนินธุรกิจ
โทรคมนาคม (Market and Industry Normal Practice) ดวยปจจัยขางตน สมมติฐานของอัตราการเชาท่ี 1 หรือ 2 พ้ืนท่ี 
(Slot) จึงเปนสมมติฐานท่ีไดพิจารณาความไมแนนอนในการคาดการณถึงอัตราการเชาในอนาคต สําหรับสมมติฐานของ
มูลคาหลังชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ของ FOC ผูประเมินท้ังสองรายไดอางอิงอัตราคาเชา อัตราการ
เชา และคาสิทธิแหงทาง (Rights of Way Costs) ตามสัญญาเชา/เชาชวงกับผูเชาหลัก/ผูเชาชวงหลัก ในปจจุบัน ซ่ึง
ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเปนการปฏิบัติโดยท่ัวไปในตลาดและการดําเนินธุรกิจโทรคมนาคม  (Market and 

Industry Normal Practice) โดยถือเปนการใชสมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) หากพิจารณา
ตนทุนคาแรงงานในการวางเครือขาย FOC ท่ีอาจปรับสูงข้ึนในอนาคต รวมถึงผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (Economic 

Benefits) อ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูเชา 

ท้ังน้ี สมมติฐานท่ีผูประเมินท้ังสองรายใชในการประเมินราคา ไมไดมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญกับสมมติฐานท่ีใชในการจัดเตรียมขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติ อน่ึง สมมติฐานของจํานวนเสา
โทรคมนาคมแยกตามประเภท (เสาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนดินและเสาท่ีตั้งอยูบนดาดฟา) ท่ีผูประเมินท้ังสองรายใชในการประเมิน
มูลคาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเขาลงทุนในคร้ังน้ี อาจมีความแตกตางจากจํานวนเสา
โทรคมนาคมแยกตามประเภทท่ีกองทุนเขาลงทุน ท้ังน้ี จํานวนเสาโทรคมนาคมแยกตามประเภทท่ีแตกตางดังกลาว มิได
แตกตางและไมมีผลกระทบตอการประเมินมูลคาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอยางมีนัยสําคัญ  กลาวคือ 
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จํานวนเสาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนดินและจํานวนเสาท่ีต้ังอยูบนดาดฟาท่ีผูประเมินท้ังสองรายใชในการประเมินมูลค ามีจํานวนท่ี
แตกตางกันนอยกวา 2 เสา และมากกวา 2 เสา ตามลําดับ จากจํานวนเสาโทรคมนาคมท้ังหมดแยกตามประเภทท่ีกองทุน
ไดเขาลงทุนแลว และกําลังจะเขาลงทุน และอาจเปนผลทําใหคาเชาเสาโทรคมนาคมภายหลังคิดสวนลดในการเปนผูเชา
หลักท่ีกองทุนไดรับ (รวมเรียกวา อัตราคาเชาสําหรับผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิม) หักดวยคาเชาท่ีดินรวมถึงภาษี
โรงเรือน ท่ีผูประเมินท้ังสองรายใชในการประเมินมูลคา เกิดความแตกตางจากคาเชาเสาโทรคมนาคมสุทธิท่ีกองทุนไดรับ
จากการเขาลงทุน โดยเปนมูลคาท่ีแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญตอการประเมินมูลคา ซ่ึงคิดเปนประมาณ 0.37 ลานบาท
ตอป เน่ืองจากอัตราคาเชาสําหรับผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิมของเสาโทรคมนาคมประเภทท่ีต้ังอยูบนดิน  และบน
ดาดฟา ตอพ้ืนท่ี (slot)   ไมไดแตกตางอยางมีนัยสําคญั โดย เร่ิมตนท่ีอัตรา 10,969.50 บาท และ 10,019.25 บาทตอพ้ืนท่ี 
(slot) ตอเดือน ตามลําดับ ในป 2561 และปรับเพ่ิมข้ึนดวยอัตรารอยละ 2.7 ตอป 

บริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงิน มีความเห็นวา วิธีการคิดอัตราคิดลดและอัตราคิดลด
ท่ีผูประเมินมูลคาทรัพยสินท้ังสองรายกําหนดเปนวิธีการและอัตราท่ีสมเหตุสมผลและสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและ
โครงสรางเงินทุนปจจุบันของกองทุน กลาวคือ สมมุติฐานตนทุนการกูยืมเงนิท่ีใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียของการกูยืมเงินท่ี
กองทุนไดรับจากกลุมผูใหสินเช่ือ รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและสัดสวนหน้ีสินตอทุนในระยะยาว เม่ือพิจารณาถึง
สภาวะตลาดทุนโดยภาพรวม และพิจารณาเทียบเคียงกับผลตอบแทนท่ีนักลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในทรัพยสินกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานในลักษณะเดียวกันหรือบริษัทในตลาดหลักทรัพยท่ีประกอบกิจการใกลเคียงกัน 

ท้ังน้ี  ความเห็นดังกลาวของบริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงิน  ต้ังอยูบนปจจัย
สภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในอนาคตซ่ึงอาจมิไดเปนไป
ตามท่ีคาดการณไว ผลประกอบการท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกตางจากสมมติฐานดังกลาว และอาจสงผลใหความเห็นของ
บริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงไดในอนาคต 

(ง) การวิเคราะหเกี่ยวกับความสามารถทางการเงินของผูเชาหลัก/ผูเชาชวงหลักของ
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุนโดยบริษัทจัดการและที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

เน่ืองจากกลุมทรูเปนกลุมผูเชาหลัก/ผูเชาชวงหลัก ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี บริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาถึงความสามารถของผูเชาหลัก/ผู
เชาชวงหลัก และคูสัญญา ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเชา/เชาชวงท่ีเกี่ยวของ โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

กลุมผูเชาหลัก/ผูเชาชวงหลักเปนหน่ึงในผูประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมช้ันนําของประเทศ
ไทยท่ีใหบริการแบบครบวงจรครอบคลุมท้ังการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและบรอดแบนดอินเทอรเน็ต โดยมีปจจัย
สนับสนุนจากการเติบโตของธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี อาทิ ฐานลูกคาและรายไดจากบริการท่ีไมใชเสียง (Non-

Voice Revenue) ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ตามความตองการใชงานขอมูล (Data) ในบริการโมบาย อินเทอรเน็ต (Mobile Internet 

Service) และตามพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูใชบริการ โดยในไตรมาสท่ี 3 ป พ.ศ. 2560 กลุมผูเชาหลักไดข้ึนเปน
อันดับท่ี 2 ของผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับสวนแบงทางการตลาดท้ังในเชิงรายไดและผูใชบริการ 
(อางอิงจากขอมูลของ กสทช.) 
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สําหรับปจจัยท่ีคาดวาจะชวยผลักดันการเติบโตของธุรกิจใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ต
ของกลุมผูเชาหลัก/ผูเชาชวงหลัก ไดแก การขยายพ้ืนท่ีใหบริการโครงขายไฟเบอร ซ่ึงในปจจุบัน กลุมผูเชาหลัก/ผูเชาชวง
หลัก ไดมุงเนนการขยายพ้ืนท่ีใหบริการออกไปในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด การใหบริการไฟเบอรประสิทธิภาพสูงและนําเสนอ
แพ็คเกจคอนเวอรเจนซท่ีคุมคา และการเสริมสรางความแข็งแกรงในการเปนผูนําในตลาดบรอดแบนดสําหรับกลุมลูกคา
ธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของการเขาถึงบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ต (Broadband Penetration Rate) ในประเทศไทย 
โดยนับต้ังแตป พ.ศ. 2555 กลุมผูเชาหลัก/ผูเชาชวงหลักสามารถรักษาความเปนผูนําในตลาด เม่ือพิจารณาจากสวนแบง
ทางการตลาดท้ังในเชิงรายไดและผูใชบริการ  

ท้ังน้ี ผลประกอบการในภาพรวมของกลุมผูเชาหลัก/ผูเชาชวงหลักมีการพัฒนาข้ึนอยาง
ตอเน่ือง โดยมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากประมาณ 109,000 ลานบาทในป พ.ศ. 2557 เปนประมาณ 138,000 ลานบาทในป พ.ศ. 
2560 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 8 ตอป ในขณะท่ี EBITDA เพ่ิมข้ึนจากประมาณ 20,000 ลานบาท ในป พ.ศ. 2557 
เปนประมาณ 33,000 ลานบาทในป พ.ศ. 2560 หรือเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 18 ตอป อีกท้ัง กลุมผูเชาหลัก/ผูเชาชวงหลัก
มีฐานะทางการเงินอยูในระดับท่ีสมเหตุสมผล โดยอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ อาทิ หน้ีสินตอ EBITDA อยูที่ประมาณ 4 
เทาในป พ.ศ. 2560 

ดวยเหตุผลและขอมูลท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน ประกอบกับการวิเคราะหกระแสเงินสด
ภายหลังหักรายจายดานตนทุนท่ีสําคัญ (CAPEX) รวมถึงภาระคาเชาท่ีมีกับกองทุนแลวน้ัน บริษัทจัดการและท่ีปรึกษา
ทางการเงินมีความเห็นวาสถานะทางการเงิน รวมถึงความสามารถและความพรอมของผูเชาหลัก/ผูเชาชวงหลักในการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเชา/เชาชวงท่ีเกี่ยวของอยูในระดับท่ีสมเหตุสมผล   

3.6. การบริหารจัดการและใชทรัพยสินของกองทุนรวมและการประกันรายได  

เน่ืองจาก ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมจะมีผูเชาและบริหารจัดการหลักเปนผูทําหนาท่ีการบริหาร
จัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี โดยใน
สวนของทรัพยสินโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ผูเชาและบริหารจัดการหลักเปนผูทําหนาท่ีการบริหารจัดการตาม
ธุรกิจปกติ (day-to-day) ภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ  HSPA และ ในสวนของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ผูเชาและบริหารจัดการหลักเปนผูทํา
หนาท่ีการบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day) ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการ
แกไขและแทนท่ี โดยในสวนเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ 
HSPA ทําใหกองทุนไมมีความจําเปนท่ีจะตองมอบหมายใหผูประกอบการภายนอกรายอ่ืนๆ ดําเนินกิจการเก่ียวกับ
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม หรือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 แตอยางใด 
อยางไรก็ตาม กองทุนจะมอบหมายใหผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมเปนผูทําหนาท่ีใหบริการเก่ียวกับงานดานธุรการ การ
จัดหาผลประโยชนและการตลาดในสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (แลวแตกรณี) ท้ังน้ี หลังจากท่ีกองทุนลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 แลว กองทุนตองรับความเส่ียงเก่ียวกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
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ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เอง โดยไมมีการประกันรายไดท่ีเก่ียวกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการลงทุนในทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนเพ่ิมเติมอันเขาลักษณะเปนทรัพยสินภายใตขอ  (ก) 

หรือ (ข) ของนิยามคําวา “ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน” กองทุนจะตองเขาทําสัญญากับผูประกอบการบุคคลท่ีสาม
เพ่ือใหเชา ดําเนินการและบริหารจัดการเก่ียวกับทรัพยสินดังกลาวแกผูประกอบการบุคคลท่ีสามเพ่ือการดําเนินงานและ
บํารุงรักษา หรือเพ่ือมอบหมายใหบุคคลดังกลาวดําเนินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังน้ี เน่ืองจากขอจํากัดตามประกาศ ทน. 
1/2554 ซ่ึงหามมิใหกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเอง ในกรณีดังกลาว บริษัทจัดการตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในหัวขอ 3.7.5 “การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชนจากกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานในอนาคต” 

3.7. สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชนจากกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

3.7.1. สาระสําคัญของสัญญาที่ทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตนและ
สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน  

กองทุนไดเขาทําสัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและสัญญาเก่ียวกับการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดังท่ีระบุไวในหัวขอ 3.7.1 น้ี และเอกสารอ่ืนใดท่ีจําเปนเพ่ือให
การลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม และการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวสําเร็จลุลวง ท้ังน้ี 
สาระสําคัญของสัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและรางสัญญาเก่ียวกับการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

(ก) สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน 

(1) สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดระหวาง BFKT และกองทุนลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
(“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT”) 

คูสัญญา .......................................................· BFKT ในฐานะผูขาย และ 

· กองทุน ในฐานะผูซื้อ 

ทรัพยสินที่ซ้ือขาย ................................ · ในวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 (“วันที่ทําการซ้ือขาย

รายได BFKT เสร็จส้ิน) BFKT ขายและโอน และกองทุนซ้ือ
และรับโอนรายไดซึ่ง BFKT คาดวาจะไดรับจาก  

(ก)  คาเชาทรัพยสินโทรคมนาคมของ BFKT ซ่ึงประกอบ
ไปดวยเสาโทรคมนาคมจํานวน 1,485 เสาและระบบ 
FOC รวมท้ังอุปกรณระบบส่ือสัญญาณรวม 9,169 

links ตามสัญ ญ าเชาเค ร่ืองและอุปกรณ  HSPA 

(รวมถึงสิทธิเรียกรอง และสิทธิอ่ืนท้ังหมดท่ีเกิดจาก
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รายได ดังกลาวตามท่ีระบุไวในสัญ ญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีเก่ียวของ) นับแตวันเร่ิม
คํานวณรายไดจนถึงวันครบกําหนดสัญญา และ  

(ข)  คาเชาเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวนไมเกิน 50 

เสา นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญาหรือวันท่ี
สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ถูกยกเลิกกอน
ครบกําหนดระยะเวลาหรือครบกําหนดระยะเวลาท่ี
ไดมีการขยาย (“วันยกเลิกสัญญา HSPA”) แลวแต
กรณีใดจะเกิดข้ึนกอน จนถึงวันครบรอบ 10 ปนับแต
วันถัดจากวันครบกําหนดสัญญาหรือวันยกเลิก
สัญญา HSPA ดังกลาว  

ในแตละกรณีหักดวยตนทุนและคาใชจายบางสวนสําหรับ
การดําเนินงานและซอมบํารุง เงินคาเชาตามสัญญาเชาท่ีดิน 
(รวมถึงภาษีโรงเรือน) และเบ้ียประกันภัย และคาใชจายใน
การใหไดมาซ่ึงสิทธิแหงทาง (“ตนทุนคาใชจ ายของ 

BFKT”) โดยตนทุนคาใชจายของ BFKT จะมีการปรับอัตรา
เพ่ิมข้ึนรายป  (annual escalation) (รวมเรียกวา “รายได

สุทธิของ BFKT”)  

ราคาซ้ือขาย .................................................· 15,556,563,792 บาท (“ราคาซ้ือขาย BFKT ”) 

สิทธิในการซ้ือทรัพยสนิของ
กองทุน ........................................................

· BFKT ตกลงใหสิทธิโดยเพิกถอนมิไดแกกองทุนในการซ้ือ
ทรัพยสินโทรคมนาคมของ  BFKT บางสวน (“ทรัพยสิน 

BFKT หลัก”) ในราคา 10 ลานบาท (“ราคาใชสิทธิ”) ซ่ึง
กองทุนสามารถใชสิทธิไดในวันครบกําหนดสัญญาหรือวัน
ยกเลิกสัญญา HSPA แลวแตกรณี (“สิทธิในการซ้ือ”)  

· ทรัพยสิน BFKT หลัก ณ วันท่ีของสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายได BFKT ประกอบดวย 

· เสาโทรคมนาคมจํานวน 1,435 เสา และ 

· ระบบ FOC และอุปกรณระบบส่ือสัญญาณจํานวน 
9,169 links โด ย ค วาม ย าวข อ ง FOC อ ยู ท่ี  47,250 
กิโลเมตร 
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· เม่ือกองทุนใชสิทธิในการซ้ือและชําระราคาใชสิทธิแลว หากมี
ทรัพยสิน BFKT หลักสวนใดท่ียังไมสามารถโอนและสงมอบ
ใหแกกองทุนไดในวันท่ีกําหนดไวใหเปนวันท่ีทําการโอนและ
สงมอบทรัพยสิน BFKT หลัก (“วันโอนทรัพยสิน BFKT 

หลัก”) BFKT จะชําระเงินใหกองทุนเปนมูลคาสุดทาย 
(terminal value) ของทรัพยสิน BFKT หลักสวนดังกลาว เม่ือ 

BFKT ชําระมูลคาสุดทาย (terminal value) ดังกลาวจน
ครบถวนแลว BFKT จะหมดภาระผูกพันตอกองทุนในการ
โอนและสงมอบทรัพยสิน BFKT หลักสวนดังกลาว 

· มูลคาสุดทาย (terminal value) ของทรัพยสิน BFKT หลักท่ี
เก่ียวของ คือ จํานวนท่ีเทากับ 18 เทาของรายไดคาเชา 

BFKT รายเดือน (ตามท่ีระบุไวดานลาง) สําหรับระยะเวลา 
12 เดือนกอนหนาเดือนท่ีมีวันโอนทรัพยสิน BFKT หลัก 
(“มูลคาสุดทายของ BFKT”) 

ทรัพยสิน BFKT สวนที่เหลือ .......................· ในหรือกอนวันครบกําหนดสัญญาหรือวันยกเลิกสัญญา 
HSPA แลวแตกรณี BFKT จะเขาทําสัญญาเชากับนิติบุคคล
ใน ก ลุ ม ท รู เพ่ื อ ให เช า พ้ื น ท่ี  (slots) ห น่ึ ง พ้ื น ท่ี บ น เส า
โทรคมนาคมของ BFKT อ่ืนท่ีเหลือซ่ึงไมใชทรัพยสิน BFKT 

หลัก (“สัญญาเชาทรัพยสิน  BFKT สวนที่ เหลือ”) ซ่ึง
รวมถึงเสาโทรคมนาคมจํานวนไมเกิน 50 เสา (“ทรัพยสิน 

BFKT สวนที่เหลือ”) โดยมีระยะเวลาการเชาอยางนอย 10 
ปนับถัดจากวันครบกําหนดสัญญาหรือวันยกเลิกสัญญา 
HSPA แลวแตกรณี  (“วันครบกําหนดการขายรายได 

BFKT ข้ันสุดทาย”) และจัดหาและสงมอบรายไดสุทธิราย
เดือนท่ีเกิดจากคาเชาทรัพยสิน BFKT สวนท่ีเหลือ จนถึงวัน
ครบกําหนดการขายรายได BFKT ข้ันสุดทาย หรือ จนถึงวันท่ี
มีการโอนทรัพยสิน BFKT สวนท่ีเหลือ ใหแกกองทุนหากเกิด
กรณีดังกลาวข้ึนกอน ท้ังน้ี ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT  

· ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายได BFKT หากในระหวางระยะเวลาของสัญญา
เชาทรัพย สิน  BFKT สวนท่ี เหลือ BFKT ได รับหลักฐาน
เก่ียวกับสิทธิในท่ีดิน และ/หรือ สิทธิการเชาโดยชอบดวย
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กฎหมายของสถานท่ีต้ัง และ/หรือ สิทธิแหงทางท่ีเปนท่ีต้ัง
หรือใชดําเนินงานของทรัพยสิน BFKT สวนท่ีเหลือ BFKT จะ
โอนและขายทรัพยสิน BFKT สวนท่ีเหลือดังกลาวใหกองทุน 
และกองทุนจะรับโอนและซ้ือทรัพยสิน BFKT สวนท่ีเหลือน้ัน
ตามราคาท่ีกองทุนและ BFKT จะตกลงกัน (“ราคาซ้ือขาย

ทรัพยสิน BFKT สวนที่เหลือ”) โดยเปนไปตามสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT  

กรรมสิทธิ์และความเส่ียง ............................· กรรมสิทธ์ิและความเส่ียงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายใน 

ทรัพยสิน BFKT หลักและทรัพยสิน BFKT สวนท่ีเหลือจะเปน
ของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ีเก่ียวของเสร็จส้ิน เวนแตจะ
กําหนดไวเปนอยางอ่ืนในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได BFKT  

· สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT เปนธุรกรรม
การซ้ือขายรายไดสุทธิของ BFKT ท่ีสมบูรณและแทจริง โดย
มิไดเปนการกอหลักประกันสําหรับภาระผูกพันใดๆ ของ 
BFKT กองทุนจะไดรับกรรมสิทธ์ิและผลประโยชนในรายได
สุทธิของ BFKT โดยครบถวนสมบูรณนับจากวันท่ีทําการซ้ือ
ขายรายได BFKT เสร็จส้ิน และมีสิทธิท่ีจะจําหนายจายโอน
รายไดสุทธิของ BFKT น้ันตอไป และมีสิทธิโดยสมบูรณท่ีจะ
ไดรับและเก็บไวซ่ึงรายไดสุทธิของ BFKT เพ่ือประโยชนของ
กองทุน  

การชําระรายไดสุทธิของ BFKT ..................· BFKT จะจัดหาและสงมอบรายไดดังตอไปน้ีใหแกกองทุน
ภายในวันทําการสุดทายของแตละเดือนปฏิทิน โดยเร่ิมจาก
เดือนท่ีเกิดวันท่ีทําการซ้ือขายรายได BFKT เสร็จส้ิน 

· รายไดสุทธิของ BFKT ท่ีตองสงมอบท่ีเก่ียวกับสัญญา
เชาเคร่ืองและอุปกรณ  HSPA จนถึงวันท่ีมีการชําระ
รายไดสุทธิของ BFKT ท่ีเก่ียวกับสัญญาเชาเคร่ืองและ
อุปกรณ HSPA ท่ีตองสงมอบจนครบถวน และ 

· รายไดสุทธิของ BFKT ท่ีตองสงมอบท่ีเก่ียวกับสัญญา
เช าท รัพ ย สิ น  BFKT ส วน ท่ี เห ลือ  นั บ จาก วัน โอ น
ทรัพยสิน BFKT หลักจนถึง (ก) ในกรณีท่ีไมไดมีการโอน
ทรัพย สิน  BFKT สวนท่ีเหลือใหกองทุนกอนวันครบ
กําหนดการขายรายได BFKT ข้ันสุดทาย ไดแก วันท่ีมี
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การสงมอบรายไดสุทธิของ BFKT ท่ีเก่ียวกับสัญญาเชา
ทรัพยสิน BFKT สวนท่ีเหลือจนครบถวน หรือ (ข) ใน
กรณีท่ีไดมีการขายและโอนทรัพยสิน BFKT สวนท่ีเหลือ
ใหกองทุนกอนวันครบกําหนดการขายรายได BFKT ข้ัน
สุดทาย ไดแก วันท่ี BFKT ขายและโอนทรัพยสิน BFKT 

สวนท่ีเหลือใหแกกองทุน (สําหรับทรัพยสินในสวนน้ัน) 

ท้ังน้ี ตามจํานวนดังตอไปน้ี (“รายไดคาเชา BFKT ราย

เดือน”)  

· รายไดคาเชา BFKT รายเดือนท่ีเก่ียวกับสัญญาเชา
เคร่ืองและอุปกรณ HSPA จะคํานวณจากคาเชาระบบ 
FOC และอุปกรณระบบส่ือสัญญาณจํานวน 9,169 

links บน FOC และเสาโทรคมนาคมจํานวน 1,485 เสา 
(เวนแต ในชวงเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2556 จะเปนการซ้ือรายไดคาเชา BFKT รายเดือนซ่ึง
คํานวณจากการใหเชาเสาโทรคมนาคมจํานวน 1,455 

เสา) ในอัตราดังตอไปน้ี 

 
 

ป พ.ศ. 

รายไดคาเชา BFKT 

รายเดือนสําหรับเสา
โทรคมนาคมตอเสา 

(บาท/เดือน) 

รายไดคาเชา BFKT ราย
เดือนสําหรับ FOC และ

อุปกรณระบบส่ือ
สัญญาณ ตอ 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 ซ้ือรายไดคาเชา BFKT รายเดือนสําหรับเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2556 และ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซ่ึง 

BFKT จะนําสงในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และเดือน
มกราคม 2557 ตามลําดับ และรายไดคาเชา BFKT ราย
เดือนสําหรับเดือนธันวาคม 2556 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2568  ท่ี ค า ด ว า  BFKT จะได รับ จ าก  กส ท . ใน เดื อ น
กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568  

2. รายไดคาเชา BFKT รายเดือนขางตนเปนไปตามกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ  HSPA ซ่ึง
ปจจุบันจะครบกําหนดในวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ท้ังน้ี 
กสท.โทรคมนาคมมีสิทธิขยายระยะเวลาดังกลาวออกไป
อยางนอยหาป ในกรณีท่ีมีการขยายกําหนดระยะเวลาของ
สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ดังกลาว รายไดคาเชา 

BFKT รายเดือนตอเสาและจํานวน links ของ FOC ในชวง
ระยะเวลาท่ีมีการขยายจะสอดคลองกับคาเชาท่ีเก่ียวของ
ภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ท่ีคาดวาจะ
ไดรับจาก กสท.โทรคมนาคมในชวงระยะเวลาท่ีมีการขยาย
ดังกลาว 

 · รายไดคาเชา BFKT รายเดือนท่ีเก่ียวกับสัญญาเชา
ทรัพยสิน BFKT สวนท่ีเหลือ จะคํานวณจากคาเชาเสา
โทรคมนาคมซ่ึงเปนทรัพยสิน  BFKT สวนท่ีเหลือท่ียัง
ไมไดมีการขายและโอนใหกองทุน ในอัตราดังตอไปน้ี 

 
 

ปที ่
รายไดคาเชา  BFKT รายเดือน ใน
อัตรา 1 พืน้ที่ (slot) ตอเสา (บาท/

เดือน) 
หน่ึง 5,277 

สอง 5,393 

สาม 5,512 

ส่ี 5,633 

หา 5,757 

หก 5,884 

เจ็ด 6,013 

แปด 6,146 

เกา 6,281 

สิบ 6,419 
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 หมายเหตุ : รายไดคาเชา BFKT รายเดือนสําหรับทรัพยสิน 
BFKT สวนท่ีเหลือจะนําสงใหกองทุนภายใน 60 วัน นับจากสิ้น
เดือนน้ันๆ 

เหตุผิดนดัและผลแหงการผิดนัด ................· กอนวันโอนทรัพยสิน  BFKT หลัก หากเกิดเหตุผิดนัดใดท่ี
กําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT 

กองทุนอาจเรียกให BFKT ชําระเงินเปนมูลคาปจจุบันสุทธิ  
(Net Present Value) ของรายไดสุทธิของ BFKT ตามสัญญา
โอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีเหลือท้ังหมด รวมกับ
มูลคาสุดทายของ  BFKT (terminal value) ของทรัพย สิน 

BFKT หลัก (“รายไดสุทธิ BFKT คงคาง”) และอาจบังคับ
ใชสิทธิของกองทุนไมวาท้ังหมดหรือบางสวนตามสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT  

· ตัวอยางของเหตุผิดนัด เชน กรณี BFKT ไมสงมอบรายไดคา
เชา  BFKT รายเดือนเปนเวลาสามเดือนติดตอกัน กรณี 

BFKT ไมสงมอบรายไดคาเชา BFKT รายเดือนเปนเวลาสอง
เดือนติดตอกันหากอัตราสวนหน้ีสินสุทธิท่ีมีดอกเบ้ีย (Net 

Interest Bearing Debt) ตอ EBITDA ของ BFKT เกินกวา 5 
ตอ 1 กรณี BFKT ไมปฏิบัติตามภาระผูกพันบางประการ
ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
BFKT และไมดําเนินการแกไขกรณีดังกลาวตามระยะเวลาท่ี
กําหนด กรณี BFKT ผิดนัดชําระหน้ีการเงินในยอดเงินตน
รวมมากกวาหน่ึงพันลานบาท กรณีไดมีการริเร่ิมกระบวนการ
เก่ียวกับการมีหน้ีสินลนพนตัวหรือกระบวนการของเจาหน้ีกับ 

BFKT และกรณีสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ส้ินสุด
ลงหรือมีเหตุผิดนัดภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ 
HSPA เน่ืองจากเหตุการณตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT  

· ในกรณีท่ี BFKT ไมสงมอบรายไดคาเชา BFKT รายเดือนเปน
จํานวนสามเดือนติดตอกันหรือสองเดือนติดตอกันในกรณีท่ี
ไมสามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินได หากกรณีดังกลาว
เกิดจากการท่ี กสท. โทรคมนาคม ไมชําระคาเชาตามสัญญา
เชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA และไมไดเกิดจากการผิดภาระ
ผูกพันของเรียลมูฟตามสัญญาขายสงบริการ HSPA แลว 
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กองทุนไมมีสิทธิในการเรียกเหตุผิดนัดและเรียกให BFKT สง
มอบรายไดสุทธิ BFKT คงคางใหแกกองทุน นอกจากน้ี การท่ี 
กสท. โทรคมนาคม ใชสิทธิซ้ือทรัพยสินโทรคมนาคมของ 

BFKT ตามสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA (“สิทธิซ้ือ

ของกสท. โทรคมนาคม”) ไมถือเปนเหตุผิดนัด 

ภาระหนาที่หลักอ่ืนๆ ของ BFKT ................· นับจากวันท่ีทําการโอนทรัพยสิน BFKT หลักหรือทรัพยสิน 

BFKT สวนท่ีเหลือเสร็จส้ิน (“วันโอนทรัพยสิน BFKT เสร็จ

สิ้น”) BFKT จะดําเนินการตอไปน้ีโดยคาใชจายของ BFKT เอง 

· ในกรณี ท่ีไมสามารถโอน และ/หรือ แปลงคู สัญญา
เก่ียวกับสิทธิการเชาในท่ีดิน และ/หรือ ทรัพยสินสําหรับ
สถานท่ีต้ังให กับกองทุนได  BFKT จะดําเนินการให
กองทุน ผูเชาทรัพยสิน BFKT หลักหรือทรัพยสิน BFKT 

สวนท่ีเหลือ ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม และบุคคลท่ี
ได รับการแต ง ต้ั งมี สิท ธิเขาไปและใชสถานท่ี ต้ั ง ท่ี
เก่ียวของกับทรัพยสินน้ัน 

· ในกรณีของสิทธิแหงทาง คูสัญญาตกลงกันวา ผูจัดการ
ทรัพยสินโทรคมนาคมจะดําเนินการใหกองทุน ผูเชา
ทรัพยสิน BFKT หลัก และบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังมี
สิทธิเขาไปและใชสิทธิแหงทางท่ีเก่ียวกับทรัพย สิน
ดังกลาวโดยกองทุนเปนผู รับผิดชอบคาใชจายตาม
สัญญาบริการหลัก 

· ในกรณีของสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพยสิน BFKT หลัก 
หรือ ทรัพยสิน BFKT สวนท่ีเหลือ ซ่ึงไมสามารถโอน 
และ/หรือ แปลงคู สัญญาใหแกกองทุนได BFKT จะ
ดําเนินการใหกองทุนไดรับสิทธิและผลประโยชนของ 

BFKT ตามสัญญาอ่ืนๆ น้ัน 

· BFKT จะดําเนินการตอไปน้ีเปนระยะเวลาเกาเดือน
หลังจากวันโอนทรัพยสิน BFKT เสร็จส้ินแตละคร้ัง 

(ก) ใหขอมูลและชวยเหลือกองทุนตามท่ีกองทุน
ตองการตามสมควรเก่ียวกับทรัพยสิน  BFKT 

หลักหรือทรัพยสิน  BFKT สวนท่ีเหลือท่ีไดสง
มอบและโอนสิทธิใหกองทุนแลว (“ทรัพยสิน 
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BFKT ที่โอนแลว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพ่ือใหความชวยเหลือและ
ใหบริการตามท่ีกองทุนตองการตามสมควร 
(โด ยค าใช จ ายของ  BFKT) เพ่ื อให กองทุ น
สามารถใชงานทรัพยสิน BFKT ท่ีโอนแลวไดใน
สาระสําคัญในลักษณะเดียวกับท่ีมีการใชกอน
วันโอนทรัพยสิน BFKT เสร็จส้ิน และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพยสิน BFKT ท่ีโอน
แลว และใหกองทุนเขาตรวจสอบเอกสารน้ัน
ตามสมควร  

· นับจากวันโอนทรัพยสิน BFKT เสร็จส้ินแตละคร้ัง หาก (ก) 
สถานท่ีต้ังของทรัพยสิน BFKT ท่ีโอนแลวไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวนซ่ึงได มีการโอนใหแก  หรือ แปลงคู สัญญาเปน
กองทุนแลวถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกดําเนินการโดย
ประการอ่ืนใดทําให ไมสามารถใชงานได โดยผู เชา อัน
เน่ืองมาจากการเขาถึงหรือการใชสถานท่ีไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวนน้ันไมชอบดวยกฎหมายโดยกองทุนหรือผูซ่ึงเชาใช
ทรัพยสิน BFKT ท่ีโอนแลวซ่ึงไมใชนิติบุคคลในกลุมทรูไมไดมี
สวนในการน้ัน หรือ (ข) กอนการโอนสิทธิการเชาใหแก หรือ 
แปลงคู สัญ ญาใหกองทุน มีการคัดคานความสมบูรณ 
ความชอบดวยกฎหมาย หรือสิทธิในการใชสถานท่ีตามสิทธิ
การเชาของทรัพยสิน BFKT ท่ีโอนแลวใดๆ โดยกองทุนหรือผู
ซ่ึงเชาใชทรัพยสิน BFKT ท่ีโอนแลวซ่ึงไมใชนิติบุคคลใน
กลุมทรูไมไดมีสวนในการน้ัน หรือ (ค) BFKT ไมสามารถ
ดําเนินการใหกองทุน ผูเชา ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม 
และบุคคลท่ี ได รับการแต ง ต้ังเขา ถึงหรือใชสถานท่ีได 
(“สถานที่  BFKT ที่ ได รับผลกระทบ”) ทําให ผู เชาหรือ
กองทุนไมสามารถเขาถึง ดําเนินงาน และ/หรือใชทรัพยสิน 

BFKT ท่ีโอนแลวได BFKT จะตองดําเนินการดังตอไปน้ี ดวย
คาใชจายของ BFKT เอง 

· จัดหาหรือไดมาซ่ึงสถานท่ีใหมตามท่ีคูสัญญาตกลงกัน
วาเทียบเทากับสถานท่ี BFKT ท่ีไดรับผลกระทบ (โดย
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คู สัญญาจะตองดําเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดย
พิจารณาถึง 

(ก) สถานท่ีตั้ง 

(ข) ขอบเขตการใหบริการโครงขายของผูเชาท่ีจะได
จากสถานท่ีใหมนั้น 

(ค) ความจุและขนาดพ้ืนท่ีสําหรับติดต้ังทรัพยสิน 

BFKT ท่ีโอนแลว และอุปกรณโทรคมนาคมอ่ืนๆ 
ของผูเชา ณ สถานท่ีใหมนั้น และ 

· ยายทรัพยสินท่ีโอนแลวท่ีต้ังอยูในสถานท่ี BFKT ท่ีไดรับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณและทรัพยสินใหม ท่ีมี
คุณภาพ ลักษณะจําเพาะ และความจุอยางนอยเทากับ
ทรัพยสินท่ีโอนแลว ท่ีจะติดต้ังในสถานท่ี ใหม และ
ดําเนินการใหแนใจวามีสมรรถนะ ความจุ และขนาด
พ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับทรัพยสิน BFKT ท่ีโอนแลว หรือ
อุปกรณและทรัพยสินใหมท่ีจะยายมาและติดต้ังใน
สถานท่ีใหม น้ัน ใหเหมือนกับท่ีเคยต้ังอยูในสถานท่ี 

BFKT ท่ีไดรับผลกระทบกอนท่ีสถานท่ีน้ันจะกลายเปน
สถานท่ี BFKT ท่ีไดรับผลกระทบ 

· ในกรณีท่ี BFKT ไมสามารถยายทรัพยสิน BFKT ท่ีโอนแลว
หรือเปล่ียนทดแทนโดยทรัพย สินใหม  และไมสามารถ
ดําเนินการแกไขตามท่ีกองทุนตองการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได BFKT BFKT จะตองดําเนินการดังน้ี 

· ซ้ือ และ/หรือ จัดใหมีการซ้ือทรัพยสิน BFKT ท่ีโอนแลวท่ี
เก่ียวของซ่ึงต้ังอยูหรือติดต้ังในสถานท่ี  BFKT ท่ีไดรับ
ผลกระทบ (“ทรัพยสิน BFKT ที่ไดรับผลกระทบ”) ใน
ราคาท่ีเทากับ (ก) มูลคาสุดทายของ  BFKT (terminal 

value) สําหรับทรัพยสิน BFKT ท่ีไดรับผลกระทบท่ีเปน
ทรัพยสิน BFKT หลัก หรือ (ข) ราคาซ้ือขายทรัพยสิน 
BFKT สวนท่ี เหลือสําห รับท รัพ ย สิน  BFKT ท่ี ได รับ
ผลกระทบท่ีเปนทรัพยสิน BFKT สวนท่ีเหลือ แลวแต
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กรณี  (“ราคาซ้ือขายท รัพย สิน  BFKT ที่ ได รับ

ผลกระทบ”) พรอมท้ังชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 
ตอปนับจากวันโอนทรัพยสิน BFKT เสร็จส้ินในแตละ
กรณีจนกระท่ังและรวมถึงวันท่ี BFKT ชําระราคาซ้ือขาย 
สําหรับทรัพยสิน BFKT ท่ีไดรับผลกระทบดังกลาวแก
กองทุน 

· ชําระตนทุนและคาใชจายท้ังหมดเก่ียวกับการขายและ
โอนทรัพยสิน  BFKT ท่ีไดรับผลกระทบใหแกกองทุน 
รวม ถึ ง เงิน ราย ได ค า เช าท รัพ ย สิน  BFKT ท่ี ได รับ
ผลกระทบซ่ึงผูเชาทรัพยสินท่ี BFKT ไดรับผลกระทบน้ัน
ไมชําระใหแกกองทุน เน่ืองจากผูเชาดังกลาวไมสามารถ
ใชทรัพยสิน BFKT ท่ีไดรับผลกระทบน้ันได จนถึงวันท่ี 
BFKT ชํ า ระราค า ซ้ือ ขายท รัพ ย สิน  BFKT ท่ี ได รับ
ผลกระทบใหแกกองทุน และ 

· ชําระเงินซ่ึงเปนตนทุน คาใชจาย คาเสียหาย ความ
สูญเสีย สิทธิเรียกรอง และภาระผูกพันท้ังหมดท่ีเกิดหรือ
จะเกิดกับกองทุนอันเกิดจากหรือเปนผลมาจากการใช
ทรัพยสิน  BFKT ท่ีได รับผลกระทบ การเชาและยาย
สถานท่ีของทรัพยสิน BFKT ท่ีไดรับผลกระทบ และสิทธิ
เรียกรองของผูเชาท่ีเรียกเอากับกองทุนเน่ืองจากผูเชาไม
สามารถใชทรัพยสิน BFKT ท่ีไดรับผลกระทบน้ันได 

· ภายใตบังคับของการท่ี BFKT ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
เก่ียวกับการซ้ือคืนทรัพยสิน BFKT ท่ีไดรับผลกระทบตามท่ี
อธิบายมาขางตน กองทุนจะชําระเงินคาเชาท้ังหมดท่ี
เก่ียวกับทรัพยสิน BFKT ท่ีไดรับผลกระทบท่ีกองทุนไดรับ
จากผู เชา ท่ี เปนนิ ติ บุคคลในกลุมทรูตามสัญ ญ าเชา ท่ี
เก่ียวของระหวางนิติบุคคลดังกลาวและกองทุนใหแก BFKT 
พรอมดวยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันท่ี
กองทุนรับเงินคาเชาจากผูเชาท่ีเปนนิติบุคคลในกลุมทรูแตละ
คร้ังตามสัญญาเชาท่ีเกี่ยวของระหวางนิติบุคคลดังกลาวและ
กองทุน จนกระท่ังและรวมถึงวันท่ีกองทุนชําระคืนเงินคาเชา
น้ันใหแก BFKT ท้ังน้ี จะตองไมเกินราคาซ้ือขายทรัพยสิน 
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BFKT ท่ีไดรับผลกระทบท่ีเกี่ยวของ 

· ภาระผูกพันของ BFKT เก่ียวกับการยายสถานท่ีและซ้ือคืน
ทรัพยสิน BFKT ท่ีไดรับผลกระทบท่ีต้ังอยูในสถานท่ีซ่ึงไดมี
การโอนใหแก  หรือ แปลงคู สัญญาเปนกองทุนแลว ซ่ึง
ทรัพยสิน BFKT ท่ีโอนแลวแตถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูก
ดําเนินการโดยประการอ่ืนใดทําใหไมสามารถใชงานไดโดยผู
เชาอันเน่ืองมาจากการเขาถึงหรือการใชสถานท่ีน้ันไมชอบ
ดวยกฎหมายใหกําหนดไวเพียงหาปหลังจากวันท่ีมีการโอน
สิทธิหรือแปลงคูสัญญาท่ีเก่ียวกับสถานท่ีท่ีเก่ียวของดังกลาว
เปนกองทุน 

· หาก กสท. โทรคมนาคม ใชสิทธิซื้อของกสท. โทรคมนาคมใน
ทรัพยสินโทรคมนาคมของ  BFKT (“ทรัพยสินตามสิทธิ

ซ้ือ”) BFKT จะดําเนินการดังน้ี 

· ยังคงชําระรายไดสุทธิของ BFKT ตามสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT  

· จัดหาทรัพยสินใหมท่ีอยางนอยมีคุณภาพ ลักษณะ
จําเพาะและความจุเดียวกับทรัพยสินตามสิทธิซ้ือ และ
สงมอบและโอนทรัพยสินใหมท่ีนํามาแทนท่ีทรัพยสิน 

BFKT หลักท่ีระบุใหกองทุนในวันโอนทรัพยสิน BFKT 

หลักท่ีระบุ และ 

· หาก BFKT ไมจัดหาทรัพยสินใหมแทนทรัพยสินตาม
สิทธิซ้ือซ่ึงเปนทรัพย สิน  BFKT หลัก  BFKT จะชําระ
มู ล ค า สุ ด ท า ย ข อ ง  BFKT (terminal value) ข อ ง
ทรัพยสินตามสิทธิซ้ือน้ันใหแกกองทุนจนครบถวนในวัน
โอนทรัพยสิน BFKT หลัก 

· หาก กสท. โทรคมนาคม ไม ชําระคาเชาแก  BFKT ตาม
สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA หรือ สัญญาเชาเคร่ือง
และอุปกรณ HSPA ถูกยกเลิกเน่ืองจาก กสท. โทรคมนาคม
ผิดสัญ ญ า เม่ือกองทุนได มีการรองขอ BFKT จะตอง
พยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือใหมีการดําเนินการเรียกรองท่ี
สามารถทําไดและมีผลโดยชอบดวยกฎหมายตอ กสท. 
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โทรคมนาคม กองทุนตกลงรับผิดชอบในตนทุนและคาใชจาย
ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการเรียกรองดังกลาว เม่ือ BFKT ไดรับ
คาเสียหายหรือคาชดเชยใดๆ จาก กสท. โทรคมนาคม BFKT 

จะชําระคาชดเชยหรือจํานวนเงินท่ีได รับดังกลาว ใหแก
กองทุนตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามท่ีไดระบุไวในสัญญา
โอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT ท้ังน้ี BFKT มีสิทธิ
หักตนทุนและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการเรียกรอง
ดังกลาวจากคาเสียหายหรือคาชดเชยใดๆ จาก กสท. 
โทรคมนาคมกอนการชําระเงินดังกลาวใหแกกองทุนในกรณี
ท่ีกองทุนยังมิ ได ชําระคาตนทุนและค าใชจ ายในการ
ดําเนินการเรียกรองดังกลาวใหแก BFKT 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของกองทนุ .............................

· นับจากวันท่ีทําการซ้ือขายรายได BFKT เสร็จส้ิน BFKT ให
สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิไดท่ีจะไดรับขอเสนอเปนรายแรก
ในการซ้ือสิทธิ ผลประโยชน ดอกผล และ/หรือ การลงทุน
เก่ียวกับทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานกิจการโทรคมนาคม
ของ BFKT หรือนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรู (ยกเวนทรัพยสิน
โทรคมนาคมของ  BFKT และทรัพย สินอ่ืนบางสวน) ซ่ึง
กองทุนสามารถลงทุนไดตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
สํานักงาน ก.ล.ต. (“ทรัพยสิน BFKT เพ่ิมเติม”) จนถึงวัน
ดังตอไปน้ีแลวแตวันใดจะถึงกอน (ก) วันครบหาปนับจาก
วันท่ีทําการซ้ือขายรายได BFKT เสร็จส้ิน (ข) วันท่ี ทรู ซ่ึงเปน
นิติบุคคลท่ีจองซ้ือหนวยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก ถือ
หนวยลงทุนท่ีกองทุนออกนอยกวารอยละ 18 ของหนวย
ลงทุนท้ังหมดท่ีออกโดยกองทุนในการเสนอขายคร้ังแรก และ 
(ค) วันท่ีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนถือหนวย
ลงทุนท่ีกองทุนออกมากกวาท่ีทรูถืออยู โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและข้ันตอนดังตอไปน้ี 

(1) หาก BFKT และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรู (“ผูขาย

ทรัพยสินเพ่ิมเติม”) ตองการขายทรัพยสิน  BFKT 

เพ่ิมเติมแกบุคคลภายนอก BFKT ตองดําเนินการและ
จัดการใหนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูน้ันตองทําหนังสือ
ขอเสนอ (“หนังสือขอเสนอ ”) สงใหกองทุนโดยมี
รายละเอียดตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายได  BFKT ท้ังน้ี รวมถึงแตไมจํากัดเพียง 
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เงื่อนไขและขอกําหนดของการเชาทรัพยสิน  BFKT 
เพ่ิมเติม (หากมี)  

(2) หากกองทุนตองการซ้ือทรัพยสิน  BFKT เพ่ิมเติมน้ัน 
ภายใน 10 วันทําการนับจากวันท่ีกองทุนไดรับหนังสือ
ขอเสนอหรือระยะเวลานานกวาน้ันตามท่ีผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมอาจตกลง กองทุนตองแจงผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมเปนลายลักษณอักษรวาตองการซ้ือทรัพยสิน 

BFKT เพ่ิมเติมดังกลาว (“ทรัพยสิน BFKT ที่จะโอน”) 

ตามขอกําหนดท่ีระบุในหนังสือขอเสนอ (“หนังสือตอบ

รับ”) จากน้ัน ภายในสามเดือนนับจากวันท่ีของหนังสือ
ตอบรับ กองทุนตองพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือใหไดรับ
อนุมัติจากผูถือหนวยลงทุนท่ีจําเปนในการซ้ือทรัพยสิน 

BFKT ท่ีจะโอน และ BFKT ตองดําเนินการ และ/หรือ 
จัดการให นิ ติ บุคคลอ่ืนในกลุมท รูราย ท่ี เก่ียวของ
พยายามอยางเต็มท่ีใหไดรับความยินยอมหรือการ
อนุมัติท้ังหมดท่ีจําเปนตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สัญญาสําหรับการขายทรัพยสิน BFKT ท่ีจะโอน เม่ือ
ไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ีเก่ียวของท้ังหมด
แลว กองทุนและผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมจะเขาทํา
สัญญาและทําการซ้ือขายและโอนทรัพยสินท่ี BFKT จะ
โอนใหเสร็จส้ินภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและ
ผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมไดรับความยินยอมและการ
อนุมัติดังกลาวท้ังหมดแลว 

(3) หาก (ก) กองทุนไมสงหนังสือตอบรับใหผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมภายในเวลาท่ีกําหนด (ข) กองทุนหรือผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติมไมไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ี
จําเปนท้ังหมดท่ีเกี่ยวของภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวันท่ีของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู สัญญาไม
สามารถดําเนินการใหการซ้ือขายและโอนทรัพยสิน 

BFKT ท่ีจะโอนเสร็จส้ินภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวันท่ีไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ีจําเปน
ท้ังหมดท่ีเก่ียวของ ผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมมีสิทธิขาย
ท รัพ ย สิ น  BFKT ท่ี จ ะ โอ น ให บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ใน
ขอกําหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกวา (สําหรับผูขาย
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ทรัพยสินเพ่ิมเติม) ท่ีกําหนดในหนังสือขอเสนอภายใน
ระยะเวลาหกเดือนหลังจากน้ัน หากผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมยังไมสามารถขายทรัพยสิน BFKT ท่ีจะโอนให
บุคคลภายนอกไดภายในระยะเวลาหกเดือนดังกลาว 
และตอมาผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมตองการขายทรัพยสิน 

BFKT ท่ีจะโอนอีกคร้ังใหกองทุนมีสิทธิในการซ้ือเปน
รายแรกอีกคร้ัง โดยให ดําเนินการตามข้ันตอนใน
ลักษณะเดียวกันจนครบถวน 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของ BFKT ..............................

· หากกองทุนได ซ้ือทรัพยสิน BFKT ท่ีจะโอนและภายหลัง
ต อ งก า รข า ย ท รัพ ย สิ น  BFKT ท่ี จ ะ โอ น ดั ง ก ล า ว แ ก
บุคคลภายนอก กองทุนจะตองทําหนังสือขอเสนอสงให 
BFKT โดยตองระบุ (ก) ราคาท่ีกองทุนเสนอขาย และ (ข) 
เงื่อนไขและขอกําหนดของการขายทรัพยสิน BFKT ท่ีจะโอน
ดังกลาวท่ีกองทุนเสนอ โดยเม่ือ BFKT ไดรับหนังสือดังกลาว
แลว BFKT จะมีสิทธิในการซ้ือทรัพยสิน BFKT ท่ีจะโอนเปน
รายแรกโดยมีเงื่อนไขและขอกําหนดตามท่ีไดระบุไวใน
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT 

· BFKT อาจโอนสิทธิในการซ้ือทรัพย สิน BFKT ท่ีจะโอน
ดังกลาวใหแกนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูไดโดยไมจําเปนตอง
ไดรับความยินยอมจากกองทุน 

การจํากดัความรับผิดของ  BFKT................ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  BFKT ความรับผิด
ของ BFKT จะมีอยูอยางจํากัดตามกรณีทั่วไปซ่ึงรวมถึงกรณีดังตอไปน้ี 

· BFKT ตองรับผิดตอสิทธิเรียกรองใดเก่ียวกับทรัพยสิน BFKT 

ท่ีโอนแลว หากกองทุนไดมีการบอกกลาวเรียกรองสิทธิ
ภายในสองป นับจากวันโอนทรัพย สิน  BFKT เสร็จส้ินท่ี
เก่ียวของแตละคร้ัง เวนแตสิทธิเรียกรองท่ีเกิดจากเร่ืองสําคัญ
บางเร่ืองท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได BFKT ซ่ึงไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดในการบอก
กลาวเรียกรองสิทธิ(นอกจากท่ีกฎหมายกําหนด) เร่ือ ง
ดังกลาวรวมถึงคํารับรองของ BFKT ในเร่ืองอํานาจหนาท่ี 
กรรมสิทธ์ิของ BFKT ในทรัพยสิน BFKT ท่ีโอนแลว และการ
ไมปฏิบัติตามขอตกลงกระทําการท่ีสําคัญ 
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· ความรับผิดโดยรวมของ BFKT เก่ียวกับ (ก) รายไดสุทธิของ 

BFKT ท่ีเก่ียวกับสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ตอง
ไมเกินรายไดสุทธิ BFKT คงคาง (ข) ทรัพยสิน BFKT หลักท่ี
โอนใหแกกองทุนตองไม เกินมูลคาสุดทายของ  BFKT 

(terminal value) ของทรัพยสินน้ัน (ค) ทรัพยสิน BFKT สวน
ท่ีเหลือท่ีโอนใหกองทุนตองไมเกินราคาซ้ือท่ีกองทุนชําระ
สําหรับทรัพยสิน BFKT สวนท่ีเหลือดังกลาว (ง) รายไดสุทธิ
ของ BFKT ท่ีเก่ียวกับสัญญาเชาทรัพยสิน BFKT สวนท่ีเหลือ 
ตองไมเกินมูลคาสุทธิปจจุบันของรายไดคาเชาสุทธิท่ีคาง
ชําระ และ (จ) การทําผิดสัญญาอ่ืนใดท้ังหมด ความรับผิด
รวมของ BFKT จะตองไมเกินรอยละ 50 ของราคาซ้ือขาย 

BFKT ท้ังน้ี BFKT ตองรับผิดตอความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกรอง ภาษี (เวนแตภาษีมูลคาเพ่ิม) อากรแสตมป ภาระ
ผูกพัน และตนทุนคาใชจายท่ีเก่ียวของ ท่ีเกิดข้ึนหรือเปนผล
จากการเขาทํา การใชสิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT  

ประกันภัย ....................................................BFKT ตกลงท่ีจะ 

· จัดใหมีการประกันภัยท่ีเก่ียวกับทรัพยสินโทรคมนาคมของ 

BFKT ภ าย ใต ก รม ธรรม ป ระ กั น ภัย ข องก ลุ ม ท รู  ต าม
ขอกําหนดท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได BFKT  

· ในวันโอนทรัพยสิน  BFKT เสร็จส้ินแตละคร้ังท่ีเก่ียวของ 
จัดหากรมธรรมประกันภัยในนามของกองทุนสําหรับ
ทรัพยสิน BFKT ท่ีโอนแลว โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบ้ีย
ประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยดังกลาว 

· ไมเปล่ียนแปลงขอกําหนดในกรมธรรมประกันภัยของกลุมทรู
เก่ียวกับทรัพย สิน  BFKT ท่ี โอนแลว โดยไม ได รับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนกอน โดยกองทุนจะ
ไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันควรไมได และ 

· ดําเนินการใหมีการนําเงินท่ีไดรับตามกรมธรรมประกันภัย
ท้ังหมดไปใชซอมแซม ปรับสภาพ หรือเปล่ียนทดแทน
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ทรัพยสินท่ีไดมีการเรียกรองใหมีการชดใชเงนิประกันดังกลาว 

การชดเชยความเสียหาย .............................· BFKT ตกลงยอมรับผิดชดใชตอกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกลาว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกรอง ภาษี อากรแสตมป ความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด 
และตนทุนและคาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายความ
และเงินทดรองอ่ืนตามสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการทําผิด
ขอตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใด
ของ BFKT ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
BFKT เวนแตเปนความผิดหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
หรือจงใจกระทําผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทน
ของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิอ่ืนใด
ของกองทุนท่ีมีตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
BFKT หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ 

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใชตอ  BFKT และตัวแทนของ 

BFKT ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี อากร
แสตมป ความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และตนทุนและ
คาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายและเงินทดรองอ่ืน
ตามสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการทําผิดขอตกลง สัญญา 
หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของกองทุนภายใต
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  BFKT เวนแตเปน
ความผิดหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจงใจกระทํา
ผิดโดย BFKT และตัวแทนของ BFKT ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิ
อ่ืนใดของ BFKT ท่ีมีตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได BFKT หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ 

การโอนสิทธิ ................................................·  BFKT และกองทุนไมอาจโอนสิทธิ กอหลักประกัน หรือโอน
โดยประการอ่ืนใดซ่ึงผลประโยชนท้ังหมดหรือบางสวนของ
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT โดยมิไดรับ
ความยินยอมลวงหนาจากคูสัญญาอีกฝายเปนลายลักษณ
อักษร ท้ังน้ี เวนแตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
BFKT ยอมใหกระทําได  

กฎหมายที่ใชบงัคับ ................................ · สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT ใหใชบังคับ
ตามกฎหมายไทย 
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เขตอํานาจศาล ............................................· ใหศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณา
ตัดสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวของกับสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT  

(2) สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดระหวาง AWC และกองทุนลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
(“สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC”) 

คูสัญญา ....................................................... · AWC ในฐานะผูขาย และ 

· กองทุน ในฐานะผูซื้อ 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย ................................ · ในวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 (“วันที่ทําการซ้ือขาย

รายได AWC เสร็จส้ิน”)AWC ขายและโอนรายไดสุทธิของ 
AWC ใหแกกองทุน และกองทุนซ้ือและรับโอน 

· รายได AWC จาก 

(ก)  คาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 4,360 

เสาตามสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 
(รวมถึงเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิเรียกรอง และ
สิทธิอ่ืนท้ังหมดท่ีเกิดจากรายไดดังกลาวตามท่ีระบุ
ไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ี
เก่ียวของ) นับแตวันเร่ิมคํานวณรายไดจนถึงวันท่ี
ครบกําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 

(“วันครบกําหนดสัญญา AWC”) และ  

(ข)  คาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวนไมเกิน 
392 เสา นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสัญญา 
AWC หรือวันท่ีสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ถูกยกเลิกกอนครบกําหนดระยะเวลาหรือ
กําหนดระยะเวลาท่ีไดมีการขยาย (“วันยกเลิก

สัญญา AWC”) แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนกอน 
จนถึงวันครบรอบ  10 ปนับแตวันถัดจากวันครบ
กําหนดสัญญา AWC หรือวันยกเลิกสัญญา AWC 

ดังกลาว 

ในแตละกรณีหักดวยตนทุนและคาใชจายบางสวน
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สําหรับการดําเนินงานและซอมบํารุง เงินคาเชาตาม
สัญ ญ าเชา ท่ี ดิน  (รวม ถึงภาษี โรงเรือน) และเบ้ี ย
ประกันภัย (“ตนทุนคาใชจายของ AWC”) โดยตนทุน
คาใชจายของ AWC จะมีการปรับอัตราเพ่ิมข้ึนรายป 
(annual escalation) (รวมเรียกวา “รายไดสุทธิของ 

AWC”) และ 

· ภายหลังวันครบกําหนดสัญญ า AWC หรือวันครบ
ยกเลิกสัญญา AWC แลวแตวันใดจะเกิดข้ึนกอน AWC 

จะตองโอนใหแกกองทุน และกองทุนจะตองรับโอนเสา
โทรคมนาคมของ AWC จํานวน 3,968 เสา (“ทรัพยสิน 

AWC หลัก”) ในวันท่ี กําหนดไวใหเปนวันท่ีทําการโอน
และสงมอบทรัพยสิน AWC หลัก (“วันโอนทรัพยสิน 

AWC หลัก”)  

(ท้ังน้ี รายไดสุทธิของ AWC และทรัพยสิน AWC หลัก 
รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่ขายของ AWC”) 

ราคาซ้ือขาย .................................................  10,748,870,704 บาท (“ราคาซ้ือขาย AWC”)  

เง่ือนไขในการโอนทรัพยสิน AWC 

หลัก .............................................................

 · ในวันโอนทรัพยสิน AWC หลัก AWC จะตองโอนทรัพยสิน 

AWC หลักใหกับกองทุน โดยเปนไปตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC 

ท้ังน้ี เงื่อนไขท่ีตองสําเร็จครบถวนในวันหรือกอนวันโอน
ทรัพยสิน AWC หลัก รวมถึงแตไมจํากัดเพียงรายละเอียด
และหลักฐานเก่ียวกับสิทธิในท่ีดิน และ/หรือ สิทธิการเชาโดย
ชอบดวยกฎหมายของสถานท่ีอันเปนท่ีต้ังของทรัพยสิน 

AWC หลัก  

· สําหรับทรัพยสิน AWC หลักท่ีไมสามารถโอนและสงมอบได
ในวันโอนทรัพยสิน AWC หลัก AWC จะชําระเงินใหกองทุน
เปนมูลคาสุดทาย (terminal value) ของทรัพย สิน  AWC 

หลักท่ีไมไดมีการโอนและสงมอบดังกลาวในวันโอนทรัพยสิน 

AWC หลัก เม่ือ AWC ชําระมูลคาสุดทาย (terminal value) 

ดังกลาวจนครบถวนแลว  AWC จะหมดภาระผูกพันตอ
กองทุนในการโอนและส งมอบทรัพย สิน  AWC หลัก ท่ี
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เก่ียวของดังกลาว 

· มูลคาสุดทาย (terminal value) ของทรัพยสิน AWC หลักท่ี
เก่ียวของ คือ จํานวนท่ีเทากับ 14 เทาของรายไดคาเชา AWC 

รายเดือน (ตามท่ีระบุไวดานลาง) เปนระยะเวลา 12 เดือน
กอนเดือนท่ีมีวันโอนทรัพยสิน AWC หลัก (“มูลคาสุดทาย

ของ AWC”) 

ทรัพยสิน AWC สวนที่เหลือ ........................ · AWC ตกลงจะเขาทําสัญญาเชากับนิติบุคคลในกลุมทรู
เพ่ือใหเชาพ้ืนท่ี (slots) หน่ึงพ้ืนท่ีบนของเสาโทรคมนาคมของ 
AWC อ่ืนท่ีเหลือซ่ึงไมใชทรัพยสิน AWC หลัก (“สัญญาเชา

ทรัพยสิน AWC สวนที่เหลือ”) ซ่ึงเปนเสาโทรคมนาคม
จํานวนไมเกิน 392 เสา (“ทรัพยสิน AWC สวนที่เหลือ”) 

โดยมีระยะเวลาการเชาอยางนอย 10 ปนับจากวันถัดจากวัน
ครบกําหนดสัญญา AWC หรือ วันยกเลิกสัญญา AWC 

แลวแตกรณี (“วันครบกําหนดการขายรายได AWC ข้ัน

สุดทาย”) และจัดหาและสงมอบรายไดสุทธิรายเดือนท่ีเกิด
จากคาเชาท รัพย สิน  AWC สวน ท่ี เห ลือ จนถึงวันครบ
กําหนดการขายรายได AWC ข้ันสุดทายหรือ จนถึงวันท่ีมีการ
โอนทรัพยสิน AWC สวนท่ีเหลือ หากเกิดกรณีดังกลาวข้ึน
กอน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญ ญ าโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได AWC 

ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายได AWC หากในระหวางระยะเวลาของสัญญา
เชาทรัพยสิน AWC สวนท่ีเหลือ AWC ไดรับหลักฐานเกี่ยวกับ
สิทธิในท่ีดินและ/หรือสิทธิการเชาโดยชอบดวยกฎหมายของ
สถานท่ีอันเปนท่ีต้ังหรือใชดําเนินงานทรัพยสิน AWC สวนท่ี
เหลือ AWC จะโอนและขายทรัพยสิน AWC สวนท่ีเหลือ ให
กองทุน และกองทุนจะรับโอนและซ้ือทรัพยสิน AWC สวนท่ี
เหลือน้ันตามราคาท่ีกองทุนและ AWC จะตกลงกันโดย
เปนไปตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC 

กรรมสิทธิ์และความเส่ียง ............................ · กรรมสิทธ์ิและความเส่ียงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายใน 
ทรัพยสิน AWC หลักและทรัพยสิน AWC สวนท่ีเหลือจะเปน
ของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ีเก่ียวของเสร็จส้ิน เวนแตจะ
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กําหนดไวเปนอยางอ่ืนในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC 

· สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC เปนธุรกรรม
การซ้ือขายรายไดสุทธิของ AWC ท่ีสมบูรณและแทจริง โดย
มิไดเปนการกอหลักประกันสําหรับภาระผูกพันใดๆ ของ 

AWC กองทุนจะไดรับกรรมสิทธ์ิและผลประโยชนในรายได
สุทธิของ AWC โดยครบถวนสมบูรณนับจากวันท่ีทําการซ้ือ
ขายรายได AWC เสร็จส้ิน และมีสิทธิท่ีจะจําหนายจายโอน
รายไดสุทธิของ AWC น้ันตอไป และมีสิทธิโดยสมบูรณท่ีจะ
ไดรับและเก็บไวซ่ึงรายไดสุทธิของ AWC เพ่ือประโยชนของ
กองทุนเอง  

การชําระรายไดสุทธิของ AWC ................... · AWC จะจัดหาและสงมอบรายไดดังตอไปน้ีใหแกกองทุน
ภายในวันทําการสุดทายของแตละเดือนปฏิทิน โดยเร่ิมจาก
เดือนท่ีเกิดวันท่ีทําการซ้ือขายรายได AWC เสร็จส้ิน 

· รายไดสุทธิของ AWC ท่ีตองชําระท่ีเก่ียวกับสัญญาเชา
เสาโทรคมนาคมของ AWC จนถึงวันท่ีมีการชําระรายได
สุทธิของ AWC ท่ีเก่ียวกับสัญญาเชาเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ท่ีตองชําระจนครบถวน และ 

· รายไดสุทธิของ AWC ท่ีตองชําระท่ีเก่ียวกับสัญญาเชา
ทรัพยสิน AWC สวนท่ีเหลือ นับจากวันโอนทรัพยสิน 

AWC หลักจนถึง (1) ในกรณีท่ีไมไดมีการโอนทรัพยสิน 
AWC สวนท่ีเหลือใหกองทุนกอนวันครบกําหนดการขาย
รายได AWC ข้ันสุดทาย ไดแก วันท่ีมีการชําระรายได
สุทธิของ AWC ท่ีเก่ียวกับสัญญาเชาทรัพยสิน AWC 

สวนท่ีเหลือจนครบถวน หรือ (2) ในกรณีท่ีไดมีการขาย
และโอนทรัพยสิน AWC สวนท่ีเหลือใหกองทุนกอนวัน
ครบกําหนดการขายรายได AWC ข้ันสุดทาย ไดแกวันท่ี 

AWC ขายและโอนทรัพยสิน  AWC สวนท่ีเหลือใหแก
กองทุน (สําหรับทรัพยสินในสวนน้ัน)  

ท้ังน้ี ตามจํานวนดังตอไปน้ี (“รายไดคาเชา AWC ราย

เดือน”)  
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· รายไดคาเชา AWC รายเดือนท่ีเก่ียวกับสัญญาเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC จะคํานวณจากเสาโทรคมนาคม
จํานวน 4,360 เสา ในอัตราดังตอไปน้ี 

 

ปี พ.ศ. 

รายได้ค่าเช่า AWC  

รายเดือนสาํหรับเสา
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 รายไดคาเชา AWC รายเดือนขางตนเปนไปตามกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ซ่ึงปจจุบันจะ
ครบกําหนดในวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีท่ีมีการขยาย
กําหนดระยะเวลาของสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ดังกลาว 
รายไดคาเชา AWC รายเดือนตอเสาในชวงระยะเวลาที่มีการขยายจะ
สอดคลองกับคาเชาภายใตสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ี
คาดวาจะไดรับจาก BFKT ในชวงระยะเวลาที่มีการขยายดังกลาว 

  · รายไดคาเชา AWC รายเดือนท่ีเก่ียวกับสัญญาเชา
ทรัพยสิน AWC สวนท่ีเหลือ จะคํานวณจากคาเชา
ทรัพยสิน AWC สวนท่ีเหลือท่ียังไมไดมีการขายและโอน
ใหกองทุน ในอัตราดังตอไปน้ี 
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ปีที! 
รายได้ค่าเช่า AWC  

รายเดือน ในอัตรา 1 พื "นที! 
(slot) ต่อเสา (บาท/เดือน)  

หน่ึง 6,784 

สอง 6,934 

สาม 7,086 

ส่ี 7,242 

หา 7,401 

หก 7,564 

เจ็ด 7,731 

แปด 7,901 

เกา 8,074 

สิบ 8,252 

 หมายเหตุ : รายไดคาเชา AWC รายเดือนสําหรับทรัพยสิน AWC 

สวนท่ีเหลือจะนําสงใหกองทุนภายในวันทําการสุดทายของเดือนน้ันๆ 

เหตุผิดนดัและผลแหงการผิดนัด ................ · กอนวันโอนทรัพยสิน  AWC หลัก หากเกิดเหตุผิดนัดใดท่ี
กําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC 
กองทุนอาจเรียกให AWC ชําระเงินเปนมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value) ของรายได สุท ธิของ  AWC ท่ี เห ลือ
ท้ังหมด รวมกับมูลคาสุดทายของ AWC (terminal value) 

ของทรัพยสิน AWC หลัก (“รายไดสุทธิ AWC คงคาง”) 

และอาจบังคับใชสิทธิของกองทุนไมวาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC 

· ตัวอยางของเหตุผิดนัด เชน กรณี AWC ไมสงมอบรายไดคา
เชา AWC รายเดือนเปนเวลาสามเดือนติดตอกัน กรณี AWC 

ไมสงมอบรายไดคาเชา AWC รายเดือนเปนเวลาสองเดือน
ติดตอกันหากอัตราสวนหน้ีสินสุทธิท่ีมีดอกเบ้ีย (Net Interest 

Bearing Debt) ตอ EBITDA ของ AWC เกินกวา 5 ตอ 1 
กรณี AWC ไมปฏิบัติตามภาระผูกพันบางประการตามท่ี
กําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC 

และไมดําเนินการแกไขกรณีดังกลาวตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
กรณี  AWC ผิดนัดชําระหน้ีการเงินในยอดเงินตนรวม
มากกวาหน่ึงพันลานบาท กรณีไดมีการริเร่ิมกระบวนการ
เก่ียวกับการมีหน้ีสินลนพนตัวหรือกระบวนการของเจาหน้ีกับ 
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AWC และกรณีสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ส้ินสุด
ลงหรือมีเหตุผิดนัดภายใตสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เน่ืองจากเหตุการณตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได AWC 

· ในกรณีท่ี AWC ไมสงมอบรายไดคาเชา AWC รายเดือนเปน
จํานวนสามเดือนติดตอกัน หรือสองเดือนติดตอกันในกรณีท่ี
ไมสามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินได หากกรณีดังกลาว
เกิดจากการท่ี  BFKT ไม ชําระรายได สุท ธิของ AWC ท่ี
เก่ียวของใดๆ ภายใตสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 

ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ี กสท. โทรคมนาคม ปฏิบัติผิดสัญญา
ไม ชําระคาเชาแก  BFKT ภายใต สัญ ญ าเชาเค ร่ืองและ
อุปกรณ  HSPA และการผิดสัญ ญ าดังกลาวของกสท. 
โทรคมนาคมไมไดเกิดจากการผิดภาระผูกพันของเรียลมูฟ
ตามสัญญาขายสงบริการ HSPA แลว กองทุนไมมีสิทธิใน
การเรียกเหตุผิดนัดและเรียกให AWC สงมอบรายไดสุทธิ 
AWC คงคางใหแกกองทุน 

ภาระหนาที่หลักอ่ืนๆ ของ AWC................. · นับจากวันท่ีทําการโอนทรัพยสิน AWC หลักหรือทรัพยสิน 

AWC สวนท่ีเหลือเสร็จส้ิน (“วันโอนทรัพยสิน AWC เสร็จ

สิ้น”) AWC จะดําเนินการตอไปน้ีโดยคาใชจายของ AWC เอง 

· ในกรณี ท่ีไมสามารถโอน และ/หรือ แปลงคู สัญญา
เก่ียวกับสิทธิการเชาในท่ีดิน และ/หรือ ทรัพยสินใหกับ
กองทุนได AWC จะดําเนินการใหกองทุน ผูเชาทรัพยสิน 

AWC หลัก หรือทรัพยสิน AWC สวนท่ีเหลือ ผูจัดการ
ทรัพยสินโทรคมนาคม และบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังมี
สิทธิเขาไปและใชสถานท่ีตั้งท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินน้ัน 

· ในกรณีของสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน AWC หลัก 
หรือ ทรัพยสิน  AWC สวนท่ีเหลือ ซ่ึงไมสามารถโอน 
และ/หรือ แปลงคู สัญญาใหแกกองทุนได  AWC จะ
ดําเนินการใหกองทุนไดรับสิทธิและผลประโยชนของ 

AWC ตามสัญญาอ่ืนๆ น้ัน 

· AWC จะดําเนินการตอไปน้ีเปนระยะเวลาเกาเดือน
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หลังจากวันโอนทรัพยสิน AWC เสร็จส้ินแตละคร้ัง 

(ก) ใหขอมูลและชวยเหลือกองทุนตามท่ีกองทุน
ตองการตามสมควรเก่ียวกับทรัพยสิน  AWC 

หลักหรือทรัพยสิน AWC สวนท่ีเหลือท่ีไดสงมอบ
และโอนสิทธิใหกองทุนแลว (“ทรัพยสิน AWC 

ที่โอนแลว”) 

(ข) พยายามตามสมควรเพ่ือใหความชวยเหลือและ
ใหบริการตามท่ีกองทุนตองการตามสมควร (โดย
คาใชจายของ AWC) เพ่ือใหกองทุนสามารถใช
งานทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวไดในสาระสําคัญ
ในลักษ ณ ะเดียวกับ ท่ี มีการใชกอนวัน โอน
ทรัพยสิน AWC เสร็จส้ินแตละคร้ัง และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพยสิน AWC หลักท่ี
โอนแลว และใหกองทุนเขาตรวจสอบเอกสารน้ัน
ตามสมควร  

· นับจากวันโอนทรัพยสิน AWC เสร็จส้ินแตละคร้ัง หาก (ก) 
สถานท่ีต้ังท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวไมวาท้ังหมด
หรือบางสวนซ่ึงไดมีการโอนใหแก และ/หรือ แปลงคูสัญญา
เปนกองทุนแลวถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกดําเนินการโดย
ประการอ่ืนใดทําใหไมสามารถใชงานได โดยผู เชา อัน
เน่ืองมาจากการเขาถึงหรือการใชสถานท่ีไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวนน้ันไมชอบดวยกฎหมายโดยกองทุนหรือผูซ่ึงเชาใช
ทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวซ่ึงไมใชนิติบุคคลในกลุมทรูไมไดมี
สวนในการน้ัน หรือ (ข) กอนการโอนสิทธิการเชาใหแก หรือ 
แปลงคู สัญ ญ าใหกองทุน มีการคัดคานความสมบูรณ 
ความชอบดวยกฎหมาย หรือสิทธิในการใชสถานท่ีตามสิทธิ
การเชาของทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวใดๆ โดยกองทุนหรือผู
ซ่ึงเชาใชทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวซ่ึงไมใชนิติบุคคลใน
กลุมทรูไมไดมีสวนในการน้ัน หรือ (ค) AWC ไมสามารถ
ดําเนินการใหกองทุน ผูเชา ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม 
หรือบุคคลท่ีได รับการแต ง ต้ั งเขาถึงหรือใชสถานท่ีได 
(“สถานที่  AWC ที่ ได รับผลกระทบ ”) ทําให ผู เชาหรือ
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กองทุนไมสามารถเขาถึง ดําเนินงาน และ/หรือใชทรัพยสิน 
AWC ท่ีโอนแลวได AWC จะตองดําเนินการดังตอไปน้ี ดวย
คาใชจายของ AWC เอง 

· จัดหาหรือไดมาซ่ึงสถานท่ีใหมตามท่ีคูสัญญาตกลงกัน
วาเทียบเทากับสถานท่ี AWC ท่ีไดรับผลกระทบ (โดย
คู สัญญาจะตองดําเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดย
พิจารณาถึง 

(ก) สถานท่ีตั้ง 

(ข) ขอบเขตการใหบริการโครงขายของผูเชาท่ีจะได
จากสถานท่ีใหมนั้น และ 

(ค) ความจุขนาดพ้ืนท่ีสําหรับติดต้ังทรัพยสิน AWC 
ท่ีโอนแลว และอุปกรณโทรคมนาคมอ่ืนๆ ของผู
เชา ณ สถานท่ีใหมนั้น และ 

· ยายทรัพยสินท่ีโอนแลวท่ีต้ังอยูในสถานท่ี AWC ท่ีไดรับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณและทรัพยสินใหม ท่ีมี
คุณภาพ ลักษณะจําเพาะ และประสิทธิภาพอยางนอย
เทากับทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลว ท่ีจะติดต้ังในสถานท่ี
ใหม และดําเนินการใหแนใจวามีความจุ ประสิทธิภาพ 
และขนาดพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับทรัพยสิน AWC ท่ีโอน
แลว หรืออุปกรณและทรัพยสินใหมท่ีจะยายมาและ
ติดต้ังในสถานท่ีใหมน้ัน ใหเหมือนกับท่ีเคยต้ังอยูใน
สถานท่ี AWC ท่ีไดรับผลกระทบกอนท่ีสถานท่ีน้ันจะ
กลายเปนสถานท่ี AWC ท่ีไดรับผลกระทบ 

· ในกรณีท่ี AWC ไมสามารถยายทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลว
หรือเปล่ียนทดแทนโดยทรัพย สินใหม  และไมสามารถ
ดําเนินการแกไขตามท่ีกองทุนตองการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC AWC จะตองดําเนินการดังน้ี 

· ซ้ือ และ/หรือ จัดใหมีการซ้ือทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวท่ี
เก่ียวของซ่ึงต้ังอยูหรือติดต้ังในสถานท่ี AWC ท่ีไดรับ
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ผลกระทบ (“ทรัพยสิน AWC ที่ไดรับผลกระทบ”) ใน
ราคาท่ีเทากับ (ก) มูลคาสุดทายของ AWC (terminal 

value) สําหรับทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบท่ีเปน
ทรัพยสิน AWC หลัก หรือ (ข) ราคาซ้ือขายทรัพยสิน 
AWC สวน ท่ี เห ลือ สําห รับท รัพ ย สิน  AWC ท่ี ได รับ
ผลกระทบท่ีเปนทรัพยสิน AWC สวนท่ีเหลือ แลวแต
ก รณี  (“ราค าซ้ื อขายท รัพ ย สิ น  AWC ที่ ได รับ

ผลกระทบ”)  พรอมท้ังชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 
7.5 ตอปนับจากวันโอนทรัพยสิน AWC เสร็จส้ินในแต
ละกรณีจนกระท่ังและรวมถึงวันท่ี AWC ชําระคืนราคา
ซ้ือขายทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบแกกองทุน 

· ชําระตนทุนและคาใชจายท้ังหมดเก่ียวกับการขายและ
โอนทรัพยสิน AWC ท่ีได รับผลกระทบใหแกกองทุน 
รวม ถึ ง เงิน ราย ได ค า เช าท รัพ ย สิน  AWC ท่ี ได รับ
ผลกระทบซ่ึงผูเชาทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบน้ัน
ไม ชําระใหแกกองทุน เน่ืองจากผูเชาไมสามารถใช
ทรัพยสิน AWC ท่ีได รับผลกระทบน้ันได จนถึงวันท่ี 
AWC ชํ า ระ ราค า ซ้ื อ ข าย ท รัพ ย สิ น  AWC ท่ี ได รับ
ผลกระทบใหแกกองทุน และ 

· ชําระเงินซ่ึงเปนตนทุน คาใชจาย คาเสียหาย ความ
สูญเสีย สิทธิเรียกรอง และภาระผูกพันท้ังหมดท่ีเกิดหรือ
จะเกิดกับกองทุนอันเกิดจากหรือเปนผลมาจากการใช
ทรัพย สิน AWC ท่ีได รับผลกระทบ การเชาและยาย
สถานท่ีของทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบ และสิทธิ
เรียกรองของผูเชาท่ีเรียกเอากับกองทุนเน่ืองจากผูเชา
ดังกลาวไมสามารถใชทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบ
น้ันได 

· ภายใตบังคับของการท่ี  AWC ปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันของตนเก่ียวกับการซ้ือคืนทรัพยสิน AWC ท่ี
ไดรับผลกระทบตามท่ีอธิบายมาขางตน กองทุนจะ
ชําระเงินคาเชาท้ังหมดท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน AWC ท่ี
ไดรับผลกระทบท่ีกองทุนไดรับจากผูเชาท่ีเปนนิติ
บุคคลในกลุมทรูตามสัญญาเชาท่ีเก่ียวของระหวาง
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นิติบุคคลดังกลาวและกองทุน ใหแก AWC พรอม
ดวยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับจากวันท่ี
กองทุนรับเงินคาเชาจากผูเชาท่ีเปนนิติบุคคลใน
กลุมทรูแตละค ร้ังตามสัญ ญ าเชา ท่ี เก่ียวของ
ระหวางนิติบุคคลดังกลาวและกองทุน จนกระท่ัง
และรวมถึง วันท่ีกองทุนชําระคืนเงนิคาเชาน้ันใหแก 
AWC ท้ังน้ี จะตองไมเกินราคาซ้ือขายทรัพยสิน 
AWC ท่ีไดรับผลกระทบท่ีเกี่ยวของ 

· ภาระผูกพันของ AWC เก่ียวกับการยายสถานท่ีและซ้ือคืน
ทรัพยสิน  AWC ท่ีได รับผลกระทบไดมีการโอนทรัพยสิน 
AWC ท่ีโอนแลวใหแก หรือ แปลงคูสัญญาเปนกองทุนแลวซ่ึง
ทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลว แตถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูก
ดําเนินการโดยประการอ่ืนใดทําใหไมสามารถใชงานไดโดยผู
เชาอันเน่ืองมาจากการเขาถึงหรือการใชสถานท่ีน้ันไมชอบ
ดวยกฎหมาย ใหกําหนดไวเพียงหาปหลังจากวันโอนสิทธิ
หรือแปลงคูสัญญาท่ีเก่ียวกับสถานท่ีท่ีเก่ียวของดังกลาวเปน
กองทุน 

· หาก กสท. โทรคมนาคม ไม ชําระคาเชาแก  BFKT ตาม
สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA หรือ สัญญาเชาเคร่ือง
และอุปกรณ HSPA ถูกยกเลิกเน่ืองจาก กสท. โทรคมนาคม
ผิดสัญญา และ BFKT ไมชําระคาเชาภายใตสัญญาเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC โดยกรณีดังกลาวทําให AWC ไม
สามารถชําระรายไดสุทธิของ AWC ใหแกกองทุน ซ่ึงไมถือวา
เปนเหตุผิดนัดภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
ราย ได  AWC เ ม่ื อ ก อ งทุ น ได มี ก ารรอ งข อ  AWC ต อ ง
ดําเนินการหรือจัดการให BFKT ตองพยายามอยางเต็มท่ี
เพ่ือใหมีการดําเนินการเรียกรองท่ีสามารถทําไดและมีผลโดย
ชอบดวยกฎหมายตอ กสท. โทรคมนาคม กองทุนตกลง
รับผิดชอบในตนทุนและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการ
เรียกรองดังกลาว เม่ือ AWC หรือ BFKT ไดรับคาเสียหาย
หรือคาชดเชยใดๆ AWC ตกลงจะดําเนินการหรือจัดการให 
BFKT ดําเนินการชําระคาชดเชยหรือจํานวนเงินท่ีไดรับจาก 
กสท. โทรคมนาคม ใหแกกองทุนตามเงื่อนไขและขอกําหนด
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ตามท่ีไดระบุไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
AWC ท้ังน้ี AWC หรือ BFKT ซ่ึงเปนผูดําเนินการเรียกรอง
ดังกลาว มีสิทธิหักตนทุนและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการ
ดําเนินการเรียกรองดังกลาวจากคาเสียหายหรือคาชดเชย
ใดๆ จาก กสท. โทรคมนาคม กอนการชําระเงินดังกลาวใหแก
กองทุนในกรณีท่ีกองทุนยังมิไดชําระคาตนทุนและคาใชจาย
ในการดําเนินการเรียกรองดังกลาวใหแก AWC หรือ BFKT 

แลวแตกรณี 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของกองทนุ .............................

 · นับจากวันท่ีทําการซ้ือขายรายได AWC เสร็จส้ิน AWC ให
สิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิไดท่ีจะไดรับขอเสนอเปนรายแรก
ในการซ้ือสิทธิ ผลประโยชน ดอกผล และ/หรือ การลงทุน
เก่ียวกับทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานกิจการโทรคมนาคม
ของ AWC หรือนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรู (ยกเวนทรัพยสินท่ี
ขายของ AWC และทรัพยสินอ่ืนบางสวน) ซ่ึงกองทุนสามารถ
ลงทุนไดตามกฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. 
(“ทรัพยสิน AWC เพ่ิมเติม”) จนถึงวันตอไปน้ีแลวแตวันใด
จะถึงกอน (ก) วันครบหาปนับจากวันท่ีทําการซ้ือขายรายได 
AWC เสร็จส้ิน (ข) วันท่ี ทรูซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีจองซ้ือหนวย
ลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรกถือหนวยลงทุนท่ีกองทุนออก
นอยกวารอยละ 18 ของหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีออกโดย
กองทุนในการเสนอขายคร้ังแรก และ (ค) วันท่ีผูประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนถือหนวยลงทุนท่ีกองทุนออก
มากกวาท่ีทรูถืออยู โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและข้ันตอน
ดังตอไปน้ี 

(1) หาก AWC และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรู (“ผูขาย

ทรัพยสินเพ่ิมเติม ”) ตองการขายทรัพย สิน AWC 
เพ่ิมเติมแกบุคคลภายนอก AWC ตองดําเนินการและ
จัดการใหนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูน้ันตองออกหนังสือ
ขอเสนอ (“หนังสือขอเสนอ”) สงใหกองทุนโดยมี
รายละเอียดตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายได  AWC ท้ังน้ี รวมถึงแตไมจํากัดเพียง 
เงื่อนไขและขอกําหนดของการเชาทรัพย สิน AWC 

เพ่ิมเติม (หากมี) 
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(2) หากกองทุนตองการซ้ือทรัพยสิน AWC เพ่ิมเติมน้ัน 
ภายใน 10 วันทําการนับจากวันท่ีกองทุนไดรับหนังสือ
ขอเสนอหรือระยะเวลานานกวาน้ันตามท่ีผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมอาจตกลง กองทุนตองแจงผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมเปนลายลักษณอักษรวาตองการซ้ือทรัพยสิน 
AWC เพ่ิมเติมดังกลาว (“ทรัพยสิน AWC ที่จะโอน”) 

ตามขอกําหนดท่ีระบุในหนังสือขอเสนอ (“หนังสือตอบ

รับ”) จากน้ัน ภายในสามเดือนนับจากวันท่ีของหนังสือ
ตอบรับ กองทุนตองพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือใหไดรับ
อนุมัติจากผูถือหนวยลงทุนท่ีจําเปนในการซ้ือทรัพยสิน 

AWC ท่ีจะโอน และ AWC ตองดําเนินการ และ/หรือ 
จัดการให นิ ติ บุคคลอ่ืนในกลุมทรูราย ท่ี เก่ียวของ
พยายามอยางเต็มท่ีใหได รับความยินยอมหรือการ
อนุมัติท้ังหมดท่ีจําเปนตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สัญญาสําหรับการขายทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอน เม่ือ
ไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ีเก่ียวของท้ังหมด
แลว กองทุนและผูขายทรัพย สินเพ่ิมเติมจะเขาทํา
สัญญาและทําการซ้ือขายและโอนทรัพยสิน AWC ท่ีจะ
โอนใหเสร็จส้ินภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและ
ผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมไดรับความยินยอมและการ
อนุมัติดังกลาวท้ังหมดแลว 

(3) หาก (ก) กองทุนไมสงหนังสือตอบรับใหผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมภายในเวลาท่ีกําหนด (ข) กองทุนหรือผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติมไมไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ี
จําเปนท้ังหมดท่ีเกี่ยวของภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวันท่ีของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู สัญญาไม
สามารถดําเนินการใหการซ้ือขายและโอนทรัพยสิน 

AWC ท่ีจะโอนเสร็จส้ินภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวันท่ีไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ีจําเปน
ท้ังหมดท่ีเก่ียวของ ผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมมีสิทธิขาย
ทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนใหบุคคลภายนอกในขอกําหนด
และเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกวา (สําหรับผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติม) ท่ีกําหนดในหนังสือขอเสนอภายในระยะเวลา
หกเดือนหลังจากน้ัน หากผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมยังไม
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สามารถขายทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนใหบุคคลภายนอก
ไดภายในระยะเวลาหกเดือนดังกลาว และตอมาผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติมตองการขายทรัพยสินท่ี AWC จะโอน
อีกคร้ัง ใหกองทุนมีสิทธิในการซ้ือเปนรายแรกอีกคร้ัง 
โดยใหดําเนินการตามข้ันตอนในลักษณะเดียวกันจน
ครบถวน 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของ AWC ...............................

 · หากกองทุนได ซ้ือทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนและภายหลัง
ต อ ง ก า รข า ย ท รั พ ย สิ น  AWC ท่ี จ ะ โอ น ดั ง ก ล า ว แ ก
บุคคลภายนอก กองทุนจะตองทําหนังสือขอเสนอสงให AWC 

โดยตองระบุ (ก) ราคาท่ีกองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื่อนไข
และขอกําหนดของการขายทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนดังกลาว
ท่ีกองทุนเสนอ โดยเม่ือ AWC ไดรับหนังสือดังกลาวแลว 
AWCจะมีสิทธิในการซ้ือทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนเปนรายแรก
โดยมีเงื่อนไขและขอกําหนดตามท่ีไดระบุไวในสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC 

· AWC อาจโอนสิท ธิในการซ้ือท รัพ ย สิน AWC ท่ี จะโอน
ดังกลาวใหแกนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูไดโดยไมจําเปนตอง
ไดรับความยินยอมจากกองทุน 

การจํากัดความรับผิดของ AWC .................. ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ความรับ
ผิดของ AWC จะมีอยูอยางจํากัดตามกรณีท่ัวไปซ่ึงรวมถึงกรณี
ดังตอไปน้ี 

·  AWC ตองรับผิดตอสิทธิเรียกรองใดเก่ียวกับทรัพยสิน AWC 
ท่ีโอนแลว หากกองทุนไดมีการบอกกลาวเรียกรองสิทธิ
ภายในสองป นับจากวันโอนทรัพย สิน AWC เสร็จส้ิน ท่ี
เก่ียวของแตละคร้ัง เวนแตสิทธิเรียกรองท่ีเกิดจากเร่ืองสําคัญ
บางเร่ืองท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC ซ่ึงไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดในการบอก
กลาวเรียกรองสิทธิ (นอกจากท่ีกฎหมายกําหนด) เร่ือ ง
ดังกลาวรวมถึง คํารับรองของ AWC ในเร่ืองอํานาจหนาท่ี 
กรรมสิทธ์ิของ AWC ในทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลว และการ
ไมปฏิบัติตามขอตกลงกระทําการท่ีเก่ียวของ 

· ความรับผิดโดยรวมของ AWC เก่ียวกับ (ก) รายไดสุทธิของ 
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AWC ท่ีเก่ียวกับสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC ตอง
ไมเกินรายไดสุทธิ AWC คงคาง (ข) ทรัพยสิน AWC หลักท่ี
โอนใหแกกองทุนตองไม เกินมูลค าสุดทายของ AWC 

(terminal value) ของทรัพยสินน้ัน (ค) ทรัพยสิน AWC สวน
ท่ีเหลือท่ีโอนใหกองทุนตองไมเกินราคาซ้ือท่ีกองทุนชําระ
สําหรับทรัพยสิน AWC สวนท่ีเหลือดังกลาว (ง) รายไดสุทธิ
ของ AWC ท่ีเก่ียวกับสัญญาเชาทรัพยสิน AWC สวนท่ีเหลือ 
ตองไมเกินมูลคาสุทธิปจจุบันของรายไดคาเชาสุทธิท่ีคาง
ชําระ และ (จ) การทําผิดสัญญาอ่ืนใดท้ังหมด ความรับผิด
รวมของ AWC จะตองไมเกินรอยละ 50 ของราคาซ้ือขาย 

AWC ท้ังน้ี AWC ตองรับผิดตอความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกรอง ภาษี (เวนแตภาษีมูลคาเพ่ิม) อากรแสตมป ภาระ
ผูกพัน และตนทุนคาใชจายท่ีเก่ียวของ ท่ีเกิดข้ึนหรือเปนผล
จากการเขาทํา การใชสิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC 

ประกันภัย .................................................... AWC ตกลงท่ีจะ 

· จัดใหมีการประกันภัยท่ีเก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC 

ภายใตกรมธรรมประกันภัยของกลุมทรูท้ังหมด ตาม
ขอกําหนดท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC  

· ในวันโอนทรัพยสิน  AWC เสร็จส้ินแตละคร้ังท่ีเก่ียวของ 
จัดหากรมธรรมประกันภัยในนามของกองทุนสําหรับ
ทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลว โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบ้ีย
ประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยดังกลาว 

· ไมเปล่ียนแปลงขอกําหนดในกรมธรรมประกันภัยของกลุมทรู
เก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยไมได รับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนกอน โดยกองทุนจะ
ไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันควรไมได และ 

· ดําเนินการใหมีการนําเงินท่ีไดรับตามกรมธรรมประกันภัย
ท้ังหมดไปใชซอมแซม ปรับสภาพ หรือเปล่ียนทดแทน
ทรัพยสินท่ีไดมีการเรียกรองใหมีการชดใชเงนิประกันดังกลาว 
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การชดเชยความเสียหาย ............................. · AWC ตกลงยอมรับผิดชดใชตอกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกลาว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกรอง ภาษี อากรแสตมป ความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด 
และตนทุนและคาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายความ
และเงินทดรองอ่ืนตามสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการทําผิด
ขอตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใด
ของ AWC ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
AWC เวนแตเปนความผิดหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
หรือจงใจกระทําผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทน
ของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิอ่ืนใด
ของกองทุนท่ีมีตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
AWC หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ 

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใชตอ  AWC และตัวแทนของ 

AWC ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี อากร
แสตมป ความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และตนทุนและ
คาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายและเงินทดรองอ่ืน
ตามสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการทําผิดขอตกลง สัญญา 
หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของกองทุนภายใต
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC เวนแตเปน
ความผิดหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจงใจกระทํา
ผิดโดย AWC และตัวแทนของ AWC ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิ
อ่ืนใดของ AWC ท่ีมีตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ 

การโอนสิทธิ ................................................ · AWC และกองทุนไมอาจโอนสิทธิ กอหลักประกัน หรือโอน
โดยประการอ่ืนใดซ่ึงผลประโยชนท้ังหมดหรือบางสวนของ
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC โดยมิไดรับ
ความยินยอมลวงหนาจากคูสัญญาอีกฝายเปนลายลักษณ
อักษร ท้ังน้ี เวนแตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
AWC ยอมใหกระทําได  

กฎหมายที่ใชบงัคับ ................................ · สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ใหใชบังคับ
ตามกฎหมายไทย 

เขตอํานาจศาล ............................................ · ใหศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณาตัดสิน
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คดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติ
ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวของกับสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได AWC  

 

(3) สัญญาโอนขายทรัพยสินระหวาง TICC และกองทุน ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอน
ขายทรัพยสิน TICC”) 

คูสัญญา .......................................................· TICC (ช่ือเดิมคือ ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด) ใน
ฐานะผูขาย และ 

· กองทุน ในฐานะผูซื้อ 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย ................................ ·  ในวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“วันที่ทําการโอนเสร็จ

ส้ิน”) TICC ขายและโอนใหแกกองทุน และกองทุนซ้ือและรับ
โอน  

· ระบบ FOC หลักความยาว 5,112 คอรกิโลเมตร (รวมท้ัง
อุปกรณระบบส่ือสัญญาณ) ในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด และ 

· ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดซ่ึงมีความจุท่ี
สามารถรองรับไดจํานวนประมาณ 1.2 ลานพอรต 

(“ทรัพยสนิที่ขายของ TICC”) 

ราคาซ้ือขาย .................................................· 15,384,010,040 บาท (“ราคาซ้ือขาย TICC”)  

ภาระหนาที่หลักของ TICC ..........................· นับจากวันท่ีทําการโอนเสร็จส้ิน TICC จะดําเนินการตอไปน้ี 
โดยคาใชจายของ TICC เอง 

· TICC จะดําเนินการใหกองทุน ผูเชาทรัพยสินท่ีขายของ 
TICC ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม และบุคคลท่ีไดรับ
การแตงต้ังมีสิทธิเขาถึงและใชสิทธิแหงทางท่ีเกีย่วของกับ
ทรัพยสินน้ันตามเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาโอน
ขายทรัพยสิน TICC 

· ในกรณีของสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของ 
TICC  ซ่ึงไมสามารถโอน และ/หรือ แปลงคูสัญญาใหแก
กองทุนได TICC จะดําเนินการใหกองทุนไดรับสิทธิและ



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 224 

ผลประโยชนของ TICC ตามสัญญาอ่ืนๆ น้ัน 

· TICC จะดําเนินการตอไปน้ีเปนระยะเวลาเกาเดือน
หลังจากวันท่ีทําการโอนเสร็จส้ิน 

(ก) ใหขอมูลและชวยเหลือกองทุนตามท่ีกองทุน
ตองการตามสมควรเก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของ 
TICC ท่ีไดสงมอบและโอนสิทธิใหกองทุนแลวใน
วันท่ีทําการโอนเสร็จส้ิน (“ทรัพยสิน TICC ที่

โอนแลว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพ่ือใหความชวยเหลือและ
ใหบริการตามท่ีกองทุนตองการตามสมควร (โดย
คาใชจายของ TICC) เพ่ือใหกองทุนสามารถใช
งานทรัพยสินTICCท่ีโอนแลวไดในสาระสําคัญใน
ลักษณะเดียวกับท่ีมีการใชกอนวันท่ีทําการโอน
เสร็จส้ิน และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพยสิน TICC ท่ีโอน
แลว และใหกองทุนเขาตรวจสอบเอกสารน้ันตาม
สมควร  

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของกองทนุ .............................

· นับจากวันท่ีทําการโอนเสร็จส้ิน TICC ใหสิทธิกองทุนโดยเพิก
ถอนมิได ท่ีจะได รับขอเสนอเปนรายแรกในการซ้ือสิทธิ 
ผลประโยชน ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเก่ียวกับทรัพยสินท่ี
เปนโครงสรางพ้ืนฐานกิจการโทรคมนาคมของ TICC หรือนิติ
บุคคลอ่ืนในกลุมทรู (ยกเวนทรัพยสินท่ีขายของ TICC) ซ่ึง
กองทุนสามารถลงทุนไดตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
สํานักงาน ก.ล.ต. (“ทรัพยสิน TICC เพ่ิมเติม”) จนถึงวัน
ดังตอไปน้ีแลวแตวันใดจะถึงกอน (ก) วันครบหาปนับจากวันท่ี
ทําการโอนเสร็จส้ิน (ข) วันท่ีทรูซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจองซื้อหนวย
ลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรกถือหนวยลงทุนท่ีกองทุนออก
นอยกวารอยละ 18 ของหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีออกโดยกองทุน
ในการเสนอขายคร้ังแรก และ (ค) วันท่ีผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอ่ืนถือหนวยลงทุนท่ีกองทุนออกมากกวาท่ีทรู
ถืออยู โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและข้ันตอนดังตอไปน้ี 
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(1) หาก TICC และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรู (“ผูขาย

ทรัพย สินเพ่ิมเติม ”) ตองการขายทรัพย สิน TICC 
เพ่ิมเติมแกบุคคลภายนอก TICC ตองดําเนินการและ
จัดการใหนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูน้ันตองออกหนังสือ
ขอเสนอ (“หนังสือขอเสนอ ”) สงใหกองทุนโดยมี
รายละเอียดตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสิน 

TICC ท้ั ง น้ี  รวม ถึ งแ ต ไม จํ า กั ด เพี ย ง  เงื่ อ น ไข แ ล ะ
ขอกําหนดของการเชาทรัพยสิน TICC เพ่ิมเติม (หากมี) 

(2) หากกองทุนตองการซ้ือทรัพย สิน TICC เพ่ิมเติมน้ัน 
ภายใน 10 วันทําการนับจากวันท่ีกองทุนไดรับหนังสือ
ขอเสนอหรือระยะเวลานานกวาน้ันตามท่ีผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมอาจตกลง กองทุนตองแจงผูขายทรัพย สิน
เพ่ิมเติมเปนลายลักษณอักษรวาตองการซ้ือทรัพยสิน 
TICC เพ่ิมเติมดังกลาว (“ทรัพยสิน TICC ที่จะโอน”) 

ตามขอกําหนดท่ีระบุหนังสือขอเสนอ (“หนังสือตอบ

รับ”) จากน้ัน ภายในสามเดือนนับจากวันท่ีของหนังสือ
ตอบรับ กองทุนตองพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือใหไดรับ
อนุมัติจากผูถือหนวยลงทุนท่ีจําเปนในการซ้ือทรัพยสิน 
TICC ท่ีจะโอน และ  TICC ตองดําเนินการ และ/หรือ 
จัดการใหนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูรายท่ีเก่ียวของพยายาม
อยางเต็มท่ีใหไดรับความยินยอมหรือการอนุมัติท้ังหมดท่ี
จําเปนตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาสําหรับการ
ขายทรัพยสิน TICC ท่ีจะโอน เม่ือไดรับความยินยอมและ
การอนุมัติท่ีเก่ียวของท้ังหมดแลว กองทุนและผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติมจะเขาทําสัญญาและทําการซ้ือขายและ
โอนทรัพยสิน TICC ท่ีจะโอนใหเสร็จส้ินภายในสามเดือน
หลังจากกองทุนและผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมไดรับความ
ยินยอมและการอนุมัติดังกลาวท้ังหมดแลว 

(3) หาก (ก) กองทุนไมสงหนังสือตอบรับใหผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมภายในเวลาท่ีกําหนด (ข) กองทุนหรือผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติมไมไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ี
จําเปนท้ังหมดท่ีเก่ียวของภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวันท่ีของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู สัญ ญ าไม
สามารถดําเนินการใหการซ้ือขายและโอนทรัพยสิน TICC 
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ท่ีจะโอนเสร็จส้ินภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันท่ี
ไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ีจําเปนท้ังหมดท่ี
เก่ียวของ ผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมมีสิทธิขายทรัพยสิน 
TICC ท่ีจะโอนให บุคคลภายนอกในขอกําหนดและ
เงื่อนไขเดียวกันหรือดีกวา (สําหรับผูขายทรัพย สิน
เพ่ิมเติม) ท่ีกําหนดในหนังสือขอเสนอภายในระยะเวลา
หกเดือนหลังจากน้ัน หากผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมยังไม
สามารถขายทรัพยสิน TICC ท่ีจะโอนใหบุคคลภายนอก
ไดภายในระยะเวลาหกเดือนดังกลาว และตอมาผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติมตองการขายทรัพยสิน TICC ท่ีจะโอน
อีกคร้ัง ใหกองทุนมีสิทธิในการซ้ือเปนรายแรกอีกคร้ัง 
โดยใหดําเนินการตามข้ันตอนในลักษณะเดียวกันจน
ครบถวน 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของ TICC ...............................

· หากกองทุนได ซ้ือทรัพยสิน TICC ท่ีจะโอนและภายหลัง
ต อ ง ก า รข า ย ท รั พ ย สิ น  TICC ท่ี จ ะ โอ น ดั ง ก ล า ว แ ก
บุคคลภายนอก กองทุนจะตองทําหนังสือขอเสนอสงให TICC 

โดยตองระบุ (ก) ราคาท่ีกองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื่อนไข
และขอกําหนดของการขายทรัพยสิน TICC ท่ีจะโอนดังกลาวท่ี
กองทุนเสนอ โดยเม่ือ TICC ไดรับหนังสือดังกลาวแลว TICC 

จะมีสิทธิในการซ้ือทรัพยสิน TICC ท่ีจะโอนเปนรายแรกโดยมี
เงื่อนไขและขอกําหนดตามท่ีไดระบุไวในสัญญาโอนขาย
ทรัพยสิน TICC 

· TICC อาจโอนสิทธิในการซ้ือทรัพยสิน TICC ท่ีจะโอนดังกลาว
ใหแกนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูไดโดยไมจําเปนตองไดรับความ
ยินยอมจากกองทุน 

การจํากัดความรับผิดของ TICC ..................นับจากวันท่ีทําการโอนเสร็จส้ิน 

· TICC ตองรับผิดตอสิทธิเรียกรองใดเก่ียวกับทรัพยสิน TICC ท่ี
โอนแลว หากกองทุนไดมีการบอกกลาวเรียกรองสิทธิภายใน
สองปนับจากวันท่ีทําการโอนเสร็จส้ิน เวนแตสิทธิเรียกรองท่ี
เกิดจากเร่ืองสําคัญบางเร่ืองท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขาย
ทรัพยสิน TICC ซ่ึงไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดในการบอก
กลาวเรียกรองสิทธิ (นอกจากท่ีกฎหมายกําหนด) เร่ือง
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ดังกลาวรวมถึงคํารับรองของ TICC ในเร่ืองอํานาจหนาท่ี 
กรรมสิทธ์ิของ TICC ในทรัพยสินท่ีขายของ TICC และการไม
ปฏิบัติตามขอตกลงกระทําการท่ีสําคัญ 

· ความรับผิดของ TICC เก่ียวกับการทําผิดสัญญาใดๆ ภายใต
สัญญาโอนขายทรัพยสิน TICC ท้ังหมดรวมแลวจะไมเกิน
ราคาซ้ือขาย TICC ท้ังน้ี TICC ตองรับผิดตอความเสียหาย 
สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี (เวนแตภาษีมูลคาเพ่ิม) อากร
แสตมป ภาระผูกพัน และตนทุนคาใชจายท่ีเก่ียวของ ท่ีเกิดข้ึน
หรือเปนผลจากการเขาทํา การใชสิทธิ การบังคับสิทธิตาม
สัญญาโอนขายทรัพยสิน TICC  

ประกันภัย .................................................... TICC ตกลงท่ีจะ 

· จัดใหมีการประกันภัยท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของ TICC 
ภายใตกรมธรรมประกันภัยของกลุมทรูตามขอกําหนดท่ี
กําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสิน TICC จนกวากองทุน
จะทําประกันภัยท่ีเก่ียวของ 

· จัดหากรมธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของสําหรับทรัพยสินท่ีขาย
ของ TICC ในนามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบใน
เบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยดังกลาว และ 

· ไมเปล่ียนแปลงขอกําหนดในกรมธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของ
ของกลุมทรูเก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของ TICC โดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนกอน โดย
กองทุนจะไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันควรไมได 

การชดเชยความเสียหาย .............................· TICC ตกลงยอมรับผิดชดใชตอกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกลาว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกรอง ภาษี อากรแสตมป ความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด 
และตนทุนและคาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายความ
และเงินทดรองอ่ืนตามสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการทําผิด
ขอตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใด
ของ TICC ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสิน TICC เวนแตเปน
ความผิดหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจงใจกระทํา
ผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือ
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บริษัทจัดการ ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิอ่ืนใดของกองทุนท่ีมีตาม
สัญญาโอนขายทรัพยสิน TICC หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับ
ใดๆ  

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใชตอ TICC และตัวแทนของ TICC 

ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี อากรแสตมป 
ความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และตนทุนและคาใชจายท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายและเงินทดรองอ่ืนตามสมควรท่ี
เกิดข้ึน เน่ืองจากการทําผิดขอตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน 
หรือการผิดคํารับรองใดของกองทุนภายใต สัญญาโอนขาย
ทรัพยสิน TICC เวนแตเปนความผิดหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย TICC และตัวแทนของ 

TICC ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิอ่ืนใดของ TICC ท่ีมีตามสัญญา
โอนขายทรัพยสิน TICC หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ 

การโอนสิทธิ ................................................· TICC และ กองทุนไมอาจโอนสิทธิ กอหลักประกัน หรือโอน
โดยประการอ่ืนใดซ่ึงผลประโยชนท้ังหมดหรือบางสวนของ
สัญญาโอนขายทรัพยสิน TICC โดยมิไดรับความยินยอม
ลวงหนาจากคูสัญญาอีกฝายเปนลายลักษณอักษร ท้ังน้ี เวน
แตสัญญาโอนขายทรัพยสิน TICC ยอมใหกระทําได  

กฎหมายที่ใชบงัคับ ................................ · สัญญาโอนขายทรัพยสิน TICC ใหใชบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอํานาจศาล ............................................· ใหศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณาตัดสิน
คดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติขอ
พิพาทท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวของกับสัญญาโอนขายทรัพยสิน 
TICC 

 

(4) สัญญาโอนขายทรัพยสินระหวางทรูและกองทุน ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“สัญญาโอนขาย
ทรัพยสินทรู”) 

คูสัญญา .......................................................· ทรู ในฐานะผูขาย และ 

· กองทุน ในฐานะผูซื้อ 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย ................................ · ในวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (“วันที่ทําการโอนเสร็จ
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สิ้น”) ทรูขายและกองทุนซ้ือทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู  

ราคาซ้ือขาย .................................................· 16,390,555,464 บาท (“ราคาซ้ือขายทรู”)  

กรรมสิทธิ์และความเส่ียง ............................· กรรมสิทธ์ิและความเส่ียงภัยในความสูญหายหรือเสียหายใน
ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูจะตกเปนของกองทุนเม่ือมี
การสงมอบทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูแตละคร้ัง (“การ

สงมอบ”) ตามกระบวนการท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินทรู 

· กอนการสงมอบแตละคร้ัง ทรูจะตองให คํารับรองและคํา
รับประกันแกกองทุน โดยรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การรับรอง
และรับประกันวาทรูจะตองมีกรรมสิทธ์ิโดยชอบดวยกฎหมาย
ในทรัพย สินเสาโทรคมนาคม ของทรูท่ีจะสงมอบ และ
ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูดังกลาวจะตองปราศจาก
ภาระผูกพันใดๆ 

การสงมอบทรัพยสินเสา
โทรคมนาคมของทรู ................................

· ทรูสงมอบทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูใหแกกองทุน 
ดังตอไปน้ี 

· เสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ภายใน วันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 และ 

· เสาโทรคมนาคม 3,000 เสา ภายใน วันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558  

ภาระหนาที่หลักของทรู ...............................· นับจากการสงมอบแตละคร้ัง ทรูจะดําเนินการตอไปน้ี
เก่ียวกับทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูท่ีไดมีการสงมอบ 
โดยคาใชจายของทรูเอง 

· ในกรณีท่ีไมสามารถโอน หรือ แปลงคูสัญญาเก่ียวกับ
สิทธิการเชาในท่ีดิน และ/หรือ ทรัพยสินใหกับกองทุนได 
ท รูจ ะ ดํ า เนิ น ก ารให ก อ ง ทุ น  ผู เช า ท รัพ ย สิ น เส า
โทรคมนาคมของทรู ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม และ
บุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังมีสิทธิเขาไปและใชสถานท่ีต้ังท่ี
เก่ียวของกับทรัพยสินน้ัน 

· ในกรณี ของสัญ ญ าอ่ืนๆ ท่ี เก่ี ยวกับท รัพ ย สิน เสา
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โทรคมนาคมของทรู ซ่ึงไมสามารถโอน หรือ แปลง
คูสัญญาใหแกกองทุนได ทรูจะดําเนินการใหกองทุน
ไดรับสิทธิและผลประโยชนของทรูตามสัญญาอ่ืนๆ น้ัน 

· นับจากการสงมอบแตละคร้ัง หาก (ก) สถานท่ีต้ังท่ีเก่ียวกับ
ทรัพยสินทรูท่ีโอนแลวไมวาท้ังหมดหรือบางสวนซ่ึงไดมีการ
โอนใหแก และ/หรือ แปลงคูสัญญาเปนกองทุนแลวถูกยึดไป 
ถูกควบคุม หรือถูกดําเนินการโดยประการอ่ืนใดทําใหไม
สามารถใชงานไดโดยผูเชาอันเน่ืองมาจากการเขาถึงหรือการ
ใชสถานท่ีน้ันไมชอบดวยกฎหมายโดยกองทุนหรือผูซ่ึงเชาใช
ทรัพยสินทรูท่ีโอนแลวซ่ึงไมใชนิติบุคคลในกลุมทรูไมไดมีสวน
ในการน้ัน หรือ (ข) กอนการโอนสิทธิการเชาในท่ีดิน และ /

หรือ ทรัพยสินท่ีเก่ียวของใหแก ห รือ แปลงคู สัญญาให
กองทุน มีการคัดคานความสมบูรณ ความชอบดวยกฎหมาย 
หรือสิทธิในการใชสถานท่ีตามสิทธิการเชาทรัพยสินทรูท่ีโอน
แลวใดๆ โดยกองทุนหรือผูซ่ึงเชาใชทรัพยสินทรูท่ีโอนแลวซ่ึง
ไมใชนิติบุคคลในกลุมทรูไมไดมีสวนในการน้ัน หรือ (ค) ทรู
ไมสามารถดําเนินการใหกองทุน ผูเชา ผูจัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคม หรือบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังเขาถึงหรือใช
สถานท่ีได (“สถานที่ทรูที่ไดรับผลกระทบ”) ทําใหผูเชา
หรือกองทุนไมสามารถเขาถึง ดําเนินงาน หรือใชทรัพยสินทรู
ท่ีโอนแลวได  หรือทรูจะตองดําเนินการดังตอไปน้ีดว ย
คาใชจายของตนเอง 

· จัดหาหรือไดมาซ่ึงสถานท่ีใหมตามท่ีคูสัญญาตกลงกัน
วาเทียบเทากับสถานท่ีทรูท่ีได รับผลกระทบ (โดย
คูสัญญาดําเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดยพิจารณาถึง 

(ก) สถานท่ีตั้ง 

(ข) ขอบเขตการใหบริการโครงขายของผูเชาท่ีจะได
จากสถานท่ีใหมนั้น และ 

(ค) ส ม รรถ น ะ แ ล ะ ข น า ด พ้ื น ท่ี สํ า ห รับ ติ ด ต้ั ง
ทรัพยสินทรูท่ีโอนแลว และอุปกรณโทรคมนาคม
อ่ืนๆ ของผูเชา ณ สถานท่ีใหมนั้น และ 
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· ยายทรัพยสินทรูท่ีโอนแลวท่ีต้ังอยูในสถานท่ีทรูท่ีไดรับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณและทรัพยสินใหม ท่ีมี
คุณภาพ ลักษณะจําเพาะ และประสิทธิภาพอยางนอย
เทากับทรัพยสินทรูท่ีโอนแลว ท่ีจะติดต้ังในสถานท่ีใหม 
และดําเนินการใหแนใจวามีความจุ ประสิทธิภาพ และ
ขนาดพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับทรัพยสินทรูท่ีโอนแลว หรือ
อุปกรณและทรัพยสินใหม ท่ีจะยายมาและติดต้ังใน
สถานท่ีใหมน้ัน ใหเหมือนกับท่ีเคยต้ังอยูในสถานท่ีทรูท่ี
ไดรับผลกระทบกอนท่ีสถานท่ีน้ันจะกลายเปนสถานท่ีทรู
ท่ีไดรับผลกระทบ 

· ในกรณีท่ีทรูไมสามารถยายทรัพยสินทรูที่โอนแลวหรือเปล่ียน
ทดแทนโดยทรัพยสินใหม และไมสามารถแกไขใหกองทุน
พอใจตามสมควรไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาโอน
ขายทรัพยสินทรู ทรูจะตองดําเนินการดังน้ี 

· ซ้ือ และ/หรือ จัดใหมีการซ้ือทรัพยสินทรูท่ีโอนแลวท่ี
เก่ียวของซ่ึงต้ังอยูหรือติดตั้งในสถานท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 
(“ทรัพยสินทรูที่ไดรับผลกระทบ”) ในราคาท่ีกองทุน
ชําระใหแกทรูเพ่ือซ้ือทรัพยสินท่ีได รับผลกระทบน้ัน 
(“ราคาซ้ือขายทรัพยสินทรูที่ ได รับผลกระทบ”) 
พรอมท้ังชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับจาก
วันท่ีทําการโอนเสร็จส้ินจนกระท่ังและรวมถึงวันท่ีทรู
ชําระคืนราคาซ้ือขายทรัพยสินทรูท่ีไดรับผลกระทบแก
กองทุน 

· ชําระตนทุนและคาใชจายท้ังหมดเก่ียวกับการขายและ
โอนทรัพยสินทรูท่ีไดรับผลกระทบใหแกกองทุน รวมถึง
เงินรายไดคาเชาทรัพยสินทรูท่ีไดรับผลกระทบซ่ึงผูเชา
ทรัพยสินทรูท่ีไดรับผลกระทบน้ันไมชําระใหแกกองทุน 
เน่ืองจากผูเชาดังกลาวไมสามารถใชทรัพยสินทรูท่ีไดรับ
ผลกระทบน้ันได  จนถึงวัน ท่ีท รูชําระราคาซ้ือขาย
ทรัพยสินทรูท่ีไดรับผลกระทบใหแกกองทุน และ 

· ชําระเงินซ่ึงเปนตนทุน คาใชจาย คาเสียหาย ความ
สูญเสีย สิทธิเรียกรอง และภาระผูกพันท้ังหมดท่ีเกิดหรือ
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จะเกิดกับกองทุนอันเกิดจากหรือเปนผลมาจากการใช
สถานท่ีทรูท่ีไดรับผลกระทบ การเชาและยายสถานท่ีของ
ทรัพยสินทรูท่ีไดรับผลกระทบ และสิทธิเรียกรองของผู
เชาท่ีเรียกเอากับกองทุนเน่ืองจากผูเชาไมสามารถใช
ทรัพยสินทรูท่ีไดรับผลกระทบน้ันได 

· ภายใตบังคับของการท่ีทรูปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
เก่ียวกับการซ้ือคืนทรัพยสินทรูท่ีได รับผลกระทบตามท่ี
อธิบายขางตน กองทุนจะชําระเงินคาเชาท้ังหมดท่ีเก่ียวกับ
ทรัพย สินทรูท่ีได รับผลกระทบท่ีกองทุนได รับจากผู เชา
ทรัพยสินดังกลาวซ่ึงเปนนิติบุคคลในกลุมทรูตามสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี 
ใหแกทรู พรอมดวยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับจาก
วันท่ีกองทุนรับเงินคาเชาจากผูเชาทรัพยสินดังกลาวซ่ึงเปน
นิติบุคคลในกลุมทรูแตละคร้ังตามสัญญาเชา ดําเนินการ 
และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีจนกระท่ัง
และรวมถึงวันท่ีกองทุนชําระคืนเงินคาเชาน้ันใหแกทรู ท้ังน้ี 
จะตองไมเกินราคาซ้ือขายทรัพยสินทรูท่ีไดรับผลกระทบท่ี
เก่ียวของ 

· ภาระผูกพันของทรูเก่ียวกับการยายสถานท่ีและซ้ือคืน
ทรัพย สินทรูท่ีได รับผลกระทบท่ี ต้ังอยูในสถานท่ี  (หรือ
บางสวนของสถานท่ี ) ซ่ึงไดมีการโอนใหแก  หรือ แปลง
คูสัญญาเปนกองทุนแลวซ่ึงทรัพยสินทรูท่ีโอนแลวน้ัน แตถูก
ยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกดําเนินการโดยประการอ่ืนใดทําให
ไมสามารถใชงานไดโดยผูเชาอันเน่ืองมาจากการเขาถึงหรือ
การใชสถานท่ีหรือสวนหน่ึงสวนใดของสถานท่ีนั้นไมชอบดวย
กฎหมายใหกําหนดไวเพียงหาปหลังจากวันท่ีมีการโอนสิทธิ
หรือแปลงคูสัญญาท่ีเก่ียวกับสถานท่ีท่ีเก่ียวของดังกลาวเปน
กองทุน 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของกองทนุ .............................

· นับจากวันท่ีทําการโอนเสร็จส้ิน ทรูใหสิทธิกองทุนโดยเพิก
ถอนมิได ท่ีจะได รับขอเสนอเปนรายแรกในการซ้ือสิทธิ 
ผลประโยชน ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเก่ียวกับทรัพยสินท่ี
เปนโครงสรางพ้ืนฐานกิจการโทรคมนาคมของทรู หรือนิติ
บุคคลอ่ืนในกลุมทรู (ยกเวนทรัพยสินเสาโทรคมนาคม
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ของทรู) ซ่ึงกองทุนสามารถลงทุนไดตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. (“ทรัพยสินทรูเพ่ิมเติม”) 

จนถึงวันดังตอไปน้ีแลวแตวันใดจะถึงกอน (1) วันครบหาป
นับจากวันท่ีทําการโอนเสร็จส้ิน (2) วันท่ีทรูซึ่งเปนนิติบุคคลท่ี
จองซ้ือหนวยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรกถือหนวยลงทุนท่ี
กองทุนออกนอยกวารอยละ 18 ของหนวยลงทุนท้ังหมดท่ี
ออกโดยกองทุนในการเสนอขายคร้ังแรก และ (3) วันท่ีผู
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนถือหนวยลงทุนท่ีกองทุน
ออกมากกวาท่ีทรูถืออยู โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

(1) หากทรู และ/หรือ นิติ บุคคลอ่ืนในกลุมทรู (“ผูขาย

ทรัพยสินเพ่ิมเติม”) ตองการขายทรัพยสินทรูเพ่ิมเติม
แกบุคคลภายนอก ทรูตองดําเนินการและจัดการใหนิติ
บุคคล อ่ืนในกลุมท รูน้ันตองออกหนังสือขอ เสนอ 
(“หนังสือขอเสนอ”) สงใหกองทุนโดยมีรายละเอียด
ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินทรู ท้ังน้ี 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียง เงื่อนไขและขอกําหนดของการ
เชาทรัพยสินทรูเพ่ิมเติม (หากมี)   

(2) หากกองทุนตองการซ้ือทรัพยสินทรูเพ่ิมเติมน้ัน ภายใน 
10 วันทําการนับจากวันท่ีกองทุนไดรับหนังสือขอเสนอ
หรือระยะเวลานานกวาน้ันตามท่ีผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติม
อาจตกลง กองทุนตองแจงผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมเปน
ลายลักษณอักษรวาตองการซ้ือทรัพยสินทรูเพ่ิมเติม
ดังกลาว (“ทรัพยสินทรูที่จะโอน”) ตามขอกําหนดท่ี
ระบุในหนังสือขอเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) จากน้ัน 
ภายในสามเดือนนับจากวันท่ีของหนังสือตอบรับ กองทุน
ตองพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือใหไดรับอนุมัติจากผูถือ
หนวยลงทุนท่ีจําเปนในการซ้ือทรัพยสินทรูท่ีจะโอน และ 
ทรู ตองดําเนินการ และ/หรือ จัดการใหนิติบุคคลอ่ืนใน
กลุมทรูรายท่ีเกี่ยวของพยายามอยางเต็มท่ีใหไดรับความ
ยินยอมหรือการอนุมัติท้ังหมดท่ีจําเปนตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และสัญญาสําหรับการขายทรัพยสินทรูท่ีจะ
โอน เม่ือไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ีเก่ียวของ
ท้ังหมดแลว กองทุนและผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมจะเขา
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ทําสัญญาและทําการซ้ือขายและโอนทรัพยสินทรูท่ีจะ
โอนใหเสร็จส้ินภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและ
ผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมได รับความยินยอมและการ
อนุมัติดังกลาวท้ังหมดแลว 

· หาก (ก) กองทุนไมสงหนังสือตอบรับใหผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมภายในเวลาท่ีกําหนด (ข) กองทุนหรือผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมไมไดรับความยินยอมและการอนุมัติที่จําเปนท้ังหมด
ท่ีเก่ียวของภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันท่ีของ
หนังสือตอบรับ หรือ (ค) คูสัญญาไมสามารถดําเนินการให
การซ้ือขายและโอนทรัพยสินทรูท่ีจะโอนเสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนับจากวันท่ีไดรับความยินยอมและการ
อนุมัติท่ีจําเปนท้ังหมดท่ีเก่ียวของ ผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมมี
สิทธิขายทรัพยสินทรูท่ีจะโอนใหบุคคลภายนอกในขอกําหนด
และเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกวา (สําหรับผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติม) ท่ีกําหนดในหนังสือขอเสนอภายในระยะเวลาหก
เดือนหลังจากน้ัน หากผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมยังไมสามารถ
ขายทรัพย สินทรูท่ีจะโอนให บุคคลภายนอกไดภายใน
ระยะเวลาหกเดือนดังกลาว และตอมาผูขายทรัพย สิน
เพ่ิมเติมตองการขายทรัพยสินทรูท่ีจะโอนอีกคร้ัง ใหกองทุนมี
สิทธิในการซ้ือเปนรายแรกอีกคร้ัง โดยใหดําเนินการตาม
ข้ันตอนในลักษณะเดียวกันจนครบถวน 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของทรู ................................

· หากกองทุนไดซ้ือทรัพยสินทรูท่ีจะโอนและภายหลังตองการ
ขายทรัพยสินทรูท่ีจะโอนดังกลาวแกบุคคลภายนอก กองทุน
จะตองทําหนังสือขอเสนอสงใหทรู โดยตองระบุ (ก) ราคาท่ี
กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื่อนไขและขอกําหนดของการ
ขายทรัพยสินทรูท่ีจะโอนดังกลาวท่ีกองทุนเสนอ โดยเม่ือทรู
ไดรับหนังสือดังกลาวแลว ทรูจะมีสิทธิในการซ้ือทรัพยสินทรู
ท่ีจะโอนเปนรายแรกโดยมีเงื่อนไขและขอกําหนดตามท่ีได
ระบุไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินทรู 

· ทรูอาจโอนสิทธิในการซ้ือทรัพยสินทรูท่ีจะโอนดังกลาวใหแก
นิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูไดโดยไม จําเปนตองได รับความ
ยินยอมจากกองทุน 
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การจํากัดความรับผิดของทรู .......................นับจากวันท่ีทําการโอนเสร็จส้ิน 

· ทรูตองรับผิดตอสิทธิเรียกรองใดเก่ียวกับทรัพยสินทรูท่ีโอน
แลว หากกองทุนไดมีการบอกกลาวเรียกรองสิทธิภายในสอง
ปนับจากการสงมอบท่ีเก่ียวของ เวนแตสิทธิเรียกรองท่ีเกิด
จากเร่ืองสําคัญบางเร่ืองท่ีกําหนดไว ในสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินทรู ซ่ึงไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดในการบอกกลาว
เรียกรองสิทธิ (นอกจากท่ีกฎหมายกําหนด) เร่ืองดังกลาว
รวมถึง คํารับรองของ ทรูในเร่ืองอํานาจหนาท่ี กรรมสิทธ์ิ
ของทรูในทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู และการไมปฏิบัติ
ตามขอตกลงกระทําการท่ีสําคัญ 

ความรับผิดของทรูเก่ียวกับการทําผิดสัญญาใดท้ังหมดรวม
แลวจะไมเกินราคาซ้ือขายทรู ท้ังน้ี ทรูตองรับผิดตอความ
เสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี (เวนแตภาษีมูลคาเพ่ิม) 
อากรแสตมป ภาระผูกพัน และตนทุนคาใชจายท่ีเก่ียวของ ท่ี
เกิดข้ึนหรือเปนผลจากการเขาทํา ใช สิทธิ บังคับสิทธิตาม
สัญญาโอนขายทรัพยสินทรู 

ประกันภัย ....................................................นับจากการสงมอบท่ีเก่ียวของ ทรูตกลงท่ีจะ 

· จัดใหมีการประกันภัยท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทรูท่ีโอนแลวภายใต
กรมธรรมประกันภัยของกลุมทรูตามขอกําหนดท่ีกําหนดไว
ในสัญ ญ าโอนขายทรัพย สินท รู จนกวากองทุนจะทํา
ประกันภัยท่ีเก่ียวของ 

· จัดหากรมธรรมประกันภัยสําหรับทรัพยสินทรูท่ีโอนแลวใน
นามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบ้ียประกันภัย
สําหรับกรมธรรมประกันภัยดังกลาว 

· ไมเปล่ียนแปลงขอกําหนดในกรมธรรมประกันภัยของกลุมทรู
เก่ียวกับทรัพยสินทรูท่ีโอนแลวโดยไมไดรับความยินยอมเปน
ลายลักษณอักษรจากกองทุนกอน โดยกองทุนจะไมใหความ
ยินยอมโดยไมมีเหตุอันควรไมได และ 

· ดําเนินการใหมีการนําเงินท่ีไดรับตามกรมธรรมประกันภัย
ท้ังหมดไปใชซอมแซม ปรับสภาพ หรือเปล่ียนทดแทน
ทรัพยสินท่ีไดมีการเรียกรองใหมีการชดใชเงนิประกันดังกลาว 
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การชดเชยความเสียหาย .............................· ทรูตกลงยอมรับผิดชดใชตอกองทุน บริษัทจัดการ และ
ตัวแทนของบุคคลดังกลาว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกรอง ภาษี อากรแสตมป ความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด 
และตนทุนและคาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายความ
และเงินทดรองอ่ืนตามสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการทําผิด
ขอตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใด
ของทรูภายใต สัญ ญาโอนขายทรัพย สินทรู เวนแต เปน
ความผิดหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจงใจกระทํา
ผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือ
บริษัทจัดการ ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิอ่ืนใดของกองทุนท่ีมี
ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินทรูหรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับ
ใดๆ 

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใชตอทรู และตัวแทนของทรู ใน
ความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี อากรแสตมป 
ความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และตนทุนและคาใชจายท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายและเงินทดรองอ่ืนตามสมควรท่ี
เกิด ข้ึน เน่ืองจากการทําผิดขอตกลง สัญ ญ า หรือคํา
รับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของกองทุนภายใตสัญญา
โอนขายทรัพยสินทรู เวนแต เปนความผิดหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดยทรู และตัวแทน
ของทรู ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิอ่ืนใดของทรูท่ีมีตามสัญญา
โอนขายทรัพยสินทรูหรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ 

การโอนสิทธิ ................................................· ทรูและกองทุนไมอาจโอนสิทธิ กอหลักประกัน หรือโอนโดย
ประการอ่ืนใดซ่ึงผลประโยชน ท้ังหมดหรือบางสวนของ
สัญญ าโอนขายทรัพย สินทรู โดยมิได รับความยินยอม
ลวงหนาจากคูสัญญาอีกฝายเปนลายลักษณอักษร ท้ังน้ี เวน
แตสัญญาโอนขายทรัพยสินทรูยอมใหกระทําได  

กฎหมายที่ใชบงัคับ ................................ · สัญญาโอนขายทรัพยสินทรูใหใชบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอํานาจศาล ............................................· ใหศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณา
ตัดสินคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และ
การยุติขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวของกับสัญญาโอน
ขายทรัพยสินทรู 
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(ข) สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเดิม 

(1) สัญญาเชา ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหวาง TUC (ช่ือเดิม Real Future) และ 
กองทุน ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ("สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักของ

TUC")  

กองทุนไดเขาทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักกับ TUC 

เพ่ือแกไขและปรับปรุง สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TUC ใหรวมถึงการเชา
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน หัวขอ  
3.7.3(ข)(1) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก 
ระหวาง TUC และ กองทุน "สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม"” สําหรับสรุปสาระสําคัญของสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม 

(2) สัญญาเชา ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหวาง TICC (ช่ือเดิม คือ บริษัท ทรู  
ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด)และ กองทุน ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ("สัญญาเชา 

ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TICC")  

กองทุนไดเขาทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักกับ 
TICC และ TUC เพ่ือแกไขและแทนท่ี สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักของ TICC ให
รวมถึงการเชาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 2 และ ทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ท่ีเกี่ยวของ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
ใน หัวขอ 3.7.3(ข)(2) สําหรับสรุปสาระสําคัญของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC 

(ค) สัญญาบริการหลักฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหวางผูจัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคมและกองทุน (ตามที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม รวมถึงตามขอตกลงเพ่ิมเติม 
ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และขอตกลงเพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 ระหวางผูจัดการ
ทรัพยสินโทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญาบริการหลัก”) 

คูสัญญา .......................................................· ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม ในฐานะผูใหบริการ และ 

· กองทุน 

บริการ .........................................................· กองทุนจะแตงต้ังผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมเปนผูใหบริการ
ดังตอไปน้ี 
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- บริการดานธุรการสําหรับทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีเก่ียวของของกองทุนตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญาบริการหลัก (“ทรัพยสินที่ใหบริการดานธุรการ”) 
โดยบริการดังกลาว รวมถึง การจัดการการเขาใชสถานท่ีตั้ง
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม การจัดการสัญญา
เชาสถานท่ีตั้งทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม การ
ติดตามผลและรายงานเก่ียวกับงบประมาณและประมาณ
การประจําป ท่ี เก่ียวของ การดําเนินการเก่ียวกับการ
ประกันภัย และการจัดเก็บคาเชาเปนรายเดือน (ตาม
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการ
แกไขและแทนท่ี และสัญญาเชาอ่ืนๆ) รวมถึงการจัดการ
เก่ียวกับใบแจงหน้ีสําหรับคาเชาเปนรายเดือน  (“บริการ

ดานธุรการ”) และ 

- บริการดานการตลาดสําหรับทรัพยสินท่ีเปนโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีเก่ียวของของกองทุนท่ีใหผูจัดการ
ทรัพยสินโทรคมนาคมทําการตลาด ตามท่ีกําหนดไวใน
สัญ ญ าบ ริการห ลัก  (“ท รัพย สินที่ ให บ ริการด าน

การตลาด ”) โดยบริการดังกลาว รวมถึง การจัดทํา
แผนการตลาดป ระจําป เพ่ื อ นํา พ้ื น ท่ี  (slots) บ นเสา
โทรคมนาคม และ/หรือความจุของระบบ (capacity) ของ
ทรัพยสินท่ีใหบริการท่ีเก่ียวของท่ียังไมมีการใชงานออกให
เชา ดําเนินการและบริหารจัดการ และการดําเนินการให
ความชวยเหลือผูเชาและบริหารจัดการรายใหมในการเขา
ทําสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการ (“บริการ

ดานการตลาด”) 

(รวมเรียกวา “บริการฯ”) 

· การใหบริการฯ มีการประเมินผลโดยการใชดัชนีประเมินผลงาน 
(“ดัชนีวัดผล”) ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาบริการหลัก ดัชนี
วัดผลประกอบดวยดัชนีตางๆ รวมถึงการควบคุมการใชจายและ
รายไดตามงบประมาณท่ีคาดการณ และการตออายุสัญญาเชา
สถานท่ีตั้งทรัพยสิน หากการใหบริการไมเปนไปตามดัชนีวัดผลท่ี
กําหนดไวจะมีการลดคาบริการ 
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· คูสัญญาจะพิจารณาและปรับปรุงดัชนีวัดผลเปนรายปโดยตกลง
รวมกันตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาบริการหลัก 

การเรียกเก็บคาบริการ ................................การเรียกเก็บคาบริการเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญา
บริการหลัก ใหเรียกเก็บคาบริการสําหรับการบริการฯ ดังน้ี 

· คาบริการสําหรับบริการดานธุรการ 

- คาบริการรายป จํานวน 3 ลานบาทสําหรับปพ.ศ. 2556 
และจํานวน 18.3 ลานบาท สําหรับป พ.ศ. 2557 ท้ังน้ี นับ
แตป พ.ศ.2558 จะมีการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมข้ึนรายป
ในอัตราเทากับดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ท่ีประกาศโดย
กระทรวงพาณิชย ประเทศไทยสําหรับปกอนหนา ท้ังน้ี 
อัตราดังกลาวตองไมเกินรอยละ 3.5 และ 

- คาบริการรายเดือนในอัตรารอยละ 0.15 ของรายไดสุทธิ
รายเดือนของกองทุนท่ีเกิดจากทรัพยสินท่ีใหบริการดาน
ธุรการ (หลังหักคาใชจายเก่ียวกับสิทธิแหงทาง การ
ประกันภัย และเงินคาเชาตามสัญญาเชาท่ีดินท่ีเก่ียวของ)  

· คาบริการสําหรับบริการดานการตลาด 

- คาบริการรายเดือนในอัตรารอยละ 2 ของรายไดรายเดือนท่ี
เก่ียวกับทรัพยสินท่ีใหบริการดานการตลาดท่ีกองทุนไดรับ
จากผูเชาและบริหารจัดการรายใดๆ ท่ีเชา ดําเนินการและ
บ ริห ารจัด การท รัพ ย สิน ท่ี ให บ ริการด าน การต ลาด
นอกเหนือไปจากทรัพยสินท่ีผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิม
เชา ดําเนินการและบริหารจัดการหรือตกลงวาจะเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการในวันท่ีของสัญญ าเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีเก่ียวของ โดยมี
คาบริการรายปเพ่ิมในอัตรารอยละ 3  ของจํานวนท่ีเกิน
กวาประมาณ การรายได รายป ท่ี เก่ียวกับทรัพย สิน ท่ี
ใหบริการดานการตลาดสําหรับปดังกลาว  

- คาบริการจํานวน 20 ลานบาท ซ่ึงตองชําระแตละคร้ัง ณ 
วันท่ี 1  มกราคม พ.ศ. 2558 และ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2559 ท่ีเก่ียวกับทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูท่ีกองทุน
ใหผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมทําการตลาดโดยเร่ิมในป
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พ.ศ. 2558  และพ.ศ. 2559 ตามลําดับ 

- หากการโอนขายและใหเชาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จสมบูรณ และ
การโอนขายและให เช าท รัพย สินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมคราวถัดไปตอจากน้ันโดยนิติบุคคลใดๆใน
กลุมทรูใหแกกองทุนภายหลังจากการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
2  เส ร็จ ส ม บู รณ  (“ท รัพ ย สิ น โค รงสร าง พ้ื น ฐาน

โทรคมนาคม ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3”) แลวแตกรณี 
คาบริการจํานวน 20 ลานบาท ซ่ึงตองชําระแตละคร้ัง ณ 
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2562 ท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีใหบริการดานการตลาดท่ี
เพ่ิมข้ึนซ่ึงเปนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ท่ีกองทุนใหผูจัดการ
ทรัพยสินโทรคมนาคมทําการตลาดโดยเร่ิมในปพ.ศ. 2561  
และพ.ศ. 2562 ตามลําดับ และ   

- คาบริการเพ่ิมเติมซ่ึงจะชําระ (ก) เม่ือผูเชาและบริหาร
จัดการท่ี เป น บุ คค ลภายน อกรายใดตอ สัญ ญ าเช า 
ดําเนินการ และบริหารจัดการ ท่ี เก่ียวกับทรัพย สิน ท่ี
ใหบ ริการด านการตลาด หรือ (ข) เม่ื อมีท รัพ ย สิน ท่ี
ใหบริการดานการตลาดท่ีใหผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม
ทําการตลาด เพ่ิมเติม ท้ังน้ี อัตราคาบริการเพ่ิมเติมในแต
ละกรณีจะเปนไปตามท่ีกองทุนและผู จัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคมจะไดตกลงกัน  

คาตอบแทนเพ่ิมเติม ................................ในกรณีท่ีรายไดรายปของกองทุนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีใหบริการดาน
การตลาดในปใดๆ เกินกวาจํานวนท่ีเทากับรอยละ 110 ของ
ประมาณการรายไดรายประยะยาวของทรัพยสินท่ีใหบริการดาน
การตลาดสําหรับปดังกลาว ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมมีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมเปนจํานวนท่ีเทากับรอยละ 10 ของรายได
สวนเกินท่ีเกินกวาจํานวนรอยละ 110 ดังกลาว ตามท่ีกําหนดใน
ตารางดานลางน้ี 
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ป พ.ศ. 

จํานวนท่ีเทากับรอยละ 110 
ของประมาณการรายไดรายป 
ระยะยาวสําหรับทรัพยสินท่ีได

ใหบริการดานการตลาด  
(ลานบาท) 

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. ภายหลังจากป พ.ศ. 2570  จํานวนขางตนจะมีการปรับเพ่ิมขึ้นรายป

ในอัตราเทากับดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ท่ีประกาศโดยกระทรวงพาณิชย
ประเทศไทยสําหรับปกอนหนา ท้ังน้ี อัตราดังกลาวตองไมเกินรอยละ 3.5 

2. จํานวนขางตนจะมีการพิจารณาและปรับปรุงเม่ือมีทรัพยสินท่ีใหบริการ
ดานการตลาดท่ีใหผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมทําการตลาดเพ่ิมเติม 

การปรับอัตราคาบริการ ..............................ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาบริการหลัก จะมีการปรับ
คาบริการสําหรับการใหบริการฯ ตามแตสถานการณ โดยรวมถึง 
กรณีท่ีรายไดรายปของกองทุนท่ีเกิดจากทรัพยสินท่ีใหบริการดาน
การตลาด ตํ่ากวาประมาณการรายไดรายปท่ีกองทุนคาดวาจะไดรับ
จากทรัพยสินท่ีใหบริการดานการตลาด สําหรับปดังกลาวในอัตราท่ี
เทากับหรือเกินกวารอยละ 5 สองปติดตอกัน โดยจะมีการปรับลด
อัตราคาบริการรายปสําหรับบริการดานธุรการสําหรับปถัดไปในอัตรา
รอยละท่ีเทากับรอยละเฉล่ียของจํานวนรายไดรายปท่ีผู จัดการ
ทรัพยสินโทรคมนาคมไมสามารถดําเนินการไดในชวงระยะเวลา 2 ป
ดังกลาว ท้ังน้ี หากผู จัดการทรัพย สินโทรคมนาคมไมสามารถ
ดําเนินการไดตามประมาณการรายไดรายปสําหรับทรัพยสินท่ี
ใหบริการดานการตลาดในอัตราท่ีเทากับหรือเกินกวารอยละ 5 เปน
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ระยะเวลาสามปติดตอกัน กองทุนมีสิทธิในการเลิกสัญญาบริการ
หลัก 

เพ่ือวัตถุประสงคในการกําหนดการปรับเปล่ียนอัตราคาบริการรายป
สําหรับบริการดานธุรการ รายไดรายปของกองทุนตามจริงสําหรับ
ชวงระยะเวลาสองปกอนหนา คือ รายไดซ่ึงกองทุนไดรับจากการให
เชาทรัพยสินท่ีใหบริการดานการตลาดแกผูเชาใดๆ กอนพิจารณาการ
สงเสริมหรือสวนลดใดๆ  ซ่ึงกองทุนเสนอใหแกผู เชาทรัพยสินท่ี
ใหบริการดานการตลาดตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
สัญญาบริการหลัก 

เพ่ือวัตถุประสงคในการกําหนดคาบริการรายปเพ่ิมเติม รายไดรายป
ของกองทุนจากทรัพยสินท่ีใหบริการดานการตลาด คือ รายไดตาม
จริงซ่ึงกองทุนไดรับจากการใหเชาทรัพยสินท่ีใหบริการดานการตลาด
แกผูเชาใดๆหลังจากพิจารณาการสงเสริมหรือสวนลดใดๆซ่ึงกองทุน
เสนอใหแก ผู เชาทรัพย สินท่ีใหบริการดานการตลาดแลวตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาบริการหลัก 

อายุสัญญา ..................................................ระยะเวลาการใหบริการฯ เร่ิมจากวันท่ีทําการโอนขายทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตนเสร็จส้ินและตอเน่ืองไปเปน
ระยะเวลา 15 ป ซ่ึงส้ินสุด ณ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2571 (“อายุ

สัญญาชวงแรก”) และใหอายุสัญญาตอไปโดยอัตโนมัติอีก 5 ป 
(“อายุสัญญาสวนขยาย”) เวนแต มีการบอกเลิกสัญญาดวยวิธีอื่นใด
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาบริการหลัก 

การเลิกสัญญา .............................................การเลิกสัญญาบริการหลักกระทําไดในกรณีตางๆ อาทิเชน ผู จัดการ
ทรัพยสินโทรคมนาคมหรือกองทุนผิดนัดผิดสัญญาในสาระสําคัญ 
และไมแกไขเหตุผิดนัดผิดสัญญาน้ันภายในระยะเวลาเยียวยาแกไขท่ี
กําหนด มีการฟองลมละลายกับผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม 
ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมไมปฏิบัติตามดัชนีวัดผลท่ีสําคัญ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงการไมบรรลุรายไดท่ีประมาณการ
ไวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และกองทุนไมชําระคาบริการเปน
ระยะเวลาติดตอกันตามท่ีกําหนด ท้ังน้ีอยูภายใตขอกําหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาบริการหลัก 

การโอนสิทธิ ................................................คูสัญญาแตละฝายไมสามารถโอนสิทธิ แปลงคูสัญญาใหม หรือโอน
โดยประการอ่ืนใด ซ่ึงสิทธิหรือภาระหนาท่ีของตนตามสัญญาบริการ
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หลักใหแกบุคคลอ่ืนโดยมิไดรับคํายินยอมจากคูสัญญาอีกฝายเปน
ลายลักษณอักษร ท้ังน้ีการใหคํายินยอมตองไมลาชาโดยไมมีเหตุอัน
สมควร 

กฎหมายที่ใชบงัคับ ................................สัญญาบริการหลักใหใชบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอํานาจศาล ............................................ศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณา ตัดสินคดีความ 
หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับขอพิพาทท่ีอาจเกิดข้ึน
จากหรือเก่ียวเน่ืองกับสัญญาบริการหลัก 

 

(ง) สัญญารักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุน ฉบับลงวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ระหวางทรูและกองทุน (ตามท่ีไดมีการแกไขโดยสัญญาแกไขเพ่ิมเติมระหวางทรูและ
กองทุน) (“สัญญารักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุน”) 

คูสัญญา · ทรู และ 

· กองทุน 

ขอตกลงที่จะตองรักษาการถือ
หนวยลงทุน 

 

· ทรูตกลงวากลุมทรูจะจองซ้ือ และจะถือและรักษาการถือหนวย
ลงทุนไวโดยตลอดเวลา ดังน้ี 

- นับแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันท่ีครบหาปนับจากวันจด
ทะเบียนกองทุน อยางนอยรอยละ 18 ของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีออกโดยกองทุนในการเสนอขายคร้ังแรก  และ 

- นับแตวันจดทะเบียนเพ่ิมทุนของกองทุนคร้ังแรก (“วนัเพ่ิม

ทุนของกองทนุ”) จนถึงวันท่ีครบสามปนับจากวันเพ่ิมทุน
ของกองทุน หนวยลงทุนท่ีออกใหมภายใตการเสนอขาย
สําหรับการเพ่ิมทุนคร้ังแรกซึ่งกลุมทรูไดจองซ้ือ (โดยนับ
รวมกัน) ในสวนท่ีไมเกินรอยละ 18 ของจาํนวนหนวยลงทุน
ท้ังหมดท่ีออกใหมภายใตการเสนอขายสําหรับการเพ่ิมทุน
คร้ังแรก และ 

- นับแตวันเพ่ิมทุนของกองทุน จนถึงวันท่ีครบหน่ึงปนับจากวัน
เพ่ิมทุนของกองทุน หนวยลงทุนท่ีออกใหมภายใตการเสนอ
ขายสําหรับการเพ่ิมทุนคร้ังแรกซึง่กลุมทรูไดจองซ้ือเฉพาะใน
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สวนท่ีเกินกวารอยละ 18 ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดท่ี
ออกใหมภายใตการเสนอขายสําหรับการเพ่ิมทุนคร้ังแรก 
(หากมี) 

· ขอตกลงท่ีจะตองรักษาการถือหนวยลงทุนดังกลาวไมจํากัดการ
ขายและการซ้ือหนวยลงทุนระหวางกันเองภายในกลุมทรู  

· กลุมทรู หมายถึง ทรู และ บริษัทยอยซ่ึงทรูถือหุนไมวาทางตรงหรือ
ทางออมไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของบริษัทยอยน้ัน 

กฎหมายที่ใชบังคับ · สัญญารักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุนใหใชบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอํานาจศาล · ศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณา ตัดสินคดี
ความ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับขอพิพาทท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากหรือเก่ียวเน่ืองกับสัญญารักษาสัดสวนการถือหนวย
ลงทุน 

 

(จ) หนังสือขอตกลงกระทําการ (Letter of Undertaking) ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โดย TUC  

คูสัญญา .......................................................· TUC  

· BFKT และ 

· กองทุน 

ขอตกลงกระทําการ ..........................  TUC ตกลงวา นับแตวัน ท่ีกองทุนลงทุนคร้ังแรกจนถึงวัน ท่ี  กสท. 
โทรคมนาคมเร่ิมชําระเงินตามสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA TUC

จะชําระหรือดําเนินการใหมีการชําระรายไดสุทธิรายเดือนใหแกกองทุน
ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและรายไดระหวางกองทุนและ BFKT  

กฎหมายที่ใชบงัคับ ................................หนังสือขอตกลงกระทําการอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย  

เขตอํานาจศาล ............................................ศาลยุติธรรมของประเทศไทยมีเขตอํานาจศาลโดยเฉพาะท่ีจะรับฟงและ
พิจารณาคดี การฟองรอง หรือกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับขอพิพาท
ท่ีอาจเกิดข้ึนจาก หรือเกี่ยวเน่ืองกับหนังสือขอตกลงกระทําการ 
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(ฉ) หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของ TUC ที่
ใหแก BFKT 

คูสัญญา .......................................................TUC 

วัตถุประสงคของการใหความ
สนับสนนุ .....................................................

TUC ประสงคที่จะ: 

· เปนผูถือหุนรายใหญท่ีสุดของ BFKT เม่ือนับรวมหุนท่ีถือโดยบริษัท
ในเครือรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน  

· ไมกระทําการใดๆ อันจะสงผลทําให BFKT ไมสามารถประกอบ
ธุรกิจหรือดํารงสถานะทางการเงินได และ 

· ใหความสนับสนุนแก BFKT โดยวิธีการท่ีเหมาะสมในเชิงธุรกิจ
เพ่ือให BFKT สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินหรืออ่ืนๆ 
ไดตรงตามเวลาท่ีกําหนด ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดตอกฎหมาย 

ระยะเวลาที่หนังสือสนับสนุน 
(Letter of Support) มีผล ..............................

นับแตวันท่ี กสท. โทรคมนาคม เร่ิมชําระเงินคาเชาใหแก  BFKT ตาม
สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA จนกระท่ังภาระหนาท่ีของ BFKT 

ในการโอนรายไดสุทธิตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ี
กองทุนทํากับ BFKT ส้ินสุดลง  

ความไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย
และมิไดเปนการคํ้าประกนั .........................

หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) จะไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย
และมิไดเปนการคํ้าประกันโดย TUC (ไมวาจะเปนโดยชัดแจงหรือโดย
ปริยาย) ในการท่ีจะ 

· ชําระหรือดําเนินการใหมีการชําระรายไดสุทธิท่ี BFKT มีหนาท่ีตอง
ชําระใหแกกองทุน หรือ 

· ประกันการจายผลตอบแทนหรือเงินจํานวนอ่ืนใดใหแกผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุน 

3.7.2. สาระสําคัญของสัญญาที่ทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

กองทุนไดเขาทําสัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1 และ
สัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ดังท่ีระบุไวใน
หัวขอ 3.7.2 น้ี และเอกสารอ่ืนใดท่ีจําเปนเพ่ือใหการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 1 และการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวสําเร็จลุลวง ท้ังน้ี สาระสําคัญของสัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสิน
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โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และสัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

(ก) สัญญาที่ทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ที่ 1 

(1) สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

คูสัญญา ..............................................· AWC ในฐานะผูขาย และ 

· กองทุน ในฐานะผูซื้อ 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย .............................. · AWC ขายและโอน และกองทุนรับโอน รายไดท่ีคาดวาจะไดรับของ 
AWC จากคาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC จํานวน 338 เสา (“เสา
โทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 1”) ตามสัญญา
เชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  (รวมถึงเงินท่ีไดรับ
จากการใชสิทธิเรียกรอง และสิทธิอ่ืนท้ังหมดท่ีเกิดจากรายไดดังกลาว
ตามท่ีระบุไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1) นับแตวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 จนถึงวันท่ีครบกําหนดสัญญาเชาเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพ่ิมเติม ค ร้ัง ท่ี  1  (“วันครบกําหนดสัญญา  AWC 
เพ่ิมเติม ”) หักดวยตนทุนและคาใชจายบางสวนสําหรับการ
ดําเนินงานและซอมบํารุง เงินคาเชาตามสัญญาเชาท่ีดิน (รวมถึงภาษี
โรงเรือน) และเบ้ียประกันภัย (“ตนทุนคาใชจายของ AWC”) โดย
ตนทุนคาใชจายของ AWC จะมีการปรับอัตราเพ่ิมข้ึนรายป (annual 

escalation) (รวมเรียกวา “รายไดสุทธิของ AWC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังที่ 1”) ในวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2558  (“วันที่ทําการซ้ือขาย
รายได AWC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เสร็จส้ิน”) 

· ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา AWC เพ่ิมเติมหรือวันท่ีสัญญาเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติมถูกยกเลิกกอนครบกําหนดระยะเวลา
หรือกําหนดระยะเวลาท่ีไดมีการขยาย แลวแตกรณี AWC จะตองโอนเสา
โทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ใหแกกองทุน และ
กองทุนจะตองรับโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
ดังกลาว (“ทรัพยสิน AWC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1”) ในวันท่ีกําหนด
ไวใหเปนวันท่ีทําการโอนและสงมอบทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 1 (“วันโอนทรัพยสิน AWC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1”)  

(ท้ังน้ี รายไดสุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และทรัพยสิน AWC 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่ขายของ AWC ที่
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1”) 
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ราคาซ้ือขาย .......................................· 806,897,620 บาท (“ราคาซ้ือขายทรัพยสิน AWC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1”)  

การชําระรายไดสุทธิของ AWC ..........· AWC จะจัดหาและสงมอบรายไดสุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
ท่ีตองชําระจนถึงวันท่ีมีการชําระรายไดสุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 ท่ีตองชําระจนครบถวน โดยชําระใหแกกองทุนภายในวันทําการ
สุดทายของแตละเดือนปฏิทิน โดยเร่ิมจากเดือนท่ีเกิดวันท่ีทําการซ้ือขาย
รายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เสร็จส้ิน  

ท้ังน้ี ตามจํานวนดังตอไปน้ี (“รายไดคาเชา AWC รายเดือนที่ลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1”)  

· รายไดคาเชา AWC รายเดือนท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 จะคํานวณ
จากเสาโทรคมนาคมจํานวน 338 เสา ในอัตราดังตอไปน้ี  

 

 

ป พ.ศ. 
รายไดคาเชา AWC รายเดือนที่ลงทุน

เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 สําหรับเสา
โทรคมนาคมตอเสา (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 รายไดคาเชา AWC รายเดือนท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ขางตนเปนไป
ตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติมซ่ึง
ปจจุบันจะครบกําหนดในวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในกรณีท่ีมีการขยาย
กําหนดระยะเวลาของสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติมดังกลาว 
รายไดคาเชา AWC รายเดือนท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ตอเสาในชวงระยะเวลาที่มี
การขยายจะสอดคลองกับคาเชาภายใตสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 
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เพ่ิมเติมท่ีคาดวาจะไดรับจาก BFKT ในชวงระยะเวลาที่มีการขยายดังกลาว 

เหตุผิดนดัและผลแหงการผิดนัด .......· กอนวันโอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 หากเกิดเหตุผิดนัด
ใดท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 กองทุนอาจเรียกให AWC ชําระเงินเปนมูลคาปจจุบัน
สุทธิ (net present value) ของรายไดสุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 ท่ีเหลือท้ังหมด รวมกับมูลคาสุดทายของ AWC (terminal value) 
ของทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 (รวมเรียกวา “รายไดสุทธิ 
AWC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 คงคาง”) และอาจบังคับใชสิทธิของ
กองทุนไมวาท้ังหมดหรือบางสวนตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

· ตัวอยางของเหตุผิดนัด เชน กรณี  AWC ไมสงมอบรายไดคาเชา AWC 
รายเดือนท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เปนเวลาสามเดือนติดตอกัน กรณี 
AWC ไมสงมอบรายไดคาเชา AWC รายเดือนท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
เปนเวลาสองเดือนติดตอกันหากอัตราสวนหน้ีสินสุทธิท่ีมีดอกเบ้ีย (Net 

Interest Bearing Debt) ตอ EBITDA ของ AWC เกินกวา 5 ตอ 1 กรณี 
AWC ไมปฏิบัติตามภาระผูกพันบางประการตามท่ีกําหนดไวในสัญญา
โอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และไม
ดําเนินการแกไขกรณีดังกลาวตามระยะเวลาท่ีกําหนด กรณี AWC ผิดนัด
ชําระหน้ีการเงินในยอดเงินตนรวมมากกวาหน่ึงพันลานบาท กรณีไดมี
การริเร่ิมกระบวนการเก่ียวกับการมีหน้ีสินลนพนตัวหรือกระบวนการของ
เจาหน้ีกับ AWC และกรณีสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม
ส้ินสุดลงหรือมีเหตุผิดนัดภายใตสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพ่ิมเติมเน่ืองจากเหตุการณตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

· ในกรณีท่ี AWC ไมสงมอบรายไดคาเชา AWC รายเดือนท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เปนจํานวนสามเดือนติดตอกัน หรือสองเดือน
ติดตอกันในกรณีท่ีไมสามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินได หากกรณี
ดังกลาวเกิดจากการท่ี BFKT ไมชําระรายไดสุทธิของ AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ท่ีเก่ียวของใดๆ ภายใตสัญญาเชาเสาโทรคมนาคม
ข อ ง AWC เพ่ิ ม เติ ม  ค ร้ัง ท่ี  1  ซ่ึ ง เป น ผ ล ม าจ าก ก าร ท่ี  ก ส ท . 
โทรคมนาคม ปฏิบัติผิดสัญญาไม ชําระคาเชาแก BFKT ภายใต
สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA และการผิดสัญญาดังกลาวของ 
กสท. โทรคมนาคม ไมไดเกิดจากการผิดภาระผูกพันของเรียลมูฟตาม
สัญญาขายสงบริการ HSPA แลว กองทุนไมมีสิทธิในการเรียกเหตุผิด
นัดและเรียกให AWC สงมอบรายไดสุทธิ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
1 คงคางใหแกกองทุน 
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ภาระหนาที่หลักอ่ืนๆ ของ AWC .......· นับจากวันท่ีทําการโอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เสร็จส้ิน 
(“วันโอนทรัพยสิน AWC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 เสร็จส้ิน”) AWC 

จะดําเนินการตอไปน้ีโดยคาใชจายของ AWC เอง 

· ในกรณีท่ีไมสามารถโอน และ/หรือ แปลงคูสัญญาเก่ียวกับสิทธิการ
เชาในท่ีดิน และ/หรือ ทรัพยสินใหกับกองทุนได AWC จะดําเนินการ
ใหกองทุน ผูเชาทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ผูจัดการ
ทรัพยสินโทรคมนาคม และบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังมีสิทธิเขาไป
และใชสถานท่ีตั้งท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินน้ัน 

· ในกรณีของสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 ซ่ึงไมสามารถโอน และ/หรือ แปลงคูสัญญาใหแกกองทุนได 
AWC จะดําเนินการใหกองทุนไดรับสิทธิและผลประโยชนของ 

AWC ตามสัญญาอ่ืนๆ น้ัน 

· AWC จะดําเนินการตอไปน้ีเปนระยะเวลาเกาเดือนหลังจากวันโอน
ทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เสร็จส้ิน 

(ก) ใหขอมูลและชวยเหลือกองทุนตามท่ีกองทุนตองการตาม
สมควรเก่ียวกับทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ท่ีได
สงมอบและโอนสิทธิใหกองทุนแลว (“ทรัพยสิน AWC ที่โอน
แลว”) 

(ข) พยายามตามสมควรเพ่ือใหความชวยเหลือและใหบริการ
ตามท่ีกองทุนตองการตามสมควร (โดยคาใชจายของ AWC) 
เพ่ือใหกองทุนสามารถใชงานทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวไดใน
สาระสําคัญ ในลักษณ ะเดียวกับท่ี มีการใชกอนวันโอน
ทรัพยสิน AWC เสร็จส้ิน และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลว และให
กองทุนเขาตรวจสอบเอกสารน้ันตามสมควร  

· นับจากวันโอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เสร็จส้ิน หาก (ก) 
สถานท่ีต้ังท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวไมวาท้ังหมดหรือบางสวน
ซ่ึงไดมีการโอนใหแก และ/หรือ แปลงคูสัญญาเปนกองทุนแลวถูกยึดไป 
ถูกควบคุม หรือถูกดําเนินการโดยประการอ่ืนใดทําใหไมสามารถใชงาน
ไดโดยผูเชาอันเน่ืองมาจากการเขาถึงหรือการใชสถานท่ีไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวนน้ันไมชอบดวยกฎหมายโดยกองทุนหรือผูซ่ึงเชาใชทรัพยสิน 
AWC ท่ีโอนแลวซ่ึงไมใชนิติบุคคลในกลุมทรูไมไดมีสวนในการน้ัน หรือ 
(ข) กอนการโอนสิทธิการเชาใหแก หรือ แปลงคูสัญญาใหกองทุน มีการ
คัดคานความสมบูรณ ความชอบดวยกฎหมาย หรือสิทธิในการใชสถานท่ี
ตามสิทธิการเชาของทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวใดๆ โดยกองทุนหรือผูซ่ึง
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เชาใชทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวซ่ึงไมใชนิติบุคคลในกลุมทรูไมไดมีสวน
ในการน้ัน หรือ (ค) AWC ไมสามารถดําเนินการใหกองทุน ผูเชา ผูจัดการ
ทรัพยสินโทรคมนาคม หรือบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังเขาถึงหรือใชสถานท่ี
ได (“สถานที่ AWC ที่ไดรับผลกระทบ”) ทําใหผูเชาหรือกองทุนไม
สามารถเขาถึง ดําเนินงาน และ /หรือใชทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวได 
AWC จะตองดําเนินการดังตอไปน้ี ดวยคาใชจายของ AWC เอง 

· จัดหาหรือไดมาซ่ึงสถานท่ีใหมตามท่ีคูสัญญาตกลงกันวาเทียบเทา
กับสถาน ท่ี  AWC ท่ี ได รับผลกระท บ  (โดยคู สัญ ญ าจะต อง
ดําเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดยพิจารณาถึง 

(ก) สถานท่ีตั้ง 

(ข) ขอบเขตการใหบริการโครงขายของผูเชาท่ีจะไดจากสถานท่ี
ใหมนั้น และ 

(ค) ความจุขนาดพ้ืนท่ีสําหรับติดต้ังทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลว 
และอุปกรณโทรคมนาคมอ่ืนๆ ของผูเชา ณ สถานท่ีใหมน้ัน 
และ 

· ยายทรัพยสินท่ีโอนแลวท่ีต้ังอยูในสถานท่ี AWC ท่ีไดรับผลกระทบ 
หรือจัดหาอุปกรณและทรัพยสินใหมท่ีมีคุณภาพ ลักษณะจําเพาะ 
และประสิทธิภาพอยางนอยเทากับทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลว ท่ีจะ
ติด ต้ั งในสถาน ท่ี ใหม  และดําเนินการใหแน ใจวา มีความ จุ 
ประสิทธิภาพ และขนาดพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับทรัพยสิน AWC ท่ีโอน
แลว หรืออุปกรณและทรัพยสินใหมท่ีจะยายมาและติดต้ังในสถานท่ี
ใหมนั้น ใหเหมือนกับท่ีเคยตั้งอยูในสถานท่ี AWC ท่ีไดรับผลกระทบ
กอนท่ีสถานท่ีนั้นจะกลายเปนสถานท่ี AWC ท่ีไดรับผลกระทบ 

· ในกรณีท่ี AWC ไมสามารถยายทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวหรือเปล่ียน
ทดแทนโดยทรัพยสินใหม และไมสามารถดําเนินการแกไขตามท่ีกองทุน
ตองการตามสมควรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 AWC จะตอง
ดําเนินการดังน้ี 

· ซ้ือ และ/หรือ จัดใหมีการซ้ือทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวท่ีเกี่ยวของซึ่ง
ต้ังอยูหรือติดต้ังในสถานท่ี AWC ท่ีไดรับผลกระทบ (“ทรัพยสิน 
AWC ที่ไดรับผลกระทบ”) ในราคาท่ีเทากับ มูลคาสุดทายของ 
AWC (terminal value) (“ราคาซ้ือขายทรัพยสิน AWC ที่ไดรับ
ผลกระทบ”) พรอมท้ังชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับ
จากวันโอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เสร็จส้ิน
จนกระท่ังและรวมถึงวันท่ี AWC ชําระคืนราคาซ้ือขายทรัพยสิน 
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AWC ท่ีไดรับผลกระทบแกกองทุน 

· ชําระตนทุนและคาใชจายท้ังหมดเก่ียวกับการขายและโอนทรัพยสิน 
AWC ท่ีได รับผลกระทบใหแกกองทุน รวมถึงเงินรายไดคาเชา
ทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบซ่ึงผูเชาทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับ
ผลกระทบน้ันไมชําระใหแกกองทุน เน่ืองจากผูเชาไมสามารถใช
ทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบน้ันได จนถึงวันท่ี AWC ชําระ
ราคาซ้ือขายทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบใหแกกองทุน และ 

· ชําระเงินซ่ึงเปนตนทุน คาใชจาย คาเสียหาย ความสูญเสีย สิทธิ
เรียกรอง และภาระผูกพันท้ังหมดท่ีเกิดหรือจะเกิดกับกองทุนอันเกิด
จากหรือเปนผลมาจากการใชทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบ 
การเชาและยายสถานท่ีของทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบ และ
สิทธิเรียกรองของผูเชาท่ีเรียกเอากับกองทุนเน่ืองจากผูเชาดังกลาว
ไมสามารถใชทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบน้ันได 

· ภายใตบังคับของการท่ี AWC ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนเก่ียวกับการ
ซ้ือคืนทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบตามท่ีอธิบายมาขางตน กองทุน
จะชําระเงินคาเชาท้ังหมดท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบท่ี
กองทุนได รับจากผูเชาท่ีเปนนิติบุคคลในกลุมทรูตามสัญญาเชาท่ี
เก่ียวของระหวางนิติบุคคลดังกลาวและกองทุนใหแก  AWC พรอมดวย
ดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันท่ีกองทุนรับเงินคาเชาจาก 

ผูเชาท่ีเปนนิติบุคคลในกลุมทรูแตละคร้ังตามสัญญาเชาท่ีเก่ียวของ
ระหวางนิติบุคคลดังกลาวและกองทุน จนกระท่ังและรวมถึงวันท่ีกองทุน
ชําระคืนเงินคาเชาน้ันใหแก  AWC ท้ังน้ี  จะตองไมเกินราคาซ้ือขาย
ทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบท่ีเกี่ยวของ 

· ภาระผูกพันของ AWC เก่ียวกับการยายสถานท่ีและซ้ือคนืทรัพยสิน AWC 
ท่ีไดรับผลกระทบท่ีต้ังอยูในสถานท่ีซ่ึงไดมีการโอนสิทธิการเชาสถานท่ี
ใหแกกองทุนแลว หรือ แปลงคูสัญญาเชาสถานท่ีเปนกองทุนแลว แตถูก
ยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกดําเนินการโดยประการอ่ืนใดทําใหไมสามารถใช
งานไดโดยผูเชาอันเน่ืองมาจากการเขาถึงหรือการใชสถานท่ีน้ันไมชอบ
ดวยกฎหมาย ใหกําหนดไวเพียงหาปหลังจากวันโอนสิทธิหรือแปลง
คูสัญญาท่ีเกี่ยวกับสถานท่ีที่เกี่ยวของดังกลาวเปนกองทุน 

· หาก กสท. โทรคมนาคมไมชําระคาเชาแก BFKT ตามสัญญาเชาเคร่ือง
และอุปกรณ HSPA หรือสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA ถูกยกเลิก
เน่ืองจาก กสท. โทรคมนาคมผิดสัญญาและ BFKT ไมชําระคาเชาภายใต
สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติมโดยกรณีดังกลาวทําให 
AWC ไมชําระรายไดสุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ใหแก
กองทุน ซ่ึงไมถือวาเปนเหตุผิดนัดภายใตสัญญาโอนขายทรัพย สินและ
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สิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เม่ือกองทุนไดมีการรองขอ 
AWC ตองดําเนินการหรือจัดการให BFKT ตองพยายามอยางเต็มท่ี
เพ่ือใหมีการดําเนินการเรียกรองท่ีสามารถทําไดและมีผลโดยชอบดวย
กฎหมายตอ กสท. โทรคมนาคม กองทุนตกลงรับผิดชอบในตนทุนและ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการเรียกรองดังกลาว เม่ือ AWC หรือ 
BFKT ไดรับคาเสียหายหรือคาชดเชยใดๆ AWC ตกลงจะดําเนินการหรือ
จัดการให BFKT ดําเนินการชําระคาชดเชยหรือจํานวนเงินท่ีไดรับจาก 
กสท. โทรคมนาคม ใหแกกองทุนตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามท่ีไดระบุ
ไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 1 ท้ังน้ี AWC หรือ BFKT ซ่ึงเปนผูดําเนินการเรียกรองดังกลาว มีสิทธิ
หักตนทุนและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการเรียกรองดังกลาวจาก
คาเสียหายหรือคาชดเชยใดๆ จาก กสท. โทรคมนาคม กอนการชําระเงิน
ดังกลาวใหแกกองทุนในกรณี ท่ีกองทุนยังมิได ชําระคาตนทุนและ
คาใชจายในการดําเนินการเรียกรองดังกลาวใหแก AWC หรือ BFKT 

แลวแตกรณี 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของกองทนุ....................

· นับจากวันท่ีทําการซ้ือขายรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เสร็จส้ิน 
AWC ใหสิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิไดท่ีจะไดรับขอเสนอเปนรายแรกใน
การซ้ือสิทธิ ผลประโยชน ดอกผล และ/หรือ การลงทุนเก่ียวกับทรัพยสินท่ี
เปนโครงสรางพ้ืนฐานกิจการโทรคมนาคมของ AWC หรือนิติบุคคลอ่ืนใน
กลุมทรู (ยกเวนทรัพยสินท่ีขายของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และ
ทรัพยสินอ่ืนบางสวน) ซ่ึงกองทุนสามารถลงทุนไดตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. (“ทรัพยสิน AWC เพ่ิมเติม”) จนถึง
วันตอไปน้ีแลวแตวันใดจะถึงกอน (ก) วันครบหาปนับจากวันท่ีทําการซ้ือ
ขายรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เสร็จส้ิน (ข) วันท่ี ทรูซึ่งเปนนิติ
บุคคลท่ีจองซ้ือหนวยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรกถือหนวยลงทุนท่ี
กองทุนออกนอยกวารอยละ 18 ของหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีออกโดยกองทุน
ในการเสนอขายคร้ังแรก และ (ค) วันท่ีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมราย
อ่ืนถือหนวยลงทุนท่ีกองทุนออกมากกวาท่ีทรูถืออยู โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและข้ันตอนดังตอไปน้ี 

(1)    หาก AWC และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรู (“ผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติม”) ตองการขายทรัพยสิน AWC เพ่ิมเติมแกบุคคลภายนอก 
AWC ตองดําเนินการและจัดการใหนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูน้ันตอง
ออกหนังสือขอเสนอ (“หนังสือขอเสนอ”) สงใหกองทุนโดยมี
รายละเอียดตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ท้ังน้ี รวมถึงแตไมจํากัดเพียง 
เงื่อนไขและขอกําหนดของการเชาทรัพยสิน AWC เพ่ิมเติม (หากมี) 

(2)    หากกองทุนตองการซ้ือทรัพยสิน AWC เพ่ิมเติมน้ัน ภายใน 10 วัน
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ทําการนับจากวันท่ีกองทุนไดรับหนังสือขอเสนอหรือระยะเวลานาน
กวาน้ันตามท่ีผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมอาจตกลง กองทุนตองแจง
ผูขายทรัพย สินเพ่ิมเติมเปนลายลักษณ อักษรวาตองการซ้ือ
ทรัพยสิน AWC เพ่ิมเติมดังกลาว (“ทรัพยสิน AWC ที่จะโอน”) 
ตามขอกําหนดท่ีระบุในหนังสือขอเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) 

จากน้ัน ภายในสามเดือนนับจากวันท่ีของหนังสือตอบรับ กองทุน
ตองพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือใหไดรับอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุนท่ี
จํ า เป น ใน การซ้ือ ท รัพ ย สิน  AWC ท่ี จะโอน  และ  AWC ต อ ง
ดําเนินการ และ/หรือ จัดการใหนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูรายท่ี
เก่ียวของพยายามอยางเต็มท่ีใหไดรับความยินยอมหรือการอนุมัติ
ท้ังหมดท่ีจําเปนตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาสําหรับการ
ขายทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอน เม่ือไดรับความยินยอมและการอนุมัติ
ท่ีเก่ียวของท้ังหมดแลว กองทุนและผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมจะเขา
ทําสัญญาและทําการซ้ือขายและโอนทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนให
เสร็จส้ินภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมไดรับความยินยอมและการอนุมัติดังกลาวท้ังหมดแลว 

(3)    หาก (ก) กองทุนไมสงหนังสือตอบรับใหผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติม
ภายในเวลาท่ีกําหนด (ข) กองทุนหรือผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมไมได
รับความยินยอมและการอนุมัติท่ีจําเปนท้ังหมดท่ีเก่ียวของภายใน
ระยะเวลาสามเดือนนับจากวันท่ีของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) 
คูสัญญาไมสามารถดําเนินการใหการซ้ือขายและโอนทรัพยสิน 

AWC ท่ีจะโอนเสร็จส้ินภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันท่ี
ไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ีจําเปนท้ังหมดท่ีเก่ียวของ ผูขาย
ท รัพ ย สิ น เพ่ิ ม เติ ม มี สิ ท ธิ ข า ย ท รัพ ย สิ น  AWC ท่ี จ ะ โอ น ให
บุคคลภายนอกในขอกําหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกวา 
(สําหรับผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติม) ท่ีกําหนดในหนังสือขอเสนอ
ภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากน้ัน หากผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติม
ยังไมสามารถขายทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนใหบุคคลภายนอกได
ภายในระยะเวลาหกเดือนดังกลาว และตอมาผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมตองการขายทรัพยสินท่ี AWC จะโอนอีกคร้ัง ใหกองทุนมี
สิทธิในการซ้ือเปนรายแรกอีกคร้ัง โดยใหดําเนินการตามข้ันตอนใน
ลักษณะเดียวกันจนครบถวน 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของ AWC ......................

· หากกองทุนไดซ้ือทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนและภายหลังตองการขาย
ทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนดังกลาวแกบุคคลภายนอก กองทุนจะตองทํา
หนังสือขอเสนอสงให AWC โดยตองระบุ (ก) ราคาท่ีกองทุนเสนอขาย 
และ (ข) เงื่อนไขและขอกําหนดของการขายทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอน
ดังกลาวท่ีกองทุนเสนอ โดยเม่ือ AWC ไดรับหนังสือดังกลาวแลว AWCจะ
มีสิทธิในการซ้ือทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนเปนรายแรกโดยมีเงื่อนไขและ



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 254 

ขอกําหนดตามท่ีไดระบุไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

· AWC อาจโอนสิทธิในการซ้ือทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนดังกลาวใหแกนิติ
บุคคลอ่ืนในกลุมทรูไดโดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากกองทุน 

การจํากัดความรับผิดของ AWC.........ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

ความรับผิดของ  AWC จะมีอยูอยางจํากัดตามกรณี ท่ัวไปซ่ึงรวมถึงกรณี
ดังตอไปน้ี 

· AWC ตองรับผิดตอสิทธิเรียกรองใดเก่ียวกับทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลว 
หากกองทุนไดมีการบอกกลาวเรียกรองสิทธิภายในสองปนับจากวันโอน
ทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เวนแตสิทธิเรียกรองท่ีเกิดจาก
เร่ืองสําคัญบางเร่ืองท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ซ่ึงไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดใน
การบอกกลาวเรียกรองสิทธิ(นอกจากท่ีกฎหมายกําหนด) เร่ืองดังกลาว
รวมถึง คํารับรองของ AWC ในเร่ืองอํานาจหนาท่ี กรรมสิทธ์ิของ AWC ใน
ทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลว และการไมปฏิบัติตามขอตกลงกระทําการท่ี
เก่ียวของ 

· ความรับผิดโดยรวมของ AWC เก่ียวกับ (ก) รายไดสุทธิของ AWC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ตองไมเกินรายไดสุทธิ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 1 คงคาง (ข) ทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ท่ีโอนใหแก
กองทุนตองไม เกินมูลคา สุดท ายของ AWC (terminal value) ของ
ทรัพยสินน้ัน และ (ค) การทําผิดสัญญาอ่ืนใดท้ังหมด ความรับผิดรวม
ของ AWC จะตองไมเกินรอยละ 50 ของราคาซ้ือขายทรัพยสิน AWC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ท้ังน้ี AWC ตองรับผิดตอความเสียหาย สูญเสีย 
สิทธิเรียกรอง ภาษี (เวนแตภาษีมูลคาเพ่ิม) อากรแสตมป ภาระผูกพัน 
และตนทุนคาใชจายท่ีเก่ียวของ ท่ีเกิดข้ึนหรือเปนผลจากการเขาทํา การ
ใชสิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

ประกันภัย ...........................................AWC ตกลงท่ีจะ 

· จัดใหมีการประกันภัยท่ีเก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ภายใต
กรมธรรมประกันภัยของกลุมทรูท้ังหมด ตามขอกําหนดท่ีกําหนดไวใน
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

· ในวันโอนทรัพยสิน  AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 จัดหากรมธรรม
ประกันภัยในนามของกองทุนสําหรับทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลว โดย
กองทุนจะรับผิดชอบในเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัย
ดังกลาว 
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· ไมเปล่ียนแปลงขอกําหนดในกรมธรรมประกันภัยของกลุมทรูเก่ียวกับเสา
โทรคมนาคมของ AWC โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร
จากกองทุนกอน โดยกองทุนจะไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันควร
ไมได และ 

· ดําเนินการใหมีการนําเงินท่ีไดรับตามกรมธรรมประกันภัยท้ังหมดไปใช
ซอมแซม ปรับสภาพ หรือเปล่ียนทดแทนทรัพยสินท่ีไดมีการเรียกรองใหมี
การชดใชเงินประกันดังกลาว 

การชดเชยความเสียหาย ....................· AWC ตกลงยอมรับผิดชดใชตอกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของ
บุคคลดังกลาว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี อากร
แสตมป ความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และตนทุนและคาใชจายท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายความและเงินทดรองอ่ืนตามสมควรท่ีเกิดข้ึน 
เน่ืองจากการทําผิดขอตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํา
รับรองใดของ AWC ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เวนแตเปนความผิดหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทน
ของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิอ่ืนใดของกองทุนท่ีมี
ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 1 หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ 

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใชตอ AWC และตัวแทนของ AWC ในความ
เสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี อากรแสตมป ความรับผิดท่ีเกิดข้ึน
จริงท้ังหมด และตนทุนและคาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายและ
เงินทดรองอ่ืนตามสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการทําผิดขอตกลง สัญญา 
หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของกองทุนภายใตสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เวนแตเปน
ความผิดหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย AWC 
และตัวแทนของ AWC ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิอ่ืนใดของ AWC ท่ีมีตาม
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ 

การโอนสิทธิ .......................................

 

· AWC และกองทุนไมอาจโอนสิทธิ กอหลักประกัน หรือโอนโดยประการ
อ่ืนใดซ่ึงผลประโยชนท้ังหมดหรือบางสวนของสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 โดยมิไดรับความยินยอม
ลวงหนาจากคู สัญญาอีกฝายเปนลายลักษณ อักษร ท้ังน้ี เวนแต มี
ขอกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ใหกระทําได  
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กฎหมายที่ใชบงัคับ ............................· สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
ใหใชบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอํานาจศาล ...................................· ใหศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณาตัดสินคดีความ 
หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจาก
หรือเก่ียวของกับสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

(2) สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

คูสัญญา ..............................................· AWC ในฐานะผูใหเชา และ 

· กองทุน ในฐานะผูเชา 

ทรัพยสินที่เชา ....................................· FOC ความยาว 7,981 กิโลเมตร หรือเทากับ 303,453 คอรกิโลเมตร ใน
เขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด (“ทรัพยสินที่เชา”) 

มูลคาการเชา ......................................· 12,293,102,380 บาท  

ระยะเวลาของการเชา  .......................· 20 ป นับจากวันท่ีของสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

การใชทรัพยสนิทีเ่ชา .........................· AWC รับทราบและยินยอมวา กองทุนจะจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินท่ี
เชาโดยการนําออกใหเชาชวง โดยกองทุนไมมีหนาท่ีใดๆ ในการดําเนินการ 
บํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชา โดยผูท่ีมีหนาท่ีดําเนินการ 
บํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชาดังกลาวจะเปนผูเชาชวง
ทรัพยสินท่ีเชาจากกองทุน โดยในเบ้ืองตน TICC ในฐานะผูเชาชวง
ทรัพยสินท่ีเชาบางสวนจากกองทุนจะเปนผูมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชา ใหเปนไปตาม
ระดับมาตรฐานการบริการท่ีระบุไวในสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC 
ระหวางกองทุนและ TICC (“สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหาร
จัดการ FOC”) โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ในทรัพยสินท่ีเชาอัน
เน่ืองมาจากการเชาชวง หรือจากขอบกพรองในการดําเนินการ บํารุงรักษา 
และบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชาโดย TICC และ/หรือผูเชาชวงและบริหาร
จัดการด้ังเดิมท่ีเปนนิติบุคคลในกลุมทรู กองทุนไมจําตองรับผิดชดใชตอ 
AWC และ AWC ตกลงท่ีจะไมเรียกรองใหกองทุนรับผิดในความเสียหาย
ใดๆ อันเน่ืองมาจากกรณีดังกลาว 

· นอกเหนือจากกรณีขางตน กองทุนตกลงวาจะใชทรัพยสินท่ีเชาตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 เงื่อนไขดังกลาว รวมถึงแตไมจํากัดเพียง จะแจงให AWC ทราบ
ในทันทีท่ีทําไดหลังจากรูวาเกิดเหตุเพลิงไหม นํ้าทวม กรณีฉุกเฉิน หรือ
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อุบัติเหตุใดๆ ท่ีกระทบตอทรัพยสินท่ีเชา 

ภาระหนาที่หลักของ AWC .................· นับจากวันท่ีของสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 AWC 
จะดําเนินการใหกองทุน ผูเชาชวงทรัพยสินท่ีเชาจากกองทุน ผูจัดการ
ทรัพยสินโทรคมนาคม และบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังโดยบุคคลดังกลาว
ขางตน มีสิทธิเขาถึงทรัพยสินท่ีเชาตามเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญา
เชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

· นับจากวันท่ีของสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 หาก
เกิดกรณีท่ีทรัพยสินท่ีเชามีขอบกพรองใดๆ หรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีทําใหผูเชา
ชวงทรัพยสินท่ีเชาไมสามารถใชทรัพยสินดังกลาวได กองทุนและ AWC 

รับทราบวา TICC ในฐานะผูเชาชวงและบริหารจัดการด้ังเดิมตามสัญญา
เชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC มีหนาท่ีในการบํารุงรักษา การ
ดําเนินการ และบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชา ซ่ึงรวมถึงหนาท่ีในการ
ดําเนินการแกไข ปรับเปล่ียน หรือยายทรัพยสินท่ีเชาเพ่ือใหทรัพยสินท่ีเชา
สามารถใชการไดเปนปกติดวยคาใชจายของ TICC เองตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท้ังน้ี AWC 

ตกลงวา หาก TICC ไมดําเนินการแกไข ปรับเปล่ียน หรือยายทรัพยสินท่ี
เชาตามสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ  FOC AWC จะ
ดําเนินการดังกลาวเอง ตามเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาเชา FOC 

ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

สิทธิแหงทาง.......................................· กองทุนไมมีหนาท่ีความรับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับสิทธิแหงทางสําหรับ
ทรัพยสินท่ีเชา ท้ังน้ี AWC และกองทุน รับทราบวา TICC และ/หรือ นิติ
บุคคลอ่ืนในกลุมทรูในฐานะผูเชาชวงและบริหารจัดการด้ังเดิมตามสัญญา
เชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC มีหนาท่ีความรับผิดชอบ
เก่ียวกับสิทธิแหงทางสําหรับทรัพยสินท่ีเชาตลอดระยะเวลาของการเชา
ตามสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC และเม่ือส้ินสุด
สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC หรือกรณีท่ี TICC หรือ
นิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูมิไดเปนผูเชาชวงทรัพยสินท่ีเชาจากกองทุนอีก
ตอไป TICC จะดําเนินการใหมีสิทธิแหงทางสําหรับทรัพยสินท่ีเชาตราบใด
ท่ี TICC หรือนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูสามารถดําเนินการไดตามกฎหมาย
และกองทุนไมมีผูเชาชวงรายอ่ืน โดยเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ภายใตสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC 

สิทธิในการซ้ือทรัพยสนิของ
กองทุน ...............................................

· AWC ตกลงใหสิทธิโดยเพิกถอนมิไดแกกองทุนในการซ้ือทรัพยสินท่ีเชาใน
ราคา 500 ลานบาท (“ราคาใชสิทธิ”) ซ่ึงกองทุนจะตองแจง AWC วาจะ
ใชสิทธิดังกลาวหรือไมภายในระยะเวลา 2 ป กอนวันครบกําหนดสัญญา
เชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และจะสามารถใชสิทธิในการ
ซ้ือไดในวันครบกําหนดสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
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(“สิทธิในการซ้ือ”) 

· เม่ือกองทุนใชสิทธิในการซ้ือทรัพยสินท่ีเชาและชําระราคาใชสิทธิแลว หาก
มีทรัพยสินท่ีเชาสวนใดท่ีไมสามารถโอนและสงมอบใหแกกองทุนไดใน
วันท่ีกําหนดใหเปนวันท่ีทําการโอนและสงมอบทรัพยสินท่ีเชา (“วันโอน
ทรัพยสินที่เชา”) AWC จะชําระเงินใหกองทุนเทากับมูลคายุติธรรมของ
ทรัพยสินท่ีเชาในสวนท่ีไมสามารถโอนและสงมอบใหแกกองทุนได โดย
คูสัญญาตกลงจะใชราคาเฉล่ียท่ีไดจากผูประเมินคาทรัพยสินท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศท่ีเก่ียวของจํานวน 2 ราย ซ่ึง
คูสัญญาแตละฝายแตงต้ังใหเขาทําการประเมินมูลคาทรัพยสินหรือดวยวิธี
อ่ืนใดท่ีคูสัญญาไดตกลงกัน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีใชวิธีการประเมินราคาโดยผู
ประเมินคาทรัพยสิน 2 ราย หากราคาเฉล่ียของราคาประเมินท่ีไดจากผู
ประเมินคาทรัพยสินแตละรายแตกตางกันเกินรอยละ 50 ของราคาเฉล่ียท่ี
ตํ่ากวา คู สัญญาท้ังสองฝายจะรวมกันเพ่ือตกลงมูลคายุติธรรมของ
ทรัพยสินท่ีเชาในสวนท่ีไมสามารถโอนและสงมอบไดดังกลาว เม่ือ AWC 

ชําระเงินดังกลาวใหแกกองทุนจนครบถวนแลว AWC จะหมดภาระผูกพัน
ตอกองทุนในการโอนและสงมอบทรัพยสินท่ีเชาสวนดังกลาว 

ภาระหนาที่หลักของ AWC 

ภายหลังการโอนขายทรัพยสนิที่
เชา ......................................................

· นับจากวันโอนทรัพยสินท่ีเชา AWC จะดําเนินการตอไปน้ีดวยคาใชจาย
ของ AWC เอง  

- AWC จะดําเนินการ (ไมวาดําเนินการดวยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน) 
ใหกองทุน ผูเชาชวงทรัพยสินท่ีเชาท่ี AWC ไดสงมอบและโอนสิทธิให
กองทุนแลวในวันโอนทรัพย สินท่ีเชา (“ทรัพยสินที่ โอนแลว ”) 
ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม และบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังโดย
บุคคลดังกลาวขางตน มีสิทธิเขาถึงและใชสิทธิแหงทางท่ีเกี่ยวของกับ
ทรัพยสินน้ันตามเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาเชา FOC ระยะ
ยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรู
หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีกองทุนเห็นชอบเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
สิทธิแหงทางสําหรับทรัพยสินท่ีโอนและเปนผูเชาใชทรัพยสินดังกลาว
อยูแลว AWC ไมจําตองมีภาระหนาท่ีดังกลาว  

- ในกรณีของสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีโอนแลวซ่ึงไมสามารถ
โอน และ/หรือ แปลงคูสัญญาใหแกกองทุนได AWC จะดําเนินการให
กองทุนไดรับสิทธิและผลประโยชนของ AWC ตามสัญญาอ่ืนๆ น้ัน 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของ AWC ......................

· หากกองทุนใชสิทธิในการซ้ือและภายหลังตองการขายทรัพยสินท่ีโอนแลว
ดังกลาวแกบุคคลภายนอก กองทุนจะตองทําหนังสือขอเสนอสงให AWC 
โดยตองระบุ (ก) ราคาท่ีกองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื่อนไขและขอกําหนด
ของการขายทรัพยสินท่ีโอนแลวดังกลาวท่ีกองทุนเสนอ โดยเม่ือ AWC 

ไดรับหนังสือดังกลาวแลว AWC จะมีสิทธิในการซ้ือทรัพยสินท่ีโอนแลวเปน
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รายแรกโดยมีเงื่อนไขและขอกําหนดตามท่ีไดระบุไวในสัญญาเชา  FOC 
ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

· AWC อาจโอนสิทธิในการซ้ือทรัพยสินท่ีโอนแลวดังกลาวใหแกนิติบุคคล
อ่ืนในกลุมทรูไดโดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากกองทุน 

การเพ่ิมทรัพยสนิที่เชา .......................· AWC (ไม ว า ดํ า เนิ น การด วย ตน เองห รือ โดย บุ ค ค ล อ่ืน ) สาม ารถ
เปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีเชาโดยการเปล่ียน FOC เสนใหมท่ีมีจํานวนคอร
กิโลเมตรของ FOC เทาเดิมหรือมากข้ึนกวาเดิมได ดวยคาใชจายของ
ตนเอง โดยภายหลังจากท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีเชา AWC 

จะแจงการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีเชาดังกลาวใหกองทุนทราบทุกป  

· ในกรณีท่ี AWC (ไมวาดําเนินการดวยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน) มีการสราง
หรือจัดหา FOC เพ่ิมเติม (ไมวาโดยการเพ่ิม FOC เสนใหมในเสนทางเดิม 
หรือโดยการเปล่ียน FOC เสนใหมในเสนทางเดิมท่ีทําใหมีจํานวนคอร
กิโลเมตรของ FOC มากข้ึนกวาเดิม) เพ่ือนําออกใหแกผูอ่ืนเชา หรือเพ่ือ
รองรับการใชงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน และมิใชการบํารุงรักษา FOC ท่ีเชาตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ 
FOC AWC ตกลงใหสิทธิแกกองทุนในการซ้ือ หรือ เชา หรือลงทุนโดย 
ประการอ่ืนใดใน FOC ท่ีเพ่ิมเติมดังกลาวในมูลคายุติธรรม โดยคูสัญญา
ตกลงจะใชราคาเฉล่ียท่ีไดจากผูประเมินคาทรัพยสินท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศท่ีเก่ียวของจํานวน 2 ราย ซ่ึงคูสัญญา
แตละฝายแตงต้ังใหเขาทําการประเมินมูลคาทรัพยสินหรือดวยวิธีอ่ืนใดท่ี
คูสัญญาไดตกลงกัน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีใชวิธีการประเมินราคาโดยผูประเมิน
คาทรัพยสิน 2 ราย หากราคาเฉล่ียของราคาประเมินท่ีไดจากผูประเมินคา
ทรัพยสินแตละรายแตกตางกันเกินรอยละ 50 ของราคาเฉล่ียตํ่ากวา 
คูสัญญาท้ังสองฝายจะรวมกันเพ่ือตกลงมูลคายุติธรรมสําหรับทรัพยสินท่ี
เพ่ิมเติมดังกลาว 

· ในกรณี ท่ี  AWC (ไม วา ดํ าเนินการด วยตนเองห รือโดยบุคคลอ่ืน) 
เปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีเชาโดยการเปล่ียน FOC เสนใหมไมวาจะมีจํานวน
คอรกิโลเมตรของ FOC เทาเดิมหรือมากข้ึนกวาเดิมซ่ึงไมใชกรณีเพ่ือนํา
ออกใหแกผูอ่ืนเชา หรือเพ่ือรองรับการใชงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน คูสัญญาตกลง
ใหถือวา FOC ท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนการบํารุงรักษา FOC ท่ีเชา
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหาร
จัดการ FOC และเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินท่ีเชาซ่ึงกองทุนสามารถนําไป
หาประโยชนไดตลอดระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 โดย AWC ตกลงไมคิดคาเชาเพ่ิมเติมในกรณี
ดังกลาวแตอยางใด  
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การจํากัดความรับผิดของ AWC ........· ในระหวางระยะเวลาการเชา ความรับผิดของ AWC เก่ียวกับการทําผิด
สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ท้ังหมดรวมแลวจะไม
เกินมูลคาการเชา ท้ังน้ี AWC ตองรับผิดตอความเสียหาย สูญเสีย สิทธิ
เรียกรอง ภาษีอากรแสตมป ภาระผูกพัน และตนทุนคาใชจาย (เวนแต
ภาษีมูลคาเพ่ิม) ท่ีเกิดข้ึนหรือเปนผลจากการเขาทํา การใชสิทธิ การบังคับ
สิทธิท่ีเก่ียวของ ตามสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  

· หากกองทุนใชสิทธิในการซ้ือ และ AWC ไดโอนขายทรัพยสินท่ีเชาใหแก
กองทุนแลว นับจากวันโอนทรัพยสินท่ีเชา 

- AWC จะรับผิดตอสิทธิเรียกรองใดเก่ียวกับทรัพยสินท่ีโอนแลว หาก
กองทุนไดมีการบอกกลาวเรียกรองสิทธิภายในสองปนับจากวันโอน
ทรัพยสินท่ีเชา เวนแตสิทธิเรียกรองท่ีเกิดจากเร่ืองสําคัญบางเร่ืองท่ี
กําหนดไวในสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ซ่ึงไม
มีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดในการบอกกลาวเรียกรองสิทธิ นอกจาก
ตามท่ีกฎหมายกําหนด เร่ืองดังกลาวรวมถึง (การผิดคํารับรองของ 
AWC ในเร่ืองอํานาจหนาท่ี กรรมสิทธ์ิของ AWC ในทรัพยสินท่ีโอน
แลว และการไมปฏิบัติตามขอตกลงกระทําการท่ีสําคัญ 

- ความรับผิดของ AWC เก่ียวกับ (ก) ทรัพยสินท่ีโอนแลวสวนใดสวน
หน่ึงตองไมเกินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินท่ีโอนแลวสวนดังกลาว 
โดยคูสัญญาตกลงจะใชราคาเฉล่ียท่ีไดจากผูประเมินคาทรัพยสินท่ี
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศท่ีเก่ียวของซึ่ง
คูสัญญาแตละฝายแตงต้ังใหเขาทําการประเมินมูลคาทรัพยสินหรือ
ดวยวิธีอ่ืนใดท่ีคูสัญญาไดตกลงกัน (ข) การทําผิดสัญญาอ่ืนใด
ท้ังหมดภายหลังจากวันโอนทรัพยสินท่ีเชา ความรับผิดรวมของ AWC 
จะตองไมเกินรอยละ 50 ของผลรวมของมูลคาการเชาและราคาใช
สิทธิของทรัพยสินดังกลาว คูสัญญาตกลงวา ท้ังสองฝายจะไมมีความ
รับผิดใดๆ หากความเสียหายตอทรัพยสินท่ีโอนแลวเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย 

ประกันภัย ..........................................· นับแตวันท่ีของสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 AWC 
ตกลงท่ีจะ 

- จัดใหมีการประกันภัยประเภทความรับผิดตอบุคคลภายนอกเก่ียวกับ
ทรัพยสินท่ีเชา ภายใตกรมธรรมประกันภัยของกลุมทรูตามขอกําหนด
ท่ีกําหนดไวในสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

- จัดหากรมธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของสําหรับทรัพยสินท่ีเชาในนาม
ของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบ้ียประกันภัยสําหรับ
กรมธรรมประกันภัยดังกลาว 

- ไมเปล่ียนแปลงขอกําหนดในกรมธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของของ
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กลุมทรูเก่ียวกับทรัพยสินท่ีเชา โดยไมไดรับความยินยอมเปนลาย
ลักษณอักษรจากกองทุนกอน โดยกองทุนจะไมใหความยินยอมโดย
ไมมีเหตุอันควรไมได 

การชดเชยความเสียหาย ...................· AWC ตกลงยอมรับผิดชดใชตอกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทนของ
บุคคลดังกลาว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี อากรแสตมป 
ความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และตนทุนและคาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึง
รวมถึงคาทนายความและเงินทดรองอ่ืนตามสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการ
ทําผิดขอตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของ 
AWC ภายใตสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เวนแต
เปนความผิดหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย
กองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ท้ังน้ี โดย
ไมจํากัดสิทธิอ่ืนใดของกองทุนท่ีมีตามสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ  

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใชตอ AWC และตัวแทนของ AWC ในความ
เสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี อากรแสตมป ความรับผิดท่ีเกิดข้ึน
จริงท้ังหมด และตนทุนและคาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายและ
เงินทดรองอ่ืนตามสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการทําผิดขอตกลง สัญญา 
หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของกองทุนภายใตสัญญาเชา 
FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เวนแตเปนความผิดหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย AWC และตัวแทนของ AWC 

ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิอ่ืนใดของ AWC ท่ีมีตามสัญญาเชา FOC ระยะยาว
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ 

การโอนสิทธิ .......................................· AWC และ กองทุนไมอาจโอนสิทธิ กอหลักประกัน หรือโอนโดยประการอ่ืน
ใดซ่ึงผลประโยชนท้ังหมดหรือบางสวนของสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 โดยมิไดรับความยินยอมลวงหนาจากคูสัญญาอีก
ฝายเปนลายลักษณอักษร ท้ังน้ี เวนแตมีขอกําหนดในสัญญาเชา FOC 

ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ใหกระทําได  

กฎหมายที่ใชบงัคับ ............................· สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ใหใชบังคับตาม
กฎหมายไทย 

เขตอํานาจศาล ...................................· ใหศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณาตัดสินคดีความ 
หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจาก
หรือเกี่ยวของกับสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
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(ข) สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

(1) สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

กองทุนไดเขาทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักกับ TICC เพ่ือแกไขและ
แทนท่ี สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ใหรวมถึงการเชาทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท่ีเก่ียวของ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน หัวขอ 3.7.3(ข)(3) 
“สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหวาง TICC และ กองทุน ("
สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC")” สําหรับสรุปสาระสําคัญของสัญญาแกไขและ
แทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ท่ีเขาทําระหวาง กองทุน และ TICC 

3.7.3. สาระสําคัญของสัญญาที่ทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

กองทุนเขาทําสัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

และสัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

ดังท่ีระบุไวในหัวขอ 3.7.3 น้ี และเอกสารอ่ืนใดท่ีจําเปนเพ่ือใหการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวสําเร็จลุลวง  ท้ังน้ี 
สาระสําคัญของสัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และราง
สัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 2 มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

(ก) สัญญาที่ทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 2 

(1) สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ระหวาง AWC และกองทุน (“สัญญา
โอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”) 

คูสัญญา ........................................  · AWC ในฐานะผูขาย และ 

· กองทุน ในฐานะผูซื้อ 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย ........................  · ภายใตเงื่อนไขความสําเร็จครบถวนของเงื่อนไขบังคับกอนท้ังหมดท่ี
กําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 AWC จะตองขายและโอน และกองทุน
จะตองซ้ือและรับโอนรายไดท่ีคาดวาจะไดรับของ AWC จากคาเชา
เสาโทรค ม นาค ม ของ AWC จํ านวน  149  เสาและอุป กรณ
โทรคมนาคมประเภท Passive อ่ืนท่ีเก่ียวของ (“เสาโทรคมนาคม
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ของ AWC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่  2”) ตามสัญญาเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (รวมถึงเงินท่ีไดรับจาก
การใชสิทธิเรียกรอง และสิทธิอ่ืนท้ังหมดท่ีเกิดจากรายไดดังกลาว
ตามท่ีระบุไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2) นับแตวันเร่ิมคํานวณรายไดสําหรับการ
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จนถึงวันท่ีครบกําหนดสัญญาเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (“วันครบกําหนดสัญญา 

AWC เพ่ิมเติม”) หักดวยตนทุนและคาใชจายบางสวนสําหรับการ
ดําเนินงานและซอมบํารุง เงินคาเชาตามสัญญาเชาท่ีดิน (รวมถึง
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) และเบ้ียประกันภัย (“ตนทุนคาใชจายของ 

AWC”) โดยตนทุนคาใชจายของ AWC จะมีการปรับอัตราเพ่ิมข้ึน
รายป (annual escalation) (รวมเรียกวา “รายไดสุทธิของ AWC 

ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่  2”) ในวันท่ีทําการซ้ือขายเสร็จส้ินท่ี
กําหนดไวในสัญ ญ าโอนขายทรัพย สินและสิทธิรายได  AWC  
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (“วันที่ทําการซ้ือขายรายได  AWC  

ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน”) 

· ภายหลังวันครบกําหนดสัญญา AWC เพ่ิมเติมหรือวันท่ีสัญญาเชา
เสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ถูกยกเลิกกอนครบ
กําหนดระยะเวลาหรือกําหนดระยะเวลาท่ีไดมีการขยาย แลวแต
กรณี AWC จะตองโอนเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 ใหแกกองทุน และกองทุนจะตองรับโอนเสาโทรคมนาคม
ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ดังกลาว (“ทรัพยสิน AWC  

ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 2”) ในวันท่ีกําหนดไวใหเปนวันท่ีทําการ
โอนและสงมอบทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (“วันโอน

ทรัพยสิน AWC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”) 

(ท้ังน้ี รายไดสุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และทรัพยสิน 

AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 รวมเรียกวา “ทรัพยสินท่ีขายของ 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”) 

เง่ือนไขบังคับกอน ........................  · เงื่อนไขบังคับกอนท่ีตองสําเร็จครบถวนในวันหรือกอนวันท่ีทําการ
ซ้ือขายรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน รวมถึง (แต
ไมจํากัดเพียง) (ก) AWC ไดรับอนุมัติ และไดรับมอบอํานาจให
ดําเนินการท้ังหมดท่ีเก่ียวของท่ีตองไดรับสําหรับการเขาทําและ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและ
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สิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 แลว (ข) มีการลงนาม
และทําใหสมบูรณซึ่งเอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 2 (ค) มีการลงนามในสัญญากูยืมเงินเพ่ือจัดหาเงินทุนสําหรับ
การไดมาซ่ึงเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
(ง) กองทุนไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนในการเขาทําสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ตาม
ประกาศ ทน. 1/2554 และ (จ) ไมมีเหตุการณท่ีสงผลกระทบในทาง
ลบอยางรายแรงเกิดข้ึนนับจากวันทําสัญญาโอนขายทรัพยสินและ
สิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

· หากมิไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนใหสําเร็จ หรือมิไดมีการ
ยกเวนเงื่อนไขบังคับกอนภายใน 14  วันทําการหลังจากวันทํา
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2  AWC หรือกองทุนอาจบอกเลิกสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (ท้ังน้ีการท่ีเงื่อนไข
บังคับกอนท่ีเก่ียวของไมสําเร็จครบถวนจะตองมิไดเกิดจากการทํา
ผิดภาระผูกพันของคูสัญญาฝายน้ันแตเพียงฝายเดียว)  โดย AWC 

หรือกองทุนตางไมมีสิทธิเรียกรองตอคูสัญญาอีกฝายตามสัญญา
ดังกลาว  เวนแตสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําผิดภาระ
ผูกพันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนท่ีเก่ียวของและการทําให
ธุรกรรมตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 สมบูรณและมีผล 

ราคาซ้ือขาย ..................................  ·  545,713,306 บาท (“ราคาซ้ือขายทรัพยสิน AWC ที่ลงทุน

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”)  

· AWC จะเปนผูรับผิดชอบคาภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีเก่ียวของท้ังหมด
เต็มจํานวนจากธุรกรรมการโอนขายทรัพยสินและรายไดใหแก
กองทุน 

เง่ือนไขในการโอนทรัพยสิน AWC 

ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ...............  

· ในวันโอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  AWC จะตอง
โอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ใหกับกองทุน โดย
เปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนขายทรัพยสินและ
สิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท้ังน้ี เงื่อนไขท่ีตอง
สําเร็จครบถวนในวันหรือกอนวันโอนทรัพยสิน  AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 รวมถึงแตไมจํากัดเพียงรายละเอียดและหลักฐาน
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เก่ียวกับสิทธิในท่ีดิน และ/หรือ สิทธิการเชาโดยชอบดวยกฎหมาย
ของสถานท่ีอันเปนท่ี ต้ังของทรัพย สิน  AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 2  

· สําหรับทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท่ีไมสามารถโอน
และสงมอบไดในวันโอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
AWC จะชําระเงินใหกองทุนเปนมูลคาสุดทาย (terminal value) 

ของทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท่ีไมไดมีการโอนและ
สงมอบดังกลาวในวันโอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  
เม่ื อ  AWC ชํ าระมู ลค า สุดท าย  (terminal value) ดั งกล าวจน
ครบถวนแลว AWC จะหมดภาระผูกพันตอกองทุนในการโอนและ
สงมอบทรัพย สิน  AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม ค ร้ังท่ี 2  ท่ี เก่ียวของ
ดังกลาว 

· มูลค า สุดท าย  (terminal value) ของท รัพ ย สิน  AWC ท่ี ลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 คือ จํานวนท่ีเทากับ 14  เทาของรายไดคาเชา 

AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 รายเดือนเปนระยะเวลา 12 เดือน 

กอนเดือนท่ีมีวันโอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
(“มูลคาสุดทายของ AWC”) 

· ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนโครงสรางคาเชารายเดือนสําหรับ
เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ตามสัญญา
เชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 อันเน่ืองมาจาก 
กสท.โทรคมนาคม ตกลงเก่ียวกับการตีความเร่ืองสิทธิแตเพียงผู
เดียวของ กสท.โทรคมนาคม ในการเชาใชเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  ภายใต สัญญาเชาเคร่ืองและ
อุปกรณ HSPA  คูสัญญาตกลงวามูลคาสุดทาย (terminal value) 

ของทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จะยังคงเปนจํานวนท่ี
เทากับ 14 เทาของรายไดคาเชา AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
รายเดือนเปนระยะเวลา 12 เดือนกอนเดือนท่ีมีวันโอนทรัพยสิน 
AWC ท่ี ลง ทุ น เพ่ิ ม เติ ม  ค ร้ัง ท่ี  2  เส มื อ น ห น่ึ งว า ไม ได มี ก าร
ปรับเปล่ียนโครงสรางคาเชารายเดือนสําหรับเสาโทรคมนาคมของ 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เน่ืองจากเหตุดังกลาวแตอยางใด  
ท้ังน้ี  เปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญ ญ าโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
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กรรมสิทธิ์และความเส่ียง .............  · กรรมสิทธ์ิและความเส่ียงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายในรายได
สุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ ทรัพยสิน  AWC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จะตกเปนของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ี
เก่ียวของเสร็จส้ิน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

· สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 เปนธุรกรรมการซ้ือขายรายไดสุทธิของ  AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม ค ร้ังท่ี  2  ท่ีสมบูรณ และแทจริง โดยมิได เปนการกอ
หลักประกันสําหรับภาระผูกพันใดๆ ของ  AWC  กองทุนจะไดรับ
กรรมสิทธ์ิและผลประโยชนในรายได สุทธิของ  AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยครบถวนสมบูรณนับจากวันท่ีทําการซ้ือขาย
รายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน และมีสิทธิท่ีจะ
จําหนายจายโอนรายไดสุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 น้ัน
ตอไป และมีสิทธิโดยสมบูรณท่ีจะไดรับและเก็บไวซึ่งรายไดสุทธิของ 

AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เพ่ือประโยชนของกองทุนเอง 

การชําระรายไดสุทธิของ AWC .....  · AWC จะจัดหาและสงมอบรายไดสุทธิของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 ท่ีตองชําระจนถึงวันท่ีมีการชําระรายไดสุทธิของ AWC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท่ีตองชําระจนครบถวน โดยชําระใหแก
กองทุนภายในวันทําการสุดทายของแตละเดือนปฏิทิน โดยเร่ิมจาก
เดือนท่ีเกิดวันท่ีทําการซ้ือขายรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
เสร็จส้ิน 

ท้ังน้ี ตามจํานวนดังตอไปน้ี (“รายไดคาเชา AWC รายเดือนที่

ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”) 

· รายไดคาเชา AWC รายเดือนท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จะคํานวณ
จากเสาโทรคมนาคมจํานวน 149 เสา ในอัตราดังตอไปน้ี 

 

ป พ.ศ. 
รายไดค าเช า  AWC รายเดื อน ที่
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 สําหรับเสา
โทรคมนาคมตอเสา (บาท/เดือน) 

2560 

(ธันวาคม) 

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 รายไดคาเชา AWC รายเดือนท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
ข า งต น เป น ไป ต าม กํ าห น ด ระยะเวลาของสัญ ญ าเช า เสา
โทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ซ่ึงปจจุบันจะครบกําหนด
ในวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568  ในกรณี ท่ีมีการขยายกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 2 ดังกลาว รายไดคาเชา AWC รายเดือนท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
ตอเสาในชวงระยะเวลาท่ีมีการขยายจะสอดคลองกับคาเชาภายใต
สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท่ีคาดวา
จะไดรับจาก BFKT ในชวงระยะเวลาท่ีมีการขยายดังกลาว 

เหตุผิดนดัและผลแหงการ 

ผิดนัด ............................................  

· กอนวันโอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หากเกิดเหตุ
ผิดนัดใดท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 กองทุนอาจเรียกให AWC ชําระเงิน
เปนมูลคาปจจุบันสุทธิ (net present value) ของรายไดสุทธิของ 

AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท่ีเหลือท้ังหมด รวมกับมูลคาสุดทาย
ของ AWC (terminal value) ของทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 (รวมเรียกวา “รายไดสุทธิ AWC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 

2 คงคาง”) และอาจบังคับใชสิทธิของกองทุนไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวนตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

· ตัวอยางของเหตุผิดนัด เชน กรณี  AWC ไมสงมอบรายไดคาเชา 
AWC รายเดือนท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เปนเวลาสามเดือน
ติดตอกัน  กรณี AWC ไมสงมอบรายไดคาเชา AWC รายเดือนท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เปนเวลาสองเดือนติดตอกันหากอัตราสวน
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หน้ีสินสุทธิท่ีมีดอกเบ้ีย (Net Interest Bearing Debt) ตอ EBITDA 

ของ AWC เกินกวา 5 ตอ 1 กรณี AWC ไมปฏิบัติตามภาระผูกพัน
บางประการตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และไมดําเนินการแกไขกรณี
ดังกลาวตามระยะเวลาท่ีกําหนด  กรณี  AWC ผิดนัดชําระหน้ี
การเงินในยอดเงินตนรวมมากกวาหน่ึงพันลานบาท  กรณีไดมีการ
ริเร่ิมกระบวนการเก่ียวกับการมีหน้ีสินลนพนตัวหรือกระบวนการ
ของเจาหน้ีกับ AWC  และกรณีสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ 
AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลงหรือมีเหตุผิดนัดภายใตสัญญาเชา
เสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เน่ืองจากเหตุการณ
ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC 
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

· ในกรณีท่ี AWC ไมสงมอบรายไดคาเชา AWC รายเดือนท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เปนจํานวนสามเดือนติดตอกัน หรือสองเดือน
ติดตอกันในกรณีท่ีไมสามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินได หาก
กรณีดังกลาวเกิดจากการท่ี BFKT ไมชําระรายไดสุทธิของ AWC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท่ีเก่ียวของใดๆ ภายใตสัญญาเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ี 
กสท. โทรคมนาคม ปฏิบัติผิดสัญญาไมชําระคาเชาแก BFKT 

ภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA และการผิดสัญญา
ดังกลาวของ กสท. โทรคมนาคม ไมไดเกิดจากการผิดภาระผูกพัน
ของเรียลมูฟตามสัญญาขายสงบริการ HSPA แลว กองทุนไมมีสิทธิ
ในการเรียกเหตุผิดนัดและเรียกให AWC สงมอบรายไดสุทธิ AWC 
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 คงคางใหแกกองทุน  

ภาระหนาที่หลักอ่ืนๆ ของ AWC ..  · นับจากวันท่ีทําการโอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
เสร็จส้ิน (“วันโอนทรัพยสิน AWC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 

เสร็จส้ิน”) AWC จะดําเนินการตอไปน้ีโดยคาใชจายของ AWC เอง 

· ในกรณีท่ีไมสามารถโอน และ/หรือ แปลงคูสัญญาเก่ียวกับสิทธิ
การเชาในท่ีดิน และ/หรือ ทรัพยสินใหกับกองทุนได AWC จะ
ดําเนินการใหกองทุน ผูเชาทรัพยสิน  AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม และบุคคลท่ีไดรับการ
แตงต้ังมีสิทธิเขาไปและใชสถานท่ีตัง้ท่ีเกีย่วของกับทรัพยสินน้ัน  
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· ในกรณีของสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน  AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ซ่ึงไมสามารถโอน และ/หรือ แปลงคูสัญญา
ใหแกกองทุนได AWC จะดําเนินการใหกองทุนไดรับสิทธิและ
ผลประโยชนของ AWC ตามสัญญาอ่ืนๆ น้ัน 

· AWC จะดําเนินการตอไปน้ีเปนระยะเวลาเกาเดือนหลังจากวัน
โอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน ดวย
คาใชจายของ AWC เอง 

(i) ใหขอมูลและชวยเหลือกองทุนตามท่ีกองทุนตองการ
ตามสมควรเก่ียวกับทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
ค ร้ัง ท่ี  2  ท่ี ไดส งมอบและโอนสิทธิใหกองทุนแลว 
(“ทรัพยสิน AWC ที่โอนแลว”) 

(ii) พยายามตามสมควรเพ่ือใหความชวยเหลือและ
ใหบริการตามท่ีกองทุนตองการตามสมควร (โดย
คาใชจายของ AWC) เพ่ือใหกองทุนสามารถใชงาน
ทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวไดในสาระสําคัญในลักษณะ
เดียวกับท่ีมีการใชกอนวันโอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน และ 

(iii) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพยสิน  AWC ท่ีโอนแลว 
และใหกองทุนเขาตรวจสอบเอกสารน้ันตามสมควร 

· นับจากวันโอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน 
หาก (ก) สถานท่ีต้ังท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน  AWC ท่ีโอนแลวไมวา
ท้ังหมดหรือบางสวนซ่ึงไดมีการโอนใหแก และ/หรือ แปลงคูสัญญา
เปนกองทุนแลวถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกดําเนินการโดยประการ
อ่ืนใดทําใหไมสามารถใชงานไดโดยผูเชาอันเน่ืองมาจากการเขาถึง
หรือการใชสถานท่ีไมวาท้ังหมดหรือบางสวนน้ันไมชอบดวย
กฎหมายโดยกองทุนหรือผูซ่ึงเชาใชทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวซ่ึง
ไมใชนิติบุคคลในกลุมทรูไมไดมีสวนในการน้ัน หรือ (ข) กอนการ
โอนสิทธิการเชาใหแก หรือ แปลงคูสัญญาใหกองทุน มีการคัดคาน
ความสมบูรณ ความชอบดวยกฎหมาย หรือสิทธิในการใชสถานท่ี
ตามสิทธิการเชาของทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวใดๆ โดยกองทุนหรือ
ผูซ่ึงเชาใชทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวซ่ึงไมใชนิติบุคคลในกลุมทรู
ไมไดมีสวนในการน้ัน หรือ (ค) AWC ไมสามารถดําเนินการให
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กองทุน ผูเชา ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม หรือบุคคลท่ีไดรับการ
แตงต้ังเขาถึงหรือใชสถานท่ีได (“สถานท่ี AWC ท่ีไดรับผลกระทบ”) 
ทําใหผูเชาหรือกองทุนไมสามารถเขาถึง ดําเนินงาน และ /หรือใช
ทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวได AWC จะตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

ดวยคาใชจายของ AWC เอง 

· จัดหาหรือไดมาซ่ึงสถานท่ีใหมตามท่ีคู สัญญาตกลงกันวา
เทียบเทากับสถานท่ี AWC ท่ีไดรับผลกระทบ (โดยคูสัญญา
จะตองดําเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดยพิจารณาถึง 

(ก) สถานท่ีตั้ง 

(ข) ขอบเขตการใหบริการโครงขายของผูเชาท่ีจะไดจาก
สถานท่ีใหมนั้น และ 

(ค) ความจุขนาดพ้ืนท่ีสําหรับติดต้ังทรัพยสิน AWC ท่ีโอน
แลว  และอุปกรณ โทรคมนาคมอ่ืนๆ ของผู เชา ณ 
สถานท่ีใหมนั้น และ 

· ยายทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวท่ีต้ังอยูในสถานท่ี AWC ท่ีไดรับ
ผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณและทรัพยสินใหมท่ีมีคุณภาพ 
ลักษณะจําเพาะ และประสิทธิภาพอยางนอยเทากับทรัพยสิน 
AWC ท่ีโอนแลว ท่ีจะติดต้ังในสถานท่ีใหม และดําเนินการให
แนใจวามีความจ ุประสิทธิภาพ และขนาดพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับ
ทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลว หรืออุปกรณและทรัพยสินใหมท่ีจะ
ยายมาและติดต้ังในสถานท่ีใหมนัน้ ใหเหมือนกับท่ีเคยต้ังอยูใน
สถานท่ี AWC ท่ีไดรับผลกระทบกอนท่ีสถานท่ีน้ันจะกลายเปน
สถานท่ี AWC ท่ีไดรับผลกระทบ 

· ในกรณีท่ี AWC ไมสามารถยายทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลวหรือ
เปล่ียนทดแทนโดยทรัพยสินใหม และไมสามารถดําเนินการแกไข
ตามท่ีกองทุนตองการตามสมควรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใน
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 AWC จะตองดําเนินการดังน้ี 

· ซ้ือ และ/หรือ จัดให มีการซ้ือทรัพย สิน AWC ท่ีโอนแลวท่ี
เก่ียวของซ่ึงต้ังอยูหรือติดตั้งในสถานท่ี AWC ท่ีไดรับผลกระทบ 
(“ทรัพยสิน AWC ที่ไดรับผลกระทบ”) ในราคาท่ีเทากับ 
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มูลคาสุดทายของ AWC (terminal value) (“ราคาซ้ือขาย

ทรัพยสิน AWC ที่ไดรับผลกระทบ”) พรอมท้ังชําระดอกเบ้ีย
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับจากวันโอนทรัพยสิน AWC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ินจนกระท่ังและรวมถึงวนัท่ี AWC 

ชําระคืนราคาซ้ือขายทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบแก
กองทุน 

· ชําระตนทุนและคาใชจายท้ังหมดเก่ียวกับการขายและโอน
ทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบใหแกกองทุน รวมถึงเงิน
รายไดค าเช าท รัพย สิน AWC ท่ี ได รับผลกระทบซ่ึงผู เช า
ทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบน้ันไมชําระใหแกกองทุน 
เน่ืองจากผูเชาไมสามารถใชทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบ
น้ันได จนถึงวันท่ี AWC ชําระราคาซ้ือขายทรัพยสิน AWC ท่ี
ไดรับผลกระทบใหแกกองทุน และ 

· ชําระเงินซ่ึงเปนตนทุน คาใชจาย คาเสียหาย ความสูญเสีย 
สิทธิเรียกรอง และภาระผูกพันท้ังหมดท่ีเกิดหรือจะเกิดกับ
กองทุนอันเกิดจากหรือเปนผลมาจากการใชทรัพยสิน AWC ท่ี
ไดรับผลกระทบ การเชาและยายสถานท่ีของทรัพยสิน AWC ท่ี
ได รับผลกระทบ และสิทธิเรียกรองของผูเชาท่ีเรียกเอากับ
กองทุนเน่ืองจากผูเชาดังกลาวไมสามารถใชทรัพยสิน AWC ท่ี
ไดรับผลกระทบน้ันได  

· ภายใตบังคับของการท่ี  AWC ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
เก่ียวกับการซ้ือคืนทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบตามท่ีอธิบาย
มาขางตน กองทุนจะชําระเงินคาเชาท้ังหมดท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน 
AWC ท่ีไดรับผลกระทบท่ีกองทุนไดรับจากผูเชาท่ีเปนนิติบุคคลใน
กลุมทรูตามสัญญาเชาท่ีเก่ียวของระหวางนิติบุคคลดังกลาวและ
กองทุนใหแก AWC พรอมดวยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป 
นับจากวันท่ีกองทุนรับเงินคาเชาจากผูเชาท่ีเปนนิติบุคคลในกลุมทรู
แตละคร้ังตามสัญญาเชาท่ีเกี่ยวของระหวางนิติบุคคลดังกลาวและ
กองทุน จนกระท่ังและรวมถึงวันท่ีกองทุนชําระคืนเงินคาเชาน้ัน
ใหแก AWC  ท้ังน้ี จํานวนเงินดังกลาวจะตองไมเกินราคาซ้ือขาย
ทรัพยสิน AWC ท่ีไดรับผลกระทบท่ีเกี่ยวของ 

· ภาระผูกพันของ AWC เก่ียวกับการยายสถานท่ีและซ้ือคืนทรัพยสิน 



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 272 

AWC ท่ีไดรับผลกระทบท่ีต้ังอยูในสถานท่ีซ่ึงไดมีการโอนสิทธิการ
เชาสถานท่ีใหแกกองทุนแลว หรือ แปลงคูสัญญาเชาสถานท่ีเปน
กองทุนแลว แตถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูกดําเนินการโดยประการ
อ่ืนใดทําใหไมสามารถใชงานไดโดยผูเชาอันเน่ืองมาจากการเขาถึง
หรือการใชสถานท่ีน้ันไมชอบดวยกฎหมาย ใหกําหนดไวเพียงหาป
หลังจากวันโอนสิทธิหรือแปลงคู สัญ ญ าท่ีเก่ียวกับสถานท่ี ท่ี
เก่ียวของดังกลาวเปนกองทุน 

· หาก กสท. โทรคมนาคมไมชําระคาเชาแก BFKT ตามสัญญาเชา
เคร่ืองและอุปกรณ  HSPA หรือสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ 
HSPA ถูกยกเลิกเน่ืองจาก กสท. โทรคมนาคมผิดสัญญาและ 
BFKT ไมชําระคาเชาภายใตสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยกรณีดังกลาวทําให AWC ไมชําระรายไดสุทธิ
ของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ใหแกกองทุน ซ่ึงไมถือวาเปน
เหตุผิดนัดภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2   เม่ือกองทุนไดมีการรองขอ AWC ตอง
ดําเนินการหรือจัดการให BFKT ใชความพยายามอยางเต็มท่ี
เพ่ือใหมีการดําเนินการเรียกรองท่ีสามารถทําไดและมีผลโดยชอบ
ดวยกฎหมายตอ กสท. โทรคมนาคม กองทุนตกลงรับผิดชอบใน
ตนทุนและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการเรียกรองดังกลาว  
เม่ือ AWC หรือ BFKT ไดรับคาเสียหายหรือคาชดเชยใดๆ AWC ตก
ลงจะดําเนินการหรือจัดการให BFKT ดําเนินการชําระคาชดเชย
หรือจํานวนเงินท่ีไดรับจาก กสท. โทรคมนาคม ใหแกกองทุนตาม
เงื่อนไขและขอกําหนดตามท่ีไดระบุไวในสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท้ังน้ี AWC หรือ 
BFKT ซ่ึงเปนผูดําเนินการเรียกรองดังกลาว มีสิทธิหักตนทุนและ
คาใชจายท่ี เกิด ข้ึนในการดําเนินการเรียกรองดังกลาวจาก
คาเสียหายหรือคาชดเชยใดๆ ท่ีชําระโดยกสท. โทรคมนาคม กอน
การชําระเงินดังกลาวใหแกกองทุนในกรณีท่ีกองทุนยังมิไดชําระคา
ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินการเรียกรองดังกลาวใหแก AWC 

หรือ BFKT แลวแตกรณี 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของกองทุน ..............  

· นับจากวันท่ีทําการซ้ือขายรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
เสร็จส้ิน AWC ใหสิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิไดท่ีจะไดรับขอเสนอ
เปนรายแรกในการซ้ือสิทธิ ผลประโยชน ดอกผล และ/หรือ การ
ลงทุนเก่ียวกับทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานกิจการโทรคมนาคม
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ของ AWC หรือนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรู (ยกเวนทรัพยสินท่ีขายของ 

AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และทรัพยสินอ่ืนบางสวน) ซ่ึง
กองทุนสามารถลงทุนไดตามกฎหมายและกฎระเบียบของ ก.ล.ต. 
(“ทรัพยสิน AWC เพ่ิมเติม”) จนถึงวันตอไปน้ีแลวแตวันใดจะถึง
กอน (ก) วันครบหาปนับจากวันท่ีทําการซ้ือขายรายได  AWC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ินหรือวันท่ีกองทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุน
คร้ังท่ี 1 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย แลวแตวันใดจะครบกําหนดทีหลัง 
และ (ข) วันท่ีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนถือหนวยลงทุน
ท่ีกองทุนออกมากกวาท่ีทรูถืออยู โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

(i) หาก AWC และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรู (“ผูขาย

ทรัพยสินเพ่ิมเติม”) ตองการขายทรัพยสิน AWC 
เพ่ิมเติมแกบุคคลภายนอก AWC ตองดําเนินการและ
จัดการใหนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูน้ันตองออกหนังสือ
ขอเสนอ (“หนังสือขอเสนอ”) สงใหกองทุนโดยมี
รายละเอียดตาม ท่ี กําหนดไว ใน สัญ ญ าโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

ท้ังน้ี รวมถึงแตไมจํากัดเพียง เงื่อนไขและขอกําหนดอัน
เปนสาระสําคัญท้ังหมดของการเชาทรัพยสิน  AWC 

เพ่ิมเติม (หากมี)  

(ii) หากกองทุนตองการซ้ือทรัพยสิน AWC เพ่ิมเติมน้ัน 
กองทุนตองแจงผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมเปนลายลักษณ
อักษรวาตองการซ้ือทรัพยสิน AWC เพ่ิมเติมดังกลาว 
(“ทรัพยสิน AWC ที่จะโอน”) ตามขอกําหนดท่ีระบุใน
หนังสือขอเสนอ (“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วันทํา
การนับจากวันท่ีกองทุนไดรับหนังสือขอเสนอหรือระยะ
เวลานานกวาน้ันตามท่ีผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมอาจตก
ลง  จากน้ัน ภายในสามเดือนนับจากวันท่ีของหนังสือ
ตอบรับ กองทุนตองพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือใหไดรับ
อนุมัติจากผูถือหนวยลงทุนท่ีจําเปนในการซ้ือทรัพยสิน 

AWC ท่ีจะโอน  และ AWC ตองดําเนินการ และ/หรือ 
จัดการให นิ ติ บุคคลอ่ืนในกลุมทรูรายท่ี เก่ียวของ
พยายามอยางเต็มท่ีใหไดรับความยินยอมหรือการ
อนุมัติท้ังหมดท่ีจําเปนตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
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สัญญาสําหรับการขายทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอน  เม่ือ
ไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ีเก่ียวของท้ังหมด
แลว กองทุนและผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมจะเขาทํา
สัญญาและทําการซ้ือขายและโอนทรัพยสิน AWC ท่ีจะ
โอนใหเสร็จส้ินภายในสามเดือนหลังจากกองทุนและ
ผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมไดรับความยินยอมและการ
อนุมัติดังกลาวท้ังหมดแลว 

(iii) หาก (ก) กองทุนไมสงหนังสือตอบรับใหผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมภายในเวลาท่ีกําหนด (ข) กองทุนหรือผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติมไมไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ี
จําเปนท้ังหมดท่ีเก่ียวของภายในระยะเวลาสามเดือน
นับจากวันท่ีของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คูสัญญาไม
สามารถดําเนินการใหการซ้ือขายและโอนทรัพยสิน 

AWC ท่ีจะโอนเสร็จส้ินภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวันท่ีไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ีจําเปน
ท้ังหมดท่ีเก่ียวของ ผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมมีสิทธิขาย
ท รัพ ย สิ น  AWC ท่ี จ ะ โอ น ให บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ใน
ขอกําหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกวา (สําหรับผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติม) ท่ีกําหนดในหนังสือขอเสนอภายใน
ระยะเวลาหกเดือนหลังจากน้ัน  หากผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมยังไมสามารถขายทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนให
บุคคลภายนอกไดภายในระยะเวลาหกเดือนดังกลาว 
และตอมาผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมตองการขายทรัพยสิน
ท่ี AWC จะโอนอีกคร้ัง ใหกองทุนมีสิทธิในการซ้ือเปน
รายแรกอีกคร้ัง โดยให ดําเนินการตามข้ันตอนใน
ลักษณะเดียวกันจนครบถวน 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของ AWC ................  

· หากกองทุนไดซ้ือทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนและภายหลังตองการ
ขายทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนดังกลาวแกบุคคลภายนอก กองทุน
จะตองทําหนังสือขอเสนอสงให AWC โดยตองระบุ (ก) ราคาท่ี
กองทุนเสนอขาย และ (ข) เงื่อนไขและขอกําหนดท่ีสําคัญของการ
ขายทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนดังกลาวท่ีกองทุนเสนอ  เม่ือ AWC 

ไดรับหนังสือดังกลาวแลว AWC จะมีสิทธิในการซ้ือทรัพยสิน AWC 

ท่ีจะโอนเปนรายแรกโดยมีเงื่อนไขและขอกําหนดตามท่ีไดระบุไวใน
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
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คร้ังท่ี 2 

· AWC อาจโอนสิทธิในการซ้ือทรัพยสิน AWC ท่ีจะโอนดังกลาว
ใหแกนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูไดโดยไมจําเปนตองได รับความ
ยินยอมจากกองทุน 

การจํากัดความรับผิดของ AWC ...  ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 ความรับผิดของ AWC จะมีอยูอยางจํากัดตามกรณีท่ัวไปซ่ึง
รวมถึงกรณีดังตอไปน้ี  

· AWC ตองรับผิดตอสิทธิเรียกรองใดเก่ียวกับทรัพยสิน AWC ท่ีโอน
แลว หากกองทุนไดมีการบอกกลาวเรียกรองสิทธิภายในสองปนับ
จากวันโอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน เวนแต
สิทธิเรียกรองท่ีเกิดจากเร่ืองสําคัญบางเร่ืองท่ีกําหนดไวในสัญญา
โอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ซ่ึง
ไม มี กําหนดระยะเวลาส้ินสุดในการบอกกลาวเรียกร องสิทธิ 
(นอกจากท่ีกฎหมายกําหนด)  เร่ืองดังกลาวรวมถึง คํารับรองของ 

AWC ในเร่ืองอํานาจหนาท่ีและความสามารถ กรรมสิทธ์ิของ AWC 

ในทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลว และการไมปฏิบัติตามขอตกลงกระทํา
การท่ีเก่ียวของ 

· ความรับผิดโดยรวมของ AWC เก่ียวกับ (ก) รายไดสุทธิของ AWC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ตองไมเกินรายไดสุทธิ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 คงคาง (ข) ทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท่ีโอน
ใหแกกองทุนตองไมเกินมูลคาสุดทายของ AWC (terminal value) 

ของทรัพยสินน้ัน และ (ค) การทําผิดสัญญาอ่ืนใดท้ังหมด ความรับ
ผิดรวมของ  AWC จะตองไม เกินรอยละ 50 ของราคาซ้ือขาย
ทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  ท้ังน้ี AWC ตองรับผิดตอ
ความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี (ยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม) 
อากรแสตมป ภาระผูกพัน และตนทุนคาใชจายท่ีเกี่ยวของ ท่ีเกิดข้ึน
หรือเปนผลจากการเขาทํา การใชสิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญา
โอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

ประกันภัย .....................................  AWC ตกลงท่ีจะ 

· ดําเนินการใหกองทุนมี ช่ือเปนผู เอาประกันภัยรวมและผู รับ
ผลประโยชนรวมภายใตกรมธรรมประกันภัยของกลุมทรูท่ีเก่ียวกับ
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เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ภายใน 45 วัน
นับแตวันท่ีทําการซ้ือขายรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
เสร็จส้ิน 

· จัดใหมีการประกันภัยท่ีเก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ภายใตกรมธรรมประกันภัยของกลุมทรูท้ังหมด 
ตามขอกําหนดท่ีกําหนดไวในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

· ในวันโอนทรัพยสิน AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จัดหากรมธรรม
ประกันภัยในนามของกองทุนสําหรับทรัพยสิน AWC ท่ีโอนแลว โดย
กองทุนจะรับผิดชอบในเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัย
ดังกลาว 

· ไมเปล่ียนแปลงขอกําหนดในกรมธรรมประกันภัยของกลุมทรู
เก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ AWC โดยไมไดรับความยินยอมเปน
ลายลักษณอักษรจากกองทุนกอน โดยกองทุนจะไมใหความยินยอม
โดยไมมีเหตุอันควรไมได และ 

· ดําเนินการใหมีการนําเงินท่ีไดรับตามกรมธรรมประกันภัยท้ังหมดไป
ใชซอมแซม ปรับสภาพ หรือเปล่ียนทดแทนทรัพยสินท่ีไดมีการ
เรียกรองใหมีการชดใชเงินประกันดังกลาว 

การชดเชยความเสียหาย ..............  · AWC ตกลงยอมรับผิดชดใชตอกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทน
ของบุคคลดังกลาว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี 
อากรแสตมป ความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และตนทุนและ
คาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายความและเงินทดรองอ่ืน
ตามสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการทําผิดขอตกลง สัญญา หรือคํา
รับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของ AWC ภายใตสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เวนแต
เปนความผิดหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจงใจกระทําผิด
โดยกองทุน บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดการ 
ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิอ่ืนใดของกองทุนท่ีมีตามสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หรือตาม
กฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ 

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใชตอ AWC และตัวแทนของ AWC ใน
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ความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี อากรแสตมป ความรับ
ผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และตนทุนและคาใชจายท่ีเ ก่ียวของ ซ่ึง
รวมถึงคาทนายและเงินทดรองอ่ืนตามสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจาก
การทําผิดขอตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิดคํารับรอง
ใดของกองทุนภายใต สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เวนแตเปนความผิดหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย  AWC หรือ ตัวแทน
ของ AWC ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิอ่ืนใดของ AWC ท่ีมีตามสัญญา
โอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได  AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ 

การโอนสิทธิ .................................  · AWC และกองทุนไมอาจโอนสิทธิ กอหลักประกัน หรือโอนโดย
ประการอ่ืนใดซ่ึงผลประโยชนท้ังหมดหรือบางสวนของสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดย
มิไดรับความยินยอมลวงหนาจากคูสัญญาอีกฝายเปนลายลักษณ
อักษร ท้ังน้ี เวนแตมีขอกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ใหกระทําได 

กฎหมายที่ใชบังคับ.......................  · สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 2 ใหใชบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอํานาจศาล .............................  · ใหศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณาตัดสินคดี
ความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติขอพิพาทท่ี
เกิดข้ึนจากหรือเก่ียวของกับสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

(2) สัญญาซ้ือขายทรัพยสินระหวาง TUC และกองทุน (“สัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”) 

คูสัญญา ..................................  · TUC ในฐานะผูขาย และ 

· กองทุน ในฐานะผูซื้อ 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย ..................  ภายใตเงื่อนไขความสําเร็จครบถวนของเงื่อนไขบังคับกอนท้ังหมดท่ี
กําหนดไวในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
TUC จะตองขายและโอนใหแกกองทุน และกองทุนจะตองซ้ือและรับ
โอนกรรมสิทธ์ิ  

· ณ วันท่ีกําหนดใหเปนวันทําการโอนและสงมอบทรัพยสินท่ีขายของ 
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TUC ท่ีลงทุนเพ่ิม เติม  ค ร้ัง ท่ี  2  เส ร็จ ส้ิน (“วันที่ทํ าการโอน
ทรัพยสินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 เสร็จส้ิน”) 
(ก) เสาโทรคมนาคม จํานวน 350 เสา และ (ข) FOC ความยาว 

1,113 กิโลเมตร (หรือประมาณ 62,594 คอรกิโลเมตร) ซ่ึงปจจุบัน
ใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเค ล่ือนท่ีในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด 
(“ทรัพยสินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”) และ  

· ณ วันท่ีกําหนดใหเปนวันทําการโอนและสงมอบทรัพยสินท่ีขายของ 
TUC ท่ีลงทุนเพ่ิม เติม  ค ร้ัง ท่ี  3  เส ร็จ ส้ิน (“วันที่ทํ าการโอน
ทรัพยสินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 เสร็จส้ิน”) 
(ก) เสาโทรคมนาคม จํานวน 2,589 เสา และ (ข) FOC ความยาว
โดยประมาณ 8,017  กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006 คอร
กิโลเมตร) ซ่ึงปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขต
พ้ืนท่ีตางจังหวัด (“ทรัพยสินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3”) 

(รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่ขายของ TUC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 
2 และคร้ังท่ี 3”) 

เง่ือนไขบังคับกอน ..................  · เงื่อนไขบังคับกอนท่ีตองสําเร็จครบถวนในวันหรือกอนวันท่ีทําการ
โอนทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน และ
วันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

เสร็จส้ิน รวมถึง (แตไมจํากัดเพียง) (ก) TUC ไดรับอนุมัติ และไดรับ
มอบอํานาจใหดําเนินการท้ังหมดท่ีเก่ียวของท่ีตองไดรับสําหรับการ
เขาทําและปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 แลว (ข) มีการลงนาม
และทําใหสมบูรณซึ่งเอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 2 (ค) กองทุนไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนในการเขาทําสัญญา
ซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ตามประกาศ 
ทน. 1/2554 (ง) ในกรณีทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 มีการลงนามในสัญญากูยืมเงินเพ่ือจัดหาเงินทุนสําหรับ
การไดมาซ่ึงทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (จ) 
ในกรณีทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 มีการลง
นามในสัญญากูยืมเงินเพ่ือจัดหาเงินทุนบางสวนสําหรับการไดมา
ซ่ึงทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (หากมี) และ
การเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1 ของกองทุนไดรับการจดทะเบียนถูกตองตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย และ (ฉ) ไมมีเหตุการณท่ีสงผลกระทบในทางลบ
อยางรายแรงเกิดข้ึนนับจากวนัทําสัญญาซือ้ขายทรัพยสินของ TUC 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

· ในกรณีทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หากมิได
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มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนใหสําเร็จ หรือมิไดมีการยกเวน
เงื่อนไขบังคับกอนภายใน 14 วันทําการหลังจากวันทําสัญญาซ้ือ
ขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 TUC หรือกองทุน
อาจบอกเลิกสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 (ท้ังน้ี การท่ีเงื่อนไขบังคับกอนท่ีเกี่ยวของไมสําเร็จครบถวน
จะตองมิไดเกิดจากการทําผิดภาระผูกพันของคูสัญญาฝายน้ันแต
เพียงฝายเดียว) โดย TUC หรือกองทุนตางไมมีสิทธิเรียกรองตอ
คูสัญญาอีกฝายตามสัญญาดังกลาว เวนแตสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึน
จากการกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับ
กอนท่ีเก่ียวของและการทําใหธุรกรรมตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสิน
ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 สมบูรณและมีผล 

· ในกรณีทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 หากมิได
มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนใหสําเร็จ หรือมิไดมีการยกเวน
เงื่อนไขบังคับกอนภายใน 14 วันทําการหลังจากวันท่ีกําหนดใหเปน
วันทําการซ้ือขายทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

เสร็จส้ิน ตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 TUC หรือกองทุนอาจบอกเลิกการโอนขายในสวนท่ี
เก่ียวของกับทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
(ท้ังน้ี การท่ีเงื่อนไขบังคับกอนท่ีเก่ียวของไมสําเร็จครบถวนจะตอง
มิไดเกิดจากการทําผิดภาระผูกพันของคูสัญญาฝายน้ันแตเพียง
ฝายเดียว) โดย TUC หรือกองทุนตางไมมีสิทธิเรียกรองตอคูสัญญา
อีกฝายในสวนท่ีเก่ียวของกับการโอนขายทรัพยสินท่ีขายของ TUC 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ดังกลาว เวนแตสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก
การกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนท่ี
เก่ียวของและการทําใหธุรกรรมการโอนขายทรัพยสินท่ีขายของ 
TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ 
TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 สมบูรณและมีผล 

ราคาซ้ือขาย ............................  · 3,629,906,842 บาท (“ราคาซ้ือขายทรัพยสิน TUC ที่ลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”) และ 

· ราคาซ้ือขายสําหรับทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 3 (“ราคาซ้ือขายทรัพยสิน TUC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3”) 
เปนไปตามจํานวนท่ีระบุไวในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยกองทุนตองชําระราคาซ้ือขายเต็ม
จํานวนในวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน หรือวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน แลวแตกรณี 
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กรรมสิทธิ์และความเส่ียง .......  · กรรมสิทธ์ิและความเส่ียงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายใน
ทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 จะ
ตกเปนของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับการขายและโอน
เสร็จส้ิน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในสัญ ญ าซ้ือขาย
ทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

· ณ แตละวันท่ีธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกับการขายและโอนทรัพยสินท่ีขาย
ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน TUC ให
คํารับรองและรับประกันแกผูซื้อวาทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ท่ีเกี่ยวของซึ่งจะถูกขายและโอนใหแก
ผู ซ้ือ น้ันเปนทรัพย สินโดยชอบดวยกฎหมายของ TUC และ
ปราศจากภาระติดพันใดๆท้ังปวง 

ภาระหนาที่หลักของ TUC ......  · นับแตวันลงนามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 2 จนถึงวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีผิดไปจาก
รายละเอียดท่ีระบุไวในสัญญาน้ีเก่ียวกับสถานท่ีต้ังหรือประเภท
ของทรัพยสินท่ีขายบางสวนของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ซ่ึง
หมายถึง เสาโทรคมนาคมและสถานท่ีต้ังของเสาโทรคมนาคม
เหลาน้ัน TUC จะดําเนินการรายงานขอมูลท่ี เปนปจจุบันของ
ทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ซ่ึงหมายถึงเสา
โทรคมนาคม สถานท่ีต้ังของเสาโทรคมนาคมและประเภทของเสา
โทรคมนาคม ใหกองทุนทราบทุกๆ 3 เดือนนับแตวันทําการสุดทาย
ของเดือนซ่ึงมีการลงนามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 โดยมีเงื่อนไขวาการเปล่ียนแปลงน้ันๆจะตองไม
สงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาทางเศรษฐกิจสุทธิ (net economic 

value) ของผูถือหนวยลงทุนอันผิดไปจากรายละเอียดและเงื่อนไข
ซ่ึงไดรับการอนุมัติในท่ีประชุมของผูถือหนวยลงทุนของผูซ้ือคร้ังท่ี 
1/2560 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560  ท้ังน้ีคูสัญญาตกลงวาหาก
มีการเปล่ียนแปลงใดๆแกประเภทของเสาโทรคมนาคมซึ่งไมเปนไป
ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวขางตน คูสัญญาจะเจรจากันโดยสุจริตเพ่ือให
กองทุนไดรับการชดเชยท่ีเปนธรรมและเทาเทียม  อน่ึง คูสัญญาจะ
รวมกันตกลงรายการสุดทายของทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ซ่ึงหมายถึงเสาโทรคมนาคมอยางนอย 5 วันทําการ
กอนวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 
3 เสร็จส้ิน 

· หลังจากแตละวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ท่ีเก่ียวของเสร็จส้ิน (“วันท่ี
ทําการโอนทรัพยสินท่ีเก่ียวของเสร็จส้ิน” TUC จะดําเนินการ
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ตอไปน้ี โดยคาใชจายของ TUC เอง 

· TUC จะดําเนินการใหกองทุน ผูเชาทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ท่ีเก่ียวของซ่ึงหมายถึง 
FOC ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม และบุคคลท่ีไดรับการ
แตง ต้ังมี สิทธิเขาถึงและใช สิทธิแหงทางท่ี เก่ียวของกับ
ทรัพยสินน้ันตามเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

· ในกรณีท่ีไมสามารถโอน และ/หรือ แปลงคูสัญญาเก่ียวกับ
สิทธิการเชาในท่ีดิน และ/หรือ ทรัพยสินใหกับกองทุนได TUC 

จะดําเนินการใหกองทุน ผูเชาทรัพยสิน TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ซ่ึงหมายถึงเสาโทรคมนาคม ผูจัดการ
ทรัพยสินโทรคมนาคม และบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังมีสิทธิเขา
ไปและใชสถานท่ีตั้งท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินน้ัน 

· ในกรณีของสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีขายของ TUC  ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ซ่ึงไมสามารถโอน และ/
หรือ แปลงคูสัญญาใหแกกองทุนได TUC จะดําเนินการให
กองทุนไดรับสิทธิและผลประโยชนของ TUC ตามสัญญาอ่ืนๆ 
น้ัน 

· TUC จะดําเนินการตอไปน้ีเปนระยะเวลาเกาเดือนหลังจาก
วันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีเกี่ยวของเสร็จส้ิน 

· ใหขอมูลและชวยเหลือกองทุนตามท่ีกองทุนตองการตาม
สมควรเก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ท่ีไดสงมอบและโอนสิทธิใหกองทุนแลวใน
วันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีเก่ียวของเสร็จส้ิน (“ทรัพยสิน 
TUC ที่โอนแลว”) และ  

· พยายามตามสมควรเพ่ือใหความชวยเหลือและใหบริการ
ตามท่ีกองทุนตองการตามสมควร (โดยคาใชจายของ  TUC) 
เพ่ือใหกองทุนสามารถใชงานทรัพยสิน TUC ท่ีโอนแลวไดใน
สาระสําคัญในลักษณะเดียวกับท่ีมีการใชกอนวันท่ีทําการโอน
ทรัพยสินท่ีเก่ียวของเสร็จส้ิน และ 

· เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพยสิน TUC ท่ีโอนแลว และให
กองทุนเขาตรวจสอบเอกสารน้ันตามสมควร 

ภาระหนาที่เพ่ิมเติมของ TUC ที่
เกี่ยวของกับเสาโทรคมนาคมที่
โอน .........................................  

· นับจากวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีเก่ียวของเสร็จส้ิน หาก (ก) สถาน
ท่ีต้ังไมวาท้ังหมดหรือบางสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน TUC ท่ีโอนแลว 
ซ่ึงคือเสาโทรคมนาคมท่ีกําลังดําเนินการอยู ท่ีไดมีการโอนใหแก 
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หรือ แปลงคูสัญญาเปนกองทุนแลวถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูก
ดําเนินการโดยประการอ่ืนใดทําใหไมเหมาะสมตอการใชงานโดยผู
เชาอันเน่ืองมาจากการเขาถึงหรือการใชสถานท่ีไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวนน้ันไมชอบดวยกฎหมายโดยกองทุนหรือผู ซ่ึงเชาใช
ทรัพยสิน TUC ท่ีโอนแลวซ่ึงไมใชนิติบุคคลในกลุมทรูไมไดมีสวนใน
การน้ัน หรือ (ข) กอนการโอนสิทธิการเชาใหแก  หรือ แปลง
คูสัญญาใหกองทุน มีการคัดคานความสมบูรณ ความชอบดวย
กฎหมาย หรือสิทธิในการใชสถานท่ีตามสิทธิการเชาของทรัพยสิน 

TUC ท่ีโอนแลว ซ่ึงคือเสาโทรคมนาคมใดๆ โดยกองทุนหรือผูซึ่งเชา
ใชทรัพยสิน TUC ท่ีโอนแลวซ่ึงไมใชนิติบุคคลในกลุมทรูไมไดมีสวน
ในการน้ัน หรือ (ค) TUC ไมสามารถดําเนินการใหกองทุน ผูเชา 
ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม และบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังเขาถึง
หรือใชสถานท่ีได (“สถานท่ี TUC ท่ีไดรับผลกระทบ”) ทําใหผูเชา
หรือกองทุนไมสามารถเขาถึง ดําเนินงาน และ/หรือใชทรัพยสิน 

TUC ท่ีโอนแลวซ่ึงคือเสาโทรคมนาคมได  

TUC จะตองดําเนินการดังตอไปน้ี ดวยคาใชจายของ TUC เอง 

(ก) จัดหาหรือไดมาซ่ึงสถานท่ีใหมตามท่ีคูสัญญาตกลงกันวา
เทียบเทากับสถานท่ี TUC ท่ีไดรับผลกระทบ (โดยคูสัญญา
จะตองดําเนินการโดยสมเหตุสมผล) โดยพิจารณาถึง 

(i) สถานท่ีตั้ง 

(ii) ขอบเขตการใหบริการโครงขายของผูเชาท่ีจะไดจาก
สถานท่ีใหมนั้น 

(iii) ความจุและขนาดพ้ืนท่ีสําหรับติดต้ังทรัพยสิน TUC ท่ี
โอ น แ ล ว ซ่ึ ง คื อ เส า โท รค ม น า ค ม  แ ล ะ อุ ป ก รณ
โทรคมนาคมอ่ืนๆ ของผูเชา ณ สถานท่ีใหมนั้น และ 

(ข) ยายทรัพยสิน TUC ท่ีโอนแลว (ซ่ึงคือเสาโทรคมนาคม) ท่ีตั้ง
อยูในสถานท่ี TUC ท่ีไดรับผลกระทบ หรือจัดหาอุปกรณ
และทรัพยสินใหมท่ีมีคุณภาพ ลักษณะจําเพาะ และความจุ
อยางนอยเทากับทรัพยสิน TUC ท่ีโอนแลวน้ัน ท่ีจะติดต้ังใน
สถานท่ีใหม และดําเนินการใหแนใจวามีสมรรถนะ ความจุ 
และขนาดพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับทรัพยสิน TUC ท่ีโอนแลวน้ัน 
หรืออุปกรณและทรัพยสินใหมท่ีจะยายมาและติดต้ังใน
สถานท่ีใหมน้ัน ใหเหมือนกับท่ีเคยต้ังอยูในสถานท่ี TUC ท่ี
ไดรับผลกระทบกอนท่ีสถานท่ีน้ันจะกลายเปนสถานท่ี TUC 

ท่ีไดรับผลกระทบ 

· ในกรณีท่ี TUC ไมสามารถยายทรัพยสิน TUC ท่ีโอนแลว (ซ่ึงคือ
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เสาโทรคมนาคม) หรือเปล่ียนทดแทนโดยทรัพยสินใหม และไม
สามารถดําเนินการแกไขตามท่ีกองทุนตองการตามสมควรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 TUC จะตองดําเนินการดังน้ี 

(ก) ซ้ือ และ/หรือ จัดใหมีการซ้ือทรัพยสิน  TUC ท่ีโอนแลวท่ี
เก่ียวของน้ัน ซ่ึงต้ังอยูหรือติดต้ังในสถานท่ี  TUC ท่ีไดรับ
ผลกระทบ (“ทรัพยสิน TUC ที่ไดรับผลกระทบ”) ในราคา
ท่ีเทากับราคาซ่ึงกองทุนชําระใหแก TUC สําหรับทรัพยสิน 

TUC ท่ีไดรับผลกระทบน้ัน (“ราคาซ้ือขายทรัพยสิน TUC 

ที่ไดรับผลกระทบ”) พรอมท้ังชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 
7.5 ตอปนับจากวันโอนทรัพยสินท่ีเก่ียวของเสร็จส้ินจนถึง
วัน ท่ี  TUC ชํ าระราคาสําห รับ ท รัพ ย สิน  TUC ท่ี ได รับ
ผลกระทบดังกลาวแกกองทุน 

(ข) ชําระตนทุนและคาใชจายท้ังหมดเก่ียวกับการขายและโอน
ทรัพยสิน TUC ท่ีไดรับผลกระทบใหแกกองทุน รวมถึงเงิน
รายไดคาเชาทรัพย สิน TUC ท่ีได รับผลกระทบซ่ึงผู เชา
ทรัพยสินท่ี TUC ไดรับผลกระทบน้ันไมชําระใหแกกองทุน 
เน่ืองจากผูเชาดังกลาวไมสามารถใชทรัพยสิน TUC ท่ีไดรับ
ผลกระทบน้ันได  จนถึงวัน ท่ี  TUC ชําระราคาซ้ือขาย
ทรัพยสิน TUC ท่ีไดรับผลกระทบใหแกกองทุน และ 

(ค) ชําระเงินซ่ึงเปนตนทุน คาใชจาย คาเสียหาย ความสูญเสีย 
สิทธิเรียกรอง และภาระผูกพันท้ังหมดท่ีเกิดหรือจะเกิดกับ
กองทุนอันเกิดจากหรือเปนผลมาจากการใชทรัพยสิน TUC 

ท่ีไดรับผลกระทบ การเชาและยายสถานท่ีของทรัพยสิน 

TUC ท่ีไดรับผลกระทบ และสิทธิเรียกรองของผูเชาท่ีเรียก
เอากับกองทุนเน่ืองจากผูเชาไมสามารถใชทรัพยสิน TUC ท่ี
ไดรับผลกระทบน้ันได  

· ภายใตบังคับของการท่ี  TUC ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
เก่ียวกับการซ้ือคืนทรัพยสิน TUC ท่ีไดรับผลกระทบตามท่ีอธิบาย
มาขางตน กองทุนจะชําระเงินคาเชาท้ังหมดท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน 

TUC ท่ีไดรับผลกระทบท่ีกองทุนไดรับจากผูเชาทรัพยสินดังกลาว
ตามสัญญาเชาหลักใหแก TUC พรอมดวยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 
7.5 ตอป นับจากวันท่ีกองทุนรับเงินคาเชาจากผูเชาทรัพยสิน
ดังกลาวแตละคร้ังตามสัญญาเชาหลักจนกระท่ังและรวมถึงวันท่ี
กองทุนชําระคืนเงินคาเชาน้ันใหแก TUC ท้ังน้ี จะตองไมเกินราคา
สําหรับทรัพยสิน TUC ท่ีไดรับผลกระทบท่ีเกี่ยวของ 

· ภาระผูกพันของ TUC เก่ียวกับการยายสถานท่ีและซ้ือคืนทรัพยสิน 
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TUC ท่ีไดรับผลกระทบท่ีต้ังอยูในสถานท่ี (หรือต้ังอยูบางสวนใน
สถานท่ี)  ซ่ึงไดมีการโอนใหแก หรือ แปลงคูสัญญาเปนกองทุนแลว 
ซ่ึงทรัพย สิน  TUC ท่ี โอนแลวแต ถูกยึดไป ถูกควบคุม หรือถูก
ดําเนินการโดยประการอ่ืนใดทําใหไมเหมาะสมตอการใชงานโดยผู
เชาอันเน่ืองมาจากการเขาถึงหรือการใชสถานท่ีน้ันไมชอบดวย
กฎหมายโดยไมไดเกิดจากการกระทําของกองทุนใหกําหนดไวเพียง
หาปหลังจากวันท่ีมีการโอนสิทธิหรือแปลงคูสัญญาท่ีเก่ียวกับ
สถานท่ีที่เกี่ยวของดังกลาวเปนกองทุน 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของกองทุน ........  

· นับจากวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน TUC ใหสิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิไดท่ีจะไดรับ
ขอเสนอเปนรายแรกในการซ้ือสิทธิ ผลประโยชน ดอกผล และ/หรือ 
การลงทุนเก่ียวกับทรัพย สินท่ี เปนโครงสรางพ้ืนฐานกิจการ
โทรคมนาคมของ TUC หรือนิติ บุคคลอ่ืนในกลุมทรู (ยกเวน
ทรัพยสินท่ีขายของ TUC) ซ่ึงกองทุนสามารถลงทุนไดตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของสํานักงานก.ล.ต. (“ทรัพยสิน TUC เพ่ิมเติม”) 
จนถึงวันดังตอไปน้ีแลวแตวันใดจะถึงกอน (ก) วันครบหาปนับจาก
วันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
เสร็จส้ินหรือวันท่ีกองทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1 ตามพ.ร.บ. 
หลักทรัพย แลวแตวันใดจะครบกําหนดทีหลัง และ (ข) วันท่ีผู
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนถือหนวยลงทุนท่ีกองทุนออก
มากกวาท่ีทรูถืออยู โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและข้ันตอน
ดังตอไปน้ี  

(ก) หาก  TUC และ/หรือ นิ ติ บุคคลอ่ืนในกลุมทรู (“ผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติม”) ตองการขายทรัพยสิน TUC เพ่ิมเติม
แกบุคคลภายนอก TUC ตองดําเนินการและจัดการใหนิติ
บุคคลอ่ืนในกลุมทรูน้ันตองออกหนังสือขอเสนอ (“หนังสือ
ขอเสนอ”) สงใหกองทุนโดยมีรายละเอียดตามท่ีกําหนดไว
ในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
2 ท้ังน้ี รวมถึงแตไมจํากัดเพียง เงื่อนไขและขอกําหนดของ
การเชาทรัพยสิน TUC เพ่ิมเติม (หากมี)  

(ข) หากกองทุนตองการซ้ือทรัพยสิน TUC เพ่ิมเติมน้ัน กองทุน
ตองแจงผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมเปนลายลักษณอักษรวา
ตองการซ้ือทรัพยสิน TUC เพ่ิมเติมดังกลาว (“ทรัพยสิน 
TUC ท่ีจะโอน”) ตามขอกําหนดท่ีระบุในหนังสือขอเสนอ 
(“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วันทําการนับจากวันท่ี
กองทุนไดรับหนังสือขอเสนอหรือระยะเวลานานกวาน้ัน
ตามท่ีผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมอาจตกลง  จากน้ัน ภายใน
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สามเดือนนับจากวันท่ีของหนังสือตอบรับ กองทุนตอง
พยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือใหไดรับอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน
ท่ีจําเปนในการซ้ือทรัพยสิน TUC ท่ีจะโอน และ TUC ตอง
ดําเนินการ และ/หรือ จัดการใหนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูรายท่ี
เก่ียวของพยายามอยางเต็มท่ีใหไดรับความยินยอมหรือการ
อนุมัติท้ังหมดท่ีจําเปนตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สัญญาสําหรับการขายทรัพยสิน TUC ท่ีจะโอน  เม่ือไดรับ
ความยินยอมและการอนุมัติที่เก่ียวของท้ังหมดแลว กองทุน
และผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมจะเขาทําสัญญาและทําการซ้ือ
ขายและโอนทรัพยสิน TUC ท่ีจะโอนใหเสร็จส้ินภายในสาม
เดือนหลังจากกองทุนและผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมไดรับ
ความยินยอมและการอนุมัติดังกลาวท้ังหมดแลว 

(ค) หาก (ก) กองทุนไมสงหนังสือตอบรับใหผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมภายในเวลาท่ี กําหนด (ข) กองทุนหรือผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติมไมไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ี
จําเปนท้ังหมดท่ีเก่ียวของภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
จากวันท่ีของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คูสัญญาไมสามารถ
ดําเนินการใหการซ้ือขายและโอนทรัพยสิน TUC ท่ีจะโอน
เสร็จส้ินภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันท่ีไดรับความ
ยินยอมและการอนุมัติท่ีจําเปนท้ังหมดท่ีเก่ียวของ ผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติมมีสิทธิขายทรัพยสิน TUC ท่ีจะโอนให
บุคคลภายนอกในขอกําหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกวา 
(สําหรับผูขายทรัพย สินเพ่ิมเติม) ท่ี กําหนดในหนังสือ
ขอเสนอภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากน้ัน  หากผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติมยังไมสามารถขายทรัพยสิน TUC ท่ีจะโอน
ใหบุคคลภายนอกไดภายในระยะเวลาหกเดือนดังกลาว 
และตอมาผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมตองการขายทรัพยสิน 
TUC ท่ีจะโอนอีกคร้ัง ใหกองทุนมีสิทธิในการซ้ือเปนรายแรก
อีกคร้ัง โดยใหดําเนินการตามข้ันตอนในลักษณะเดยีวกันจน
ครบถวน 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของ TUC ...........  

· หากกองทุนไดซื้อทรัพยสิน TUC ท่ีจะโอนและภายหลังตองการขาย
ทรัพยสิน TUC ท่ีจะโอนดังกลาวแกบุคคลภายนอก กองทุนจะตอง
ทําหนังสือขอเสนอสงให TUC โดยตองระบุ (ก) ราคาท่ีกองทุนเสนอ
ขาย และ (ข) เงื่อนไขและขอกําหนดท่ีสําคัญของการขายทรัพยสิน 
TUC ท่ีจะโอนดังกลาวท่ีกองทุนเสนอ  เม่ือ TUC ได รับหนังสือ
ดังกลาวแลว TUC จะมีสิทธิในการซ้ือทรัพยสิน TUC ท่ีจะโอนเปน
รายแรกโดยมีเงื่อนไขและขอกําหนดตามท่ีไดระบุไวในสัญญาซ้ือ
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ขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

· TUC อาจโอนสิทธิในการซ้ือทรัพยสิน TUC ท่ีจะโอนดังกลาวใหแก
นิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูไดโดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจาก
กองทุน 

การจํากัดความรับผิดของ  

TUC .........................................  

นับจากวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีเกี่ยวของเสร็จส้ิน  

· TUC ตองรับผิดตอสิทธิเรียกรองใดเก่ียวกับทรัพยสิน TUC ท่ีโอน
แลว หากกองทุนไดมีการบอกกลาวเรียกรองสิทธิภายในสองปนับ
จากวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีเก่ียวของเสร็จส้ิน เวนแตสิทธิ
เรียกรองท่ีเกิดจากเร่ืองสําคัญบางเร่ืองท่ีกําหนดไวในสัญญาซ้ือ
ขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ซ่ึงไมมีกําหนด
ระยะเวลาส้ินสุดในการบอกกลาวเรียกรองสิทธิ (นอกจากท่ี
กฎหมายกําหนด)  เร่ืองดังกลาวรวมถึงคํารับรองของ TUC ในเร่ือง
อํานาจหนาท่ีและความสามารถ กรรมสิทธ์ิของ TUC ในทรัพยสินท่ี
ขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 และการไม
ปฏิบัติตามขอตกลงกระทําการท่ีสําคัญ 

· ความรับผิดของ TUC เก่ียวกับการทําผิดสัญญาใดๆ ภายใต
สัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท้ังหมด
รวมแลวจะไมเกินราคาซ้ือขายทรัพยสิน TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 2 ในสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 2 และราคาซ้ือขายทรัพยสิน TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ใน
สวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  
ท้ังน้ี TUC ตองรับผิดตอความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี 
(ยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม) อากรแสตมป ภาระผูกพัน และตนทุน
คาใชจายท่ีเก่ียวของ ท่ีเกิดข้ึนหรือเปนผลจากการเขาทํา การใช
สิทธิ การบังคับสิทธิตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

ประกันภัย ...............................  

 

TUC ตกลงท่ีจะ 

· จัดใหมีการประกันภัยท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ภายใตกรมธรรมประกันภัยของ
กลุมทรูตามขอกําหนดท่ีกําหนดไวในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ 
TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จนกวากองทุนจะทําประกันภัยท่ี
เก่ียวของ 

· จัดหากรมธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของสําหรับทรัพยสินท่ีขายของ 
TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ในนามของกองทุน โดย
กองทุนจะรับผิดชอบในเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัย
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ดังกลาว และ  

· ไมเปล่ียนแปลงขอกําหนดในกรมธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของของ
กลุมทรูเก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
และคร้ังท่ี 3 โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
กองทุนกอน โดยกองทุนจะไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันควร
ไมได 

การชดเชยความเสียหาย ........  · TUC ตกลงยอมรับผิดชดใชตอกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทน
ของบุคคลดังกลาว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี 
อากรแสตมป ความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และตนทุนและ
คาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายความและเงินทดรองอ่ืน
ตามสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการทําผิดขอตกลง สัญญา หรือคํา
รับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของ TUC ภายใตสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เวนแตเปนความผิด
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดยกองทุน 
บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ท้ังน้ี โดยไม
จํากัดสิทธิอ่ืนใดของกองทุนท่ีมีตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ 

TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ  

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใชตอ TUC และตัวแทนของ TUC ใน
ความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี อากรแสตมป ความรับ
ผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และตนทุนและคาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึง
รวมถึงคาทนายความและเงินทดรองอ่ืนตามสมควรท่ีเกิดข้ึน 
เน่ืองจากการทําผิดขอตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิด
คํารับรองใดของกองทุนภายใตสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เวนแตเปนความผิดหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย TUC หรือตัวแทนของ TUC 
ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิอ่ืนใดของ  TUC ท่ีมีตามสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หรือตามกฎหมายท่ีใช
บังคับใดๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  · TUC และ กองทุนไมอาจโอนสิทธิ กอหลักประกัน หรือโอนโดย
ประการอ่ืนใดซ่ึงผลประโยชนท้ังหมดหรือบางสวนของสัญญาซ้ือ
ขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยมิไดรับความ
ยินยอมลวงหนาจากคูสัญญาอีกฝายเปนลายลักษณอักษร ท้ังน้ี 
เวนแตมีขอกําหนดในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ใหกระทําได 

ขอตกลงเพ่ิ ม เติม เกี่ ยวกับ เสา
โทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 ที่มีการทับซอน

ตามเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 
2 และคร้ังท่ี 3 ซ่ึงกําหนดวา ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับท่ีต้ัง
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 ................................................  ของเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ใหคูสัญญา
เจรจาและตกลงรวมกันใหมีการชดเชยอยางเปนธรรมและเทาเทียมแก
กองทุนหากการเปล่ียนแปลงดังกลาวไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีระบุไว 
โดยคูสัญญาไดมีขอตกลงเก่ียวกับการดําเนินการและการชดเชยกองทุน
หากเกิดกรณีการทับซอนของเสาโทรคมนาคมของ  TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ตามเงื่อนไขดังกลาวของสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ 
TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ดังน้ี 

· ภายหลังจากท่ีท่ีปรึกษาดานเทคนิคของกองทุนไดดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูลท่ี ต้ังของเสาโทรคม นาคมท่ียังไม ได รับการ
ตรวจสอบทางเทคนิคเบ้ืองตน (desktop analysis) จํานวนไมเกิน 
586 เสา อันเปนสวนหน่ึงของเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (“เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ยังไมไดรับการ
ตรวจสอบทางเทคนิคเบ้ืองตน ”) เพ่ือพิจารณาวาเปนเสา
โทรคมนาคมท่ี “อยูในบริเวณท่ีใกลเคียงกันอยางมาก (In Close 

Proximity)” (ตามท่ีนิยามไวดานลาง) หรือไม จากขอมูลสรุปท่ี 
TUC สงมอบใหแกกองทุนตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินของ TUC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 แลวเสร็จ (ซ่ึงจะไมเกินกวา 1 
เดือน นับแตวันท่ีทําการโอนและสงมอบเสาโทรคมนาคมของ TUC 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน) กองทุนจะดําเนินการแจงจํานวน
และรายละเอียดของเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีเขาขายวาต้ังอยู 
“ในบริเวณท่ีใกลเคียงกันอยางมาก” (“เสาโทรคมนาคมที่อยูใน
บริเวณที่ ใกลเคียงกันอยางมาก ”) ให TUC ทราบ (หากมี) 
ภายในระยะเวลา 1 เดือนดังกลาว ท้ังน้ี หากกองทุนไมดําเนินการ
แจงรายละเอียดเสาโทรคมนาคมท่ีอยูในบริเวณท่ีใกลเคียงกันอยาง
มากดังกลาวให TUC ทราบภายในระยะเวลา 1 เดือนตามท่ีระบุไว
ขางตน ใหถือวาไมมีเสาโทรคมนาคมท่ีอยูในบริเวณท่ีใกลเคียงกัน
อยางมาก และหากมีการแจงจํานวนและรายละเอียดดังกลาว ให
ถือวาเสาโทรคมนาคมท่ีอยูในบริเวณท่ีใกลเคียงกันอยางมาก
เปนไปตามท่ีกองทุนไดแจงตอ TUC ภายใน 1 เดือนดังกลาว
เทาน้ัน 

· ภายใน 1 เดือนหลังจากไดรับรายการของเสาโทรคมนาคมท่ีอยูใน
บริเวณท่ีใกลเคียงกันอยางมากจากกองทุน TUC จะเพ่ิมเติม
รายละเอียดในรายการดังกลาวใหแกกองทุน  โดยจะระบุเสา
โทรคมนาคมท่ีอยูในบริเวณท่ีใกลเคียงกันอยางมาก ท่ีมีการติดต้ัง
อุปกรณรับสงสัญญาณซ่ึงมีการใชงานจริงแลว และท่ียังไมไดมีการ
ติดต้ังอุปกรณรับสงสัญญาณซ่ึงมีการใชงานจริง ณ เวลาท่ีจัดทํา
รายการดังกลาว (“ระยะเวลาจัดทําขอมูลเก่ียวกับอุปกรณ”) 
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· เม่ือได รับขอมูลเก่ียวกับอุปกรณ จาก  TUC หรือเม่ือพน
ระยะเวลาจัดทําขอมูลเก่ียวกับอุปกรณแลว กองทุนจะใหท่ี
ปรึกษาดานเทคนิคของกองทุนดําเนินการตรวจสอบทาง
เทคนิคโดยละเอียด (full audit) สําหรับเสาโทรคมนาคมท่ีอยู
ในบริเวณท่ีใกลเคียงกันอยางมากใหแลวเสร็จ (ซ่ึงจะไมเกิน 9 
เดือนนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาจัดทําขอมูลเก่ียวกับอุปกรณ 
(“ระยะเวลาการตรวจสอบทางเทคนิคโดยละเอียด”)) โดย
ในระหวางระยะเวลาการตรวจสอบทางเทคนิคโดยละเอียด 
ก อ ง ทุ น มี สิ ท ธิ แ จ ง จํ า น ว น แ ล ะ รา ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง เส า
โทรคมนาคมท่ีอยูในบริเวณท่ีใกลเคียงกันอยางมากท่ีถูกระบุ
โดยผูเชียวชาญทางเทคนิควาเขาขายเปน “เสาโทรคมนาคมท่ี
มีการทับซอน” (ตามท่ีนิยามไวดานลาง) (“เสาโทรคมนาคม
ที่อาจมีการทับซอน” ใหแก TUC เพ่ือพิจารณา ท้ังน้ี หาก
กองทุนไม ดําเนินการแจงจํานวนและรายละเอียดเสา
โทรคมนาคมท่ีอาจมีการทับซอนดังกลาวให  TUC ทราบ
ภายในระยะเวลาการตรวจสอบทางเทคนิคโดยละเอียด ใหถือ
วาไมมีเสาโทรคมนาคมท่ีอาจมกีารทับซอน และหากมีการแจง
จํานวนและรายละเอียดดังกลาว ใหถือวาเสาโทรคมนาคมท่ี
อาจมีการทับซอนเปนไปตามท่ีกองทุนไดแจงตอ TUC ภายใน 
ระยะเวลาการตรวจสอบทางเทคนิคโดยละเอียดดังกลาว
เทาน้ัน 

· TUC จะมีระยะเวลา 1 เดือนนับจากไดรับแจงรายการของเสา
โท รค ม น าค ม ท่ี อ าจ มี ก ารทั บ ซ อ น จ าก ก อ งทุ น แต ล ะค ร้ัง 
(“ระยะเวลาพิจารณาการทับซอนโดย TUC”) ในการพิจารณา
และโตแยงวาเสาโทรคมนาคมท่ีอาจมีการทับซอนใดไมถือเปน 
“เสาโทรคมนาคมท่ีมีการทับซอน” ในกรณีท่ีคูสัญญาไมอาจตกลง
กันไดวาเสาโทรคมนาคม ท่ีอาจมีการทับซอนใด เปน  “เสา
โทรคมนาคมท่ีมีการทับซอน” หรือไมภายในระยะเวลา 1 เดือนนับ
จากวันท่ีไดรับการแจงจากกองทุนสําหรับเสาดังกลาว ใหถือวาเสา
โทรคมนาคมท่ีอาจมีการทับซอนดังกลาวน้ันเปน “เสาโทรคมนาคม
ท่ีมีการทับซอน” 

· เม่ือไดรับการยืนยันจาก TUC วาเสาโทรคมนาคมท่ีอาจมีการทับ
ซอนใดเปน “เสาโทรคมนาคมท่ีมีการทับซอน” หรือระยะเวลา
พิจารณาการทับซอนโดย TUC สําหรับเสาโทรคมนาคมดังกลาว
น้ันส้ินสุดลง (แลวแตวันใดจะเกิดข้ึนกอน) TUC ตกลงจะ: 

(ก) ดําเนินการเปล่ียนเสาโทรคมนาคมท่ีมีการทับซอนดังกลาว
กับเสาโทรคมนาคมอ่ืนท่ีมีการใชงานและต้ังอยูในประเทศ
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ไทย และเปนเสาประเภทเดียวกัน (อาทิเชน ประเภทติดต้ัง
บนพ้ืนดิน, ประเภทติดต้ังบนดาดฟา หรือ ประเภท IBC) 

และมีจํานวนพ้ืนท่ีรองรับไมนอยไปกวาเดิม (กลาวคือ มี
จํ า น ว น พ้ื น ท่ี  (slots) ไม น อ ย ไป ก ว า เ ดิ ม )  กั บ เส า
โทรคมนาคมท่ีมีการทับซอนซ่ึงจะตองมีการเปล่ียน หรือ 

(ข) ใชประโยชนในเสาโทรคมนาคมดังกลาวโดยดําเนินการ
ติดต้ังอุปกรณรับสงสัญญาณซ่ึงมีการใชงานจริง   

 โดย TUC ตองดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จและแจงขอมูลเสา
โทรคมนาคมท่ีมีการทับซอนท่ี TUC ไดดําเนินการเพ่ือแกไขแลว (“เสา
โทรคมนาคมที่ ได มีการแกไขแลว ”) ใหกองทุนทราบภายใน
ระยะเวลา 9 เดือน (หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกองทุนอาจตกลงให
ขยายออกไป) นับแต (1) วันส้ินสุดของระยะเวลาพิจารณาการทับซอน
โดย TUC หรือ (2) วันท่ี TUC ยืนยันกับกองทุนวาเสาโทรคมนาคมท่ี
อาจมีการทับซอนท่ีกองทุนไดแจงเปน “เสาโทรคมนาคมท่ีมีการทับซอน” 
แลวแตวันใดจะเกิดข้ึนกอน (“ระยะเวลาการดําเนินการแกไขการทับ
ซอน”) 

 · กองทุนมีสิทธิท่ีจะใหท่ีปรึกษาดานเทคนิคของกองทุนดําเนินการ
ตรวจสอบการทับซอนกันของเสาโทรคมนาคมท่ีไดมีการแกไขแลว 
(“การตรวจสอบการทับซอนเพ่ิมเติม”) (โดย TUC ตกลงเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการตรวจสอบการทับซอนเพ่ิมเติมใน
สวนท่ีเกินกวาคาใชจายสําหรับการตรวจสอบการทับซอนของเสา
โทรคมนาคม 5 เสาแรกซ่ึงจะรับผิดชอบโดยกองทุน) ภายหลังจากท่ี
ท่ีปรึกษาดานเทคนิคของกองทุนดําเนินการตรวจสอบการทับซอน
เพ่ิมเติมแลวเสร็จ กองทุนมีสิทธิแจงให  TUC ทราบ หากเสา
โทรคมนาคมท่ีไดมีการแกไขแลวเสาใดยังคงเปนเสาโทรคมนาคมท่ี
มีการทับซอน (ซ่ึงจะไมเกินกวา 18 เดือน นับแต (1) วันส้ินสุด
ระยะเวลาการดําเนินการแกไขการทับซอน และ (2) กองทุนไดรับ
ขอมูลเก่ียวกับเสาโทรคมนาคมท่ีไดมีการแกไขแลวท่ี TUC มีหนาท่ี
นําสงครบถวนแลว ท้ังน้ี หากกองทุนไมดําเนินการแจง TUC วา มี
เสาโท รค มน าคม ท่ี ได มี การแก ไขแล ว เสาใด ยังค งเป น เสา
โทรคมนาคมท่ีมีการทับซอน ภายในระยะเวลา 18 เดือนดังกลาว 
ใหถือวาไมมีเสาโทรคมนาคมท่ีไดมีการแกไขแลวเสาใดยังคงเปน
เสาโทรคมนาคมท่ีมีการทับซอน และหากมีการแจง จํานวนและ
รายละเอียดของเสาโทรคมนาคมท่ีไดมีการแกไขแลวท่ียังคงเปนเสา
โทรคมนาคมท่ีมีการทับซอนใหเปนไปตามท่ีกองทุนไดแจงตอ TUC 

ภายในระยะเวลา 18 เดือนดังกลาวเทาน้ัน 

· ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับการแจงจากกองทุน
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ดังกลาว TUC ตองดําเนินการซ้ือคืนเสาโทรคมนาคมท่ีมีการทับ
ซอนท่ีเก่ียวของในราคาท่ีกองทุนชําระใหแก  TUC เพ่ือซ้ือเสา
โทรคมนาคมท่ีมีการทับซอนน้ัน พรอมท้ังชําระดอกเบ้ียในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอป นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลา 30 วัน
ดังกลาว จนกระท่ังและรวมถึงวันท่ี TUC ชําระคืนราคาซ้ือขายเสา
โทรคมนาคมท่ีมีการทับซอนน้ันใหแกกองทุน  โดยเม่ือ TUC 

ดําเนินการซ้ือคืนเสาดังกลาวแลว หนาท่ีในการเชาและการชําระคา
เชาพ้ืนท่ี (slots) ท่ีเก่ียวเน่ืองกับเสาโทรคมนาคมท่ีมีการทับซอน
ดังกลาวของ TUC ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคมท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี จะส้ินสุดลง 

· หนาท่ีของ TUC ตามขอตกลงเก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ี
มีการทับซอนน้ี จะไมกระทบถึงหนาท่ีของ TUC ในฐานะผูเชาหลัก
ภายใต สัญ ญ าเชา  ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคมท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี ท้ังน้ี TUC ในฐานะผูเชา
หลักจะยังคงชําระคาเชาท่ีเก่ียวเน่ืองกับเสาโทรคมนาคมท่ีมีการทับ
ซอน และเสาโทรคมนาคมท่ีนํามาเปล่ียน  (หากตองมีการ
เปล่ียนแปลงเสาโทรคมนาคม) ใหแกกองทุนตอไปตามขอกําหนด
และเงื่อนไขของสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคมท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี 

คํานิยามของเสาโทรคมนาคมที่มี
การทับซอน .............................  

· “เสาโทรคมนาคมที่มีการทับซอน” หมายถึง เสาโทรคมนาคม
ของ TUC ท่ียังไมไดรับการตรวจสอบทางเทคนิคเบ้ืองตน ซ่ึง (ก) 
ต้ัง “อยูในบริเวณท่ีใกลเคียงกันอยางมาก” (In Close Proximity) 

(ตามท่ีนิยามไวดานลาง) กับเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 อ่ืน ซ่ึง TUC ไดดําเนินการสงมอบใหแกกองทุนไป
แลว หรือ กับเสาโทรคมนาคมอ่ืนซ่ึงถือเปน ทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม ท่ีกองทุนไดลงทุนและรับจากกลุมทรู ณ วันท่ี
ทําการโอนและสงมอบเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน และ (ข) มิไดอยูระหวางการใชงานโดยการติดต้ัง
อุปกรณเพ่ือรับสงสัญญาณใดๆ ซ่ึงมีการใชงานจริง 

· “อยูในบริเวณที่ใกลเคียงกันอยางมาก” (In Close Proximity) 

หมายถึง สถานการณท่ี เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ียังไมไดรับ
การตรวจสอบทางเทคนิคเบ้ืองตนเสาใด  มีระยะหางจากเสา
โทรคมนาคมอ่ืนซ่ึงเปนเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 อ่ืน ซ่ึง TUC ไดดําเนินการสงมอบใหแกกองทุนไปแลว หรือ 
เสาโทรคมนาคมอ่ืน ซ่ึงถือเปนท รัพย สินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม ท่ีกองทุนไดลงทุนและรับจากกลุมทรู ณ วันท่ีทําการ
โอนและสงมอบเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
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เสร็จส้ิน ซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีคูสัญญาจะตกลงกันตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคของเสาโทรคมนาคม 

กฎหมายที่ใชบังคับ.................  · สัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ใหใช
บังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอํานาจศาล .......................  · ใหศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณาตัดสินคดี
ความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติขอพิพาทท่ี
เกิดข้ึนจากหรือเก่ียวของกับสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของ TUC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

(3) สัญญาซ้ือขายทรัพยสินระหวางทรูมูฟและกองทุน (“สัญญาซ้ือขายทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”) 

คูสัญญา ..................................  · ทรูมูฟ ในฐานะผูขาย และ 

· กองทุน ในฐานะผูซื้อ 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย ..................  · ภายใตเงื่อนไขความสําเร็จครบถวนของเงื่อนไขบังคับกอนท้ังหมดท่ี
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 2 ทรูมูฟจะตองขายและโอนใหแกกองทุน และกองทุนจะตองซ้ือ
และรับโอนกรรมสิทธ์ิ  

· ณ วันท่ีกําหนดใหเปนวันทําการโอนและสงมอบทรัพยสินท่ีขาย
ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน (“วันที่ทําการ
โอนทรัพยสินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 

เสร็จส้ิน”) FOC หลัก ความยาว 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 
117,147  คอรกิโลเมตร) ซ่ึงปจจุบันใชในธุรกิจใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีและอินเทอรเน็ตในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณ ฑล (“ทรัพยสินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”) และ 

· ณ วันท่ีกําหนดใหเปนวันทําการโอนและสงมอบทรัพยสินท่ีขาย
ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน (“วันที่ทําการ
โอนทรัพยสินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 
เสร็จ ส้ิน ”) (ก) FOC หลัก ความยาวโดยประมาณ  546 
กิโลเมตร (หรือเทียบเทากับ 117,871 คอรกิโลเมตร) ซ่ึงปจจุบัน
ใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอินเทอรเน็ตในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (ข) FOC ความยาว
โดยประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 คอร
กิโลเมตร) ซ่ึงปจจุบันใชภายใตโครงขาย FTTx สําหรับธุรกิจ
ใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตพ้ืนท่ี
ตางจังหวัด (“ทรัพยสินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพ่ิมเติม 
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คร้ังท่ี 3”)  

(รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่ขายของทรูมูฟ ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
2 และคร้ังท่ี 3”)  

เง่ือนไขบังคับกอน ..................  · เงื่อนไขบังคับกอนท่ีตองสําเร็จครบถวนในวันหรือกอนวันท่ีทําการ
โอนทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน และ
วันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

เสร็จส้ิน รวมถึง (แตไมจํากัดเพียง) (ก) ทรูมูฟไดรับอนุมัติ และไดรับ
มอบอํานาจใหดําเนินการท้ังหมดท่ีเก่ียวของท่ีตองไดรับสําหรับการ
เขาทําและปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 แลว (ข) มีการลงนาม
และทําใหสมบูรณซ่ึงเอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 2 (ค) กองทุนไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนในการเขาทําสัญญา
ซ้ือขายทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ตามประกาศ 
ทน. 1/2554 (ง) ในกรณีทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 มีการลงนามในสัญญากูยืมเงินเพ่ือจัดหาเงินทุนสําหรับการ
ไดมาซ่ึงทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (จ) ใน
กรณีทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 มีการลง
นามในสัญญากูยืมเงนิเพ่ือจัดหาเงินทุนบางสวนสําหรับการไดมาซ่ึง
ทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (หากมี) และการ
เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1 ของกองทุนไดรับการจดทะเบียนถูกตองตามพ.ร.บ. 
หลักทรัพย และ (ฉ) ไมมีเหตุการณท่ีสงผลกระทบในทางลบอยาง
รายแรงเกิดข้ึนนับจากวันทําสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

· ในกรณีทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หากมิได
มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนใหสําเร็จ หรือมิไดมีการยกเวน
เงื่อนไขบังคับกอนภายใน 14 วันทําการหลังจากวันทําสัญญาซ้ือ
ขายทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ทรูมูฟหรือกองทุน
อาจบอกเลิกสัญญาซื้อขายทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 2 (ท้ังน้ี การท่ีเงื่อนไขบังคับกอนท่ีเก่ียวของไมสําเร็จครบถวน
จะตองมิไดเกิดจากการทําผิดภาระผูกพันของคูสัญญาฝายน้ันแต
เพียงฝายเดียว) โดยทรูมูฟหรือกองทุนตางไมมีสิทธิเรียกรองตอ
คูสัญญาอีกฝายตามสัญญาดังกลาว เวนแตสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึน
จากการกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเงือ่นไขบังคับกอนท่ี
เก่ียวของและการทําใหธุรกรรมตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของท
รูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 สมบูรณและมีผล 

· ในกรณีทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 หากมิได
มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนใหสําเร็จ หรือมิไดมีการยกเวน
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เงื่อนไขบังคับกอนภายใน 14 วันทําการหลังจากวันท่ีกําหนดใหเปน
วันทําการซ้ือขายทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

เสร็จส้ิน ตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของทรูมูฟ  ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 ทรูมูฟหรือกองทุนอาจบอกเลิกการโอนขายในสวนท่ี
เก่ียวของกับทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ  ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
(ท้ังน้ี การท่ีเงื่อนไขบังคับกอนท่ีเก่ียวของไมสําเร็จครบถวนจะตอง
มิไดเกิดจากการทําผิดภาระผูกพันของคูสัญญาฝายน้ันแตเพียงฝาย
เดียว) โดยทรูมูฟหรือกองทุนตางไมมีสิทธิเรียกรองตอคูสัญญาอีก
ฝายในสวนท่ีเก่ียวของกับการโอนขายทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ  ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ดังกลาว เวนแตสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจาก
การกระทําผิดภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนท่ี
เก่ียวของและการทําใหธุรกรรมการโอนขายทรัพยสินท่ีขายของท
รูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของท
รูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 สมบูรณและมีผล 

ราคาซ้ือขาย ............................  · 5,312,107,901 บาท (“ราคาซ้ือขายทรัพยสินทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”) และ 

· ราคาซ้ือขายสําหรับทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
3 (“ราคาซ้ือขายทรัพยสินทรูมูฟ ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3”) 
เปนไปตามจํานวนท่ีระบุไวในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของทรูมูฟ  ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยกองทุนตองชําระราคาซ้ือขายเต็ม
จํานวนในวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน หรือวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน แลวแตกรณี 

กรรมสิทธิ์และความเส่ียง .......  · กรรมสิทธ์ิและความเส่ียงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายใน
ทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 จะ
ตกเปนของกองทุนในวันท่ีธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับการขายและโอน
เสร็จส้ิน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในสัญญาซื้อขายทรัพยสิน
ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี  2  

· ณ แตละวันท่ีธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับการขายและโอนทรัพยสินท่ีขาย
ของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน ทรูมูฟใหคํารับรองและ
รับประกันแกผูซ้ือวาทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 2 ท่ีเก่ียวของซ่ึงจะถูกขายและโอนใหแกผูซ้ือน้ันเปนทรัพยสินโดย
ชอบดวยกฎหมายของทรูมูฟ และปราศจากภาระติดพันใดๆ ท้ังปวง 

ภาระหนาที่หลักของ ทรูมูฟ ...  · นับจากแตละวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน (“วันที่ทําการโอนทรัพยสิน
ที่เกี่ยวของเสร็จส้ิน”)  ทรูมูฟจะดําเนินการตอไปน้ี โดยคาใชจาย
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ของทรูมูฟ เอง 

· ทรูมูฟจะดําเนินการใหกองทุน ผูเชาทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ท่ีเก่ียวของซ่ึงหมายถึง 
FOC ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม และบุคคลท่ีไดรับการ
แตงต้ังมี สิทธิเขาถึงและใช สิทธิแหงทางท่ี เก่ียวของกับ
ทรัพยสินน้ันตามเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

· ในกรณีของสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ  
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ซ่ึงไมสามารถโอน และ/
หรือ แปลงคูสัญญาใหแกกองทุนได ทรูมูฟจะดําเนินการให
กองทุนไดรับสิทธิและผลประโยชนของทรูมูฟ  ตามสัญญา
อ่ืนๆ น้ัน 

· ทรูมูฟจะดําเนินการตอไปน้ีเปนระยะเวลาเกาเดือนหลังจาก
วันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีเกี่ยวของเสร็จส้ิน 

(ก) ใหขอมูลและชวยเหลือกองทุนตามท่ีกองทุนตองการ
ตามสมควรเก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ท่ีไดสงมอบและโอนสิทธิ
ใหกองทุนแลวในวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีเก่ียวของ
เสร็จส้ิน (“ทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีโอนแลว”) และ 

(ข) พยายามตามสมควรเพ่ือใหความชวยเหลือและ
ใหบริการตามท่ีกองทุนตองการตามสมควร (โดย
คาใชจายของทรูมูฟ) เพ่ือใหกองทุนสามารถใชงาน
ทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีโอนแลวไดในสาระสําคัญในลักษณะ
เดียวกับท่ีมีการใชกอนวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ี
เก่ียวของเสร็จส้ิน และ 

(ค) เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีโอนแลว 
และใหกองทุนเขาตรวจสอบเอกสารน้ันตามสมควร 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของกองทุน ........  

· นับจากวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ  ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน ทรูมูฟใหสิทธิกองทุนโดยเพิกถอนมิไดท่ีจะไดรับ
ขอเสนอเปนรายแรกในการซ้ือสิทธิ ผลประโยชน ดอกผล และ/หรือ 
การลงทุนเก่ียวกับทรัพย สิน ท่ี เปนโครงสรางพ้ืนฐานกิจการ
โทรคมนาคมของ ทรูมูฟหรือนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรู (ยกเวน
ทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ) ซ่ึงกองทุนสามารถลงทุนไดตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต . (“ทรัพย สิน  ท รูมูฟ 
เพ่ิมเติม”) จนถึงวันดังตอไปน้ีแลวแตวันใดจะถึงกอน (ก) วันครบ
หาปนับจากวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุน
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เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ินหรือวันท่ีกองทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 
1 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย แลวแตวันใดจะครบกําหนดทีหลัง และ (ข) 
วันท่ีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนถือหนวยลงทุนท่ีกองทุน
ออกมากกวาท่ีทรูถืออยู โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและข้ันตอน
ดังตอไปน้ี   

(1) หากทรูมูฟ  และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรู (“ผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติม”) ตองการขายทรัพยสินทรูมูฟ เพ่ิมเติม
แกบุคคลภายนอก ทรูมูฟตองดําเนินการและจัดการใหนิติ
บุคคลอ่ืนในกลุมทรูน้ันตองออกหนังสือขอเสนอ (“หนังสือ
ขอเสนอ”) สงใหกองทุนโดยมีรายละเอียดตามท่ีกําหนดไว
ในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
2 ท้ังน้ี รวมถึงแตไมจํากัดเพียง เงื่อนไขและขอกําหนดของ
การเชาทรัพยสินทรูมูฟ เพ่ิมเติม (หากมี)  

(2) หากกองทุนตองการซ้ือทรัพยสินทรูมูฟ เพ่ิมเติมน้ัน กองทุน
ตองแจงผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมเปนลายลักษณอักษรวา
ตองการซ้ือทรัพยสินทรูมูฟ เพ่ิมเติมดังกลาว (“ทรัพยสินท
รูมูฟ ที่จะโอน”) ตามขอกําหนดท่ีระบุในหนังสือขอเสนอ 
(“หนังสือตอบรับ”) ภายใน 10 วันทําการนับจากวันท่ี
กองทุนไดรับหนังสือขอเสนอหรือระยะเวลานานกวาน้ัน
ตามท่ีผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมอาจตกลง  จากน้ัน ภายในสาม
เดือนนับจากวันท่ีของหนังสือตอบรับ กองทุนตองพยายาม
อยางเต็มท่ีเพ่ือใหไดรับอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุนท่ีจําเปน
ในการซ้ือทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีจะโอน และทรูมูฟตองดําเนินการ 
และ/หรือ จัดการใหนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูรายท่ีเก่ียวของ
พยายามอยางเต็มท่ีใหไดรับความยินยอมหรือการอนุมัติ
ท้ังหมดท่ีจําเปนตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญา
สําหรับการขายทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีจะโอน  เม่ือไดรับความ
ยินยอมและการอนุมัติท่ีเก่ียวของท้ังหมดแลว กองทุนและ
ผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมจะเขาทําสัญญาและทําการซ้ือขาย
และโอนทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีจะโอนใหเสร็จส้ินภายในสาม
เดือนหลังจากกองทุนและผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมไดรับความ
ยินยอมและการอนุมัติดังกลาวท้ังหมดแลว 

(3) หาก (ก) กองทุนไมสงหนังสือตอบรับใหผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมภายในเวลาท่ี กําหนด (ข) กองทุนหรือผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติมไมไดรับความยินยอมและการอนุมัติท่ี
จําเปนท้ังหมดท่ีเกี่ยวของภายในระยะเวลาสามเดือนนับจาก
วันท่ีของหนังสือตอบรับ หรือ (ค) คู สัญญาไมสามารถ
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ดําเนินการใหการซ้ือขายและโอนทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีจะโอน
เสร็จส้ินภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันท่ีไดรับความ
ยินยอมและการอนุมัติท่ีจําเปนท้ังหมดท่ีเก่ียวของ ผูขาย
ทรัพยสินเพ่ิมเติมมีสิทธิขายทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีจะโอนให
บุคคลภายนอกในขอกําหนดและเงื่อนไขเดียวกันหรือดีกวา 
(สําหรับผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติม) ท่ีกําหนดในหนังสือขอเสนอ
ภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากน้ัน  หากผูขายทรัพยสิน
เพ่ิมเติมยังไมสามารถขายทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีจะโอนให
บุคคลภายนอกไดภายในระยะเวลาหกเดือนดังกลาว และ
ตอมาผูขายทรัพยสินเพ่ิมเติมตองการขายทรัพยสินทรูมูฟ ท่ี
จะโอนอีกคร้ัง ใหกองทุนมีสิทธิในการซ้ือเปนรายแรกอีกคร้ัง 
โดยให ดําเนินการตามข้ันตอนในลักษณ ะเดียวกันจน
ครบถวน 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของทรูมูฟ ..........  

· หากกองทุนไดซื้อทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีจะโอนและภายหลังตองการขาย
ทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีจะโอนดังกลาวแกบุคคลภายนอก กองทุนจะตอง
ทําหนังสือขอเสนอสงใหทรูมูฟ โดยตองระบุ (ก) ราคาท่ีกองทุนเสนอ
ขาย และ (ข) เงื่อนไขและขอกําหนดท่ีสําคัญของการขายทรัพยสินท
รูมูฟ ท่ีจะโอนดังกลาวท่ีกองทุนเสนอ  เม่ือทรูมูฟ  ไดรับหนังสือ
ดังกลาวแลว ทรูมูฟจะมีสิทธิในการซ้ือทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีจะโอนเปน
รายแรกโดยมีเงื่อนไขและขอกําหนดตามท่ีไดระบุไวในสัญญาซ้ือ
ขายทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

· ทรูมูฟอาจโอนสิทธิในการซ้ือทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีจะโอนดังกลาวใหแก
นิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูไดโดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจาก
กองทุน 

การจํากัดความรับผิดของ 
ทรูมูฟ ......................................  

นับจากวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีเกี่ยวของเสร็จส้ิน  

· ทรูมูฟตองรับผิดตอสิทธิเรียกรองใดเก่ียวกับทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีโอน
แลว หากกองทุนไดมีการบอกกลาวเรียกรองสิทธิภายในสองปนับ
จากวันท่ีทําการโอนทรัพยสินท่ีเก่ียวของเสร็จส้ิน เวนแตสิทธิ
เรียกรองท่ีเกิดจากเร่ืองสําคัญบางเร่ืองท่ีกําหนดไวในสัญญาซื้อขาย
ทรัพย สินของทรูมูฟ  ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ซ่ึงไม มี กําหนด
ระยะเวลาส้ินสุดในการบอกกลาวเรียกรองสิทธิ (นอกจากท่ี
กฎหมายกําหนด)  เร่ืองดังกลาวรวมถึงคํารับรองของทรูมูฟ ในเร่ือง
อํานาจหนาท่ีและความสามารถ กรรมสิทธ์ิของทรูมูฟ ในทรัพยสินท่ี
ขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 และการไม
ปฏิบัติตามขอตกลงกระทําการท่ีสําคัญ 

· ความรับผิดของทรูมูฟเก่ียวกับการทําผิดสัญญาใดๆ ภายใตสัญญา
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ซ้ือขายทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท้ังหมดรวม
แลวจะไมเกินราคาซ้ือขายทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
ในสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
และราคาซ้ือขายทรัพยสินทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ในสวนท่ี
เก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ท้ังน้ี 
ทรูมูฟตองรับผิดตอความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี 
(ยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม) อากรแสตมป ภาระผูกพัน และตนทุน
คาใชจายท่ีเก่ียวของ ท่ีเกิดข้ึนหรือเปนผลจากการเขาทํา การใชสิทธิ 
การบังคับสิทธิตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของทรูมูฟ  ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

ประกันภัย ...............................  ทรูมูฟตกลงท่ีจะ 

· จัดใหมีการประกันภัยท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ภายใตกรมธรรมประกันภัยของกลุมท
รูตามขอกําหนดท่ีกําหนดไวในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จนกวากองทุนจะทําประกันภัยท่ีเก่ียวของ 

· จัดหากรมธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของสําหรับทรัพยสินท่ีขายของท
รูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ในนามของกองทุน โดย
กองทุนจะรับผิดชอบในเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัย
ดังกลาว และ  

· ไมเปล่ียนแปลงขอกําหนดในกรมธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของของ
กลุมทรูเก่ียวกับทรัพยสินท่ีขายของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
และคร้ังท่ี 3 โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
กองทุนกอน โดยกองทุนจะไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันควร
ไมได 

การชดเชยความเสียหาย ........  · ทรูมูฟตกลงยอมรับผิดชดใชตอกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทน
ของบุคคลดังกลาว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี 
อากรแสตมป ความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และตนทุนและ
คาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายความและเงินทดรองอ่ืน
ตามสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการทําผิดขอตกลง สัญญา หรือคํา
รับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของทรูมูฟ ภายใตสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เวนแตเปนความผิด
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดยกองทุน 
บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ท้ังน้ี โดยไม
จํากัดสิทธิอ่ืนใดของกองทุนท่ีมีตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของท
รูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ 

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใชตอทรูมูฟ และตัวแทนของทรูมูฟใน
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ความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี อากรแสตมป ความรับ
ผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และตนทุนและคาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึง
รวมถึงคาทนายความและเงินทดรองอ่ืนตามสมควรท่ีเกิดข้ึน 
เน่ืองจากการทําผิดขอตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิด
คํารับรองใดของกองทุนภายใตสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เวนแตเปนความผิดหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดยทรูมูฟหรือตัวแทนของทรูมูฟ 
ท้ังน้ี โดยไมจํากัดสิทธิอ่ืนใดของทรูมูฟท่ีมีตามสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสิน ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หรือตามกฎหมายท่ีใช
บังคับใดๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  · ทรูมูฟและกองทุนไมอาจโอนสิทธิ กอหลักประกัน หรือโอนโดย
ประการอ่ืนใดซ่ึงผลประโยชนท้ังหมดหรือบางสวนของสัญญาซ้ือ
ขายทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยมิไดรับความ
ยินยอมลวงหนาจากคูสัญญาอีกฝายเปนลายลักษณอักษร ท้ังน้ี 
เวนแตมีขอกําหนดในสัญญาโอนขายทรัพยสินทรูมูฟ  ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ใหกระทําได 

กฎหมายที่ใชบังคับ ................  · สัญญาซ้ือขายทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  ใหใช
บังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอํานาจศาล .......................  · ใหศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณาตัดสินคดี
ความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติขอพิพาทท่ี
เกิดข้ึนจากหรือเก่ียวของกับสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของทรูมูฟ ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

(4) สัญญาเชาทรัพยสินระยะยาวระหวาง TICC และกองทุน (“สัญญาเชา FOC ระยะยาว ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”) 

คูสัญญา ..................................  · TICC ในฐานะผูใหเชา และ 

· กองทุน ในฐานะผูเชา 

ทรัพยสินที่เชา ........................  · ภายใตเงื่อนไขความสําเร็จครบถวนของเงื่อนไขบังคับกอนท้ังหมดท่ี
กําหนดไวในสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

TICC จะใหกองทุนเชา และกองทุนจะรับการเชาระยะยาวจาก 
TICC ดังน้ี  

· ณ วันท่ีกําหนดใหเปนวันสงมอบทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน (“วันโอนทรัพยสินที่เชาจาก 
TICC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 เสร็จส้ิน”) FOC ความยาว 

670 กิโลเมตร (หรือ 80,014  คอรกิโลเมตร) ซ่ึงปจจุบันใช
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รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ต
และบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (“ทรัพยสินที่เชาจาก TICC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2”) และ 

· ณ วันท่ีกําหนดใหเปนวันสงมอบทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน (“วันโอนทรัพยสินที่เชาจาก 
TICC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 เสร็จส้ิน”) FOC ความยาว
ประมาณ  12,872 กิโลเมตร (หรือประมาณ 619,986  คอร
กิโลเมตร) ซ่ึงปจจุบันใชรองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจ
ใหบริการอินเทอรเน็ตและบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (“ทรัพยสินที่เชาจาก TICC 
ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3”) 

(รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่เชาจาก TICC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3”) 

เง่ือนไขบังคับกอน ..................  · เงื่อนไขบังคับกอนท่ีตองสําเร็จครบถวนในวันหรือกอนวันโอน
ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน และวัน
โอนทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน 

รวมถึงแตไมจํากัดเพียง (ก) TICC ไดรับอนุมัติและไดรับมอบอํานาจ
ใหดําเนินการท้ังหมดท่ีเก่ียวของท่ีตองไดรับสําหรับการเขาทําและ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาเชา FOC ระยะยาว ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 แลว (ข) มีการลงนามและทําใหสมบูรณซ่ึง
เอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (ค) กองทุนไดรับ
มติของผูถือหนวยลงทุนในการเขาทําสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ตามประกาศ ทน. 1/2554 (ง) สําหรับ
ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 มีการลงนามใน
สัญญากูยืมเงินเพ่ือจัดหาเงินทุนสําหรับการไดมาซ่ึงทรัพยสินท่ีเชา
จาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (จ) ในกรณีทรัพยสินท่ีเชาจาก 
TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 มีการลงนามในสัญญากูยืมเงินเพ่ือ
จัดหาเงินทุนบางสวนสําหรับการไดมาซ่ึงทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC 
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (หากมี) และการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1 ของ
กองทุนไดรับการจดทะเบียนถูกตองตามพ.ร.บ. หลักทรัพย และ (ฉ) 
ไมมีเหตุการณท่ีสงผลกระทบในทางลบอยางรายแรงเกิดข้ึนนับจาก
วันทําสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

· ในกรณีทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หากมิได
มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนใหสําเร็จ หรือมิไดมีการยกเวน
เงื่อนไขบังคับกอนภายใน 14 วันทําการหลังจากวันทําสัญญาเชา 
FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 TICC หรือกองทุนอาจบอก
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เลิกสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (ท้ังน้ี การท่ี
เงื่อนไขบังคับกอนท่ีเก่ียวของไมสําเร็จครบถวนจะตองมิไดเกิดจาก
การทําผิดภาระผูกพันของคูสัญญาฝายน้ันแตเพียงฝายเดียว) โดย 

TICC หรือกองทุนตางไมมีสิทธิเรียกรองตอคูสัญญาอีกฝายตาม
สัญญาดังกลาว เวนแตสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําผิด
ภาระผูกพันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนท่ีเก่ียวของและการ
ทําใหธุรกรรมตามสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
2 สมบูรณและมีผล 

· ในกรณีทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 หากมิได
มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนใหสําเร็จ หรือมิไดมีการยกเวน
เงื่อนไขบังคับกอนภายใน 14 วันทําการหลังจากวันท่ีกําหนดใหเปน
วันโอนทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน 
ตามสัญญาเชา FOC ระยะยาว ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 TICC หรือ
กองทุนอาจบอกเลิกการเชาในสวนท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินท่ีเชาจาก 
TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (ท้ังน้ี การท่ีเงื่อนไขบังคับกอนท่ี
เก่ียวของไมสําเร็จครบถวนจะตองมิไดเกิดจากการทําผิดภาระ
ผูกพันของคูสัญญาฝายน้ันแตเพียงฝายเดียว) โดย  TICC หรือ
กองทุนตางไมมีสิทธิเรียกรองตอคูสัญญาอีกฝายในสวนท่ีเก่ียวของ
กับการเชาทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
ดังกลาว เวนแตสิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําผิดภาระผูกพัน
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนท่ีเก่ียวของและการทําให
ธุรกรรมการเชาทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

ตามสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 สมบูรณ
และมีผล 

มูลคาการเชา ..........................  · 3,410,271,951 บาท (“มูลคาทรัพยสินที่เชาที่ลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2”) และ 

· มูลคาการเชาสําหรับทรัพยสินท่ีเชาจาก FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 3 (“มูลคาทรัพยสินที่เชาที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3”) เปนไป
ตามจํานวนท่ีระบุไวในสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 โดยกองทุนตองชําระมูลคาการเชาทรัพยสินเต็มจํานวนใน
วันโอนทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน 
หรือ วันโอนทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จ
ส้ิน แลวแตกรณี  

ระยะเวลาของการเชา .............  · ระยะเวลาการเชาทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
และ ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 มีกําหนด
ระยะเวลา 30 ป นับจากวันโอนทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน หรือ วันโอนทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ี
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ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน แลวแตกรณี 

การใชทรัพยสินที่เชา ..............  · TICC รับทราบและยินยอมวา กองทุนจะจัดหาผลประโยชนใน
ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 โดย
การนําออกใหเชาชวง กองทุนไมมีหนาท่ีใดๆ ในการดําเนินการ 
บํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3  ท้ังน้ี ผูเชาชวงทรัพยสินท่ีเชาจาก 
TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 จากกองทุนจะเปนผูท่ีมี
หนาท่ีดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชาจาก 
TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ดังกลาว  โดยใน
เบ้ืองตนกองทุนจะใหเชาชวงบางสวนของทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 แก TICC และ TICC ในฐานะ
ผูเชาชวงจะเปนผู มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการ 
บํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชาชวงน้ัน ใหเปนไปตาม
ระดับมาตรฐานการบริการท่ีระบุไวในสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหาร
จัดการ FOC ระหวางกองทุนและ TICC (ตามท่ีได มีการแกไข
เพ่ิมเติม) (“สัญญาแกไขและแทนที่สัญญาเชาชวง ดําเนินการ
และบริหารจัดการ FOC”)  กองทุนไมจําตองรับผิดชดใชตอ TICC 

สําหรับความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดแกทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ซ่ึงเปนผลมาจากการเชาชวง หรือจาก
ขอบกพรองในการดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการ
ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 โดย 
TICC ในฐานะผูเชาชวง และ/หรือผูเชาชวงอ่ืนซ่ึงเปนนิติบุคคลใน
กลุมทรู และ TICC ตกลงท่ีจะไมเรียกรองใหกองทุนรับผิดในความ
เสียหายใดๆ อันเน่ืองมาจากกรณีดังกลาว 

· นอกเหนือจากกรณีขางตน กองทุนตกลงวาจะใชทรัพยสินท่ีเชาจาก 
TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  
เงื่อนไขดังกลาว รวมถึงแตไมจํากัดเพียง การแจงให  TICC ทราบ
ในทันทีท่ีทําไดหลังจากรูวาเกิดเหตุเพลิงไหม นํ้าทวม กรณีฉุกเฉิน 
หรืออุบัติเหตุใดๆ ท่ีกระทบตอทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 

ภาระหนาที่หลักของ TICC .....  · นับจากแตละวันท่ีทําการโอนและสงมอบการเชาทรัพยสินท่ีเชาจาก 
TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ  เสร็จส้ิน 
(“วันโอนทรัพย สินที่ เช าที่ เกี่ ยวของเสร็จ ส้ิน ”) TICC จะ
ดําเนินการใหกองทุน ผูเชาชวงทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม และ
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บุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังโดยบุคคลดังกลาวขางตน มีสิทธิเขาถึง
ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ตาม
เงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

· นับจากวันโอนทรัพยสินท่ีเชาท่ีเก่ียวของเสร็จส้ิน หากเกิดกรณีท่ี
ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 มี
ขอบกพรองใดๆ หรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีทําใหผูเชาชวงไมสามารถใช
ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 
ดังกลาวได กองทุนและ TICC รับทราบวา TICC ในฐานะผูเชาชวง
ด้ังเดิมตามสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและ
บริหารจัดการ FOC มีหนาท่ีในการดําเนินการ และการบํารุงรักษา
ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ซ่ึง
รวมถึงหนาท่ีในการดําเนินการแกไข ปรับเปล่ียน หรือยายทรัพยสิน
ท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 เพ่ือให
ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 
สามารถใชการไดเปนปกติดวยคาใชจายของ TICC เอง ภายใต
ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC 

สิทธิแหงทาง ...........................  · กองทุนไมมีหนาท่ีความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสิทธิแหงทางสําหรับ
ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3  
ท้ังน้ี TICC และกองทุน รับทราบวา TICC และ/หรือ นิติบุคคลอ่ืนใน
กลุมทรูในฐานะผูเชาชวงด้ังเดิมตามสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญา
เช าช วง ดํ า เนินการและบริหารจัดการ FOC มีหน า ท่ีความ
รับผิดชอบเก่ียวกับสิทธิแหงทางสําหรับทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3  ตลอดระยะเวลาของการเชา
ตามสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหาร
จัดการ FOC  และเม่ือส้ินสุดสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหาร
จัดการ FOC หรือกรณีท่ี TICC หรือนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูมิไดเปน
ผูเชาชวงทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ัง
ท่ี 3 จากกองทุนอีกตอไป TICC จะดําเนินการใหมีสิทธิแหงทาง
สําหรับทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 
3 ตราบใดท่ี TICC หรือนิติบุคคลอ่ืนในกลุมทรูสามารถดําเนินการ
ไดตามกฎหมายและผูเชาชวงรายอ่ืนของกองทุนไมไดรับสิทธิแหง
ทางท่ีเกี่ยวของกบัทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
และคร้ังท่ี 3 ตามขอกําหนดและเงื่อนไขภายใตสัญญาแกไขและ
แทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC 

สิทธิในการซ้ือทรัพยสนิของ · TICC ตกลงใหสิทธิโดยเพิกถอนมิไดแกกองทุนในการซ้ือทรัพยสินท่ี
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กองทุน ....................................  เชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ในราคา 200 ลานบาท และ
ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ในราคา 1,300 
ลานบาท (“ราคาใชสิทธิ”) ซ่ึงกองทุนจะตองแจง AWC วาจะใช
สิทธิดังกลาวหรือไมภายในระยะเวลา 2 ป กอนวันครบกําหนด
สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และจะสามารถ
ใชสิทธิในการซ้ือไดในวันครบกําหนดสัญญาเชา  FOC ระยะยาวท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (“สิทธิในการซ้ือ”) 

· เม่ือกองทุนใชสิทธิในการซ้ือทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 และชําระราคาใชสิทธิแลว หากมี
ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 สวน
ใดท่ีไมสามารถโอนและสงมอบใหแกกองทุนไดในวันท่ีกําหนดให
เปนวันท่ีทําการโอนและสงมอบทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 (“วันโอนทรัพยสินที่เชาจาก TICC 

เสร็จส้ิน”) TICC จะชําระเงินใหกองทุนเทากับมูลคายุติธรรมของ
ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ใน
สวนท่ีไมสามารถโอนและสงมอบใหแกกองทุนได โดยคูสัญญาตก
ลงจะใชราคาเฉล่ียท่ีไดจากผูประเมินคาทรัพยสินท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศท่ีเก่ียวของจํานวน 2 

ราย ซ่ึงคูสัญญาแตละฝายแตงต้ังใหเขาทําการประเมินมูลคา
ทรัพยสินหรือดวยวิธีอ่ืนใดท่ีคูสัญญาไดตกลงกัน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีใช
วิธีการประเมินราคาโดยผูประเมินคาทรัพยสิน 2  ราย  หากราคา
เฉล่ียของราคาประเมินท่ีไดจากผูประเมินคาทรัพยสินแตละราย
แตกตางกันเกินรอยละ 50 ของราคาเฉล่ียท่ีตํ่ากวา คูสัญญาท้ังสอง
ฝายจะรวมกันเพ่ือตกลงมูลคายุติธรรมของทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ในสวนท่ีไมสามารถโอนและ
สงมอบไดดังกลาว  เม่ือ TICC ชําระเงินดังกลาวใหแกกองทุนจน
ครบถวนแลว TICC จะหมดภาระผูกพันตอกองทุนในการโอนและ
สงมอบทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 

3 สวนดังกลาว 

ภาระหนาที่หลักของ TICC 

ภายหลังการโอนขายทรัพยสนิที่
เชา ..........................................  

· นับ จากวัน โอน ทรัพ ย สิน ท่ี เช าจาก  TICC เส ร็จ ส้ิน  TICC จะ
ดําเนินการตอไปน้ีดวยคาใชจายของ TICC เอง 

· TICC จะดําเนินการใหกองทุน ผูเชาชวงทรัพยสินท่ีเชาจาก 
TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ท่ี TICC ไดสงมอบ
และโอนสิทธิใหกองทุนแลวในวันโอนทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC 

เสร็จส้ิน (“ทรัพยสิน TICC ที่โอนแลว”) ผูจัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคม และบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังโดยบุคคลดังกลาว
ขางตน มี สิทธิเขาถึงและใช สิทธิแหงทางท่ี เก่ียวของกับ
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ทรัพยสินน้ันตามเงื่อนไขและขอกําหนดท่ีสําคัญของสัญญาเชา 
FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2   ท้ังน้ี ในกรณีท่ีนิติ
บุคคลอ่ืนในกลุมทรูหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีกองทุนเห็นชอบเปนผูมี
หนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับสิทธิแหงทางสําหรับทรัพยสิน TICC 

ท่ีโอนแลวและเปนผูเชาใชทรัพยสินดังกลาวอยูแลว TICC ไม
จําตองมีภาระหนาท่ีดังกลาว 

· ในกรณีของสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน TICC ท่ีโอนแลว
ซ่ึงไมสามารถโอน และ/หรือ แปลงคูสัญญาใหแกกองทุนได 
TICC จะดําเนินการใหกองทุนไดรับสิทธิและผลประโยชนของ 
TICC ตามสัญญาอ่ืนๆ น้ัน 

สิทธิในการซ้ือเปนรายแรก (Right 

of first offer) ของ TICC ..........  

· หากกองทุนใชสิทธิในการซ้ือและภายหลังตองการขายทรัพยสิน 

TICC ท่ีโอนแลวดังกลาวแกบุคคลภายนอก กองทุนจะตองทํา
หนังสือขอเสนอสงให TICC โดยตองระบุ (ก) ราคาท่ีกองทุนเสนอ
ขาย และ (ข) เงื่อนไขและขอกําหนดของการขายทรัพยสิน TICC ท่ี
โอนแลวดังกลาวท่ีกองทุนเสนอ โดยเม่ือ  TICC ได รับหนังสือ
ดังกลาวแลว TICC จะมีสิทธิในการซ้ือทรัพยสิน TICC ท่ีโอนแลว
เปนรายแรกโดยมีเงื่อนไขและขอกําหนดตามท่ีไดระบุไวในสัญญา
เชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

· TICC อาจโอนสิทธิในการซ้ือทรัพยสินท่ีโอนแลวดังกลาวใหแกนิติ
บุคคลอ่ืนในกลุมทรูไดโดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจาก
กองทุน 

การเพ่ิมทรัพยสินที่เชา  ..........  · TICC (ไมวาดําเนินการดวยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน) สามารถ
เปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ
คร้ังท่ี 3 โดยการเปล่ียน FOC เสนใหมท่ีมีจํานวนคอรกิโลเมตรของ 

FOC เทาเดิมหรือมากข้ึนกวาเดิมได ดวยคาใชจายของตนเอง โดย
ภายหลังจากท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีเชา TICC จะแจง
การเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีเชาดังกลาวใหกองทุนทราบเปนรายป 

· ในกรณีท่ี TICC (ไมวาดําเนินการดวยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน) มี
การสรางหรือจัดหา FOC เพ่ิมเติม (ไมวาโดยการเพ่ิม FOC เสนใหม
ในเสนทางเดิม หรือโดยการเปล่ียน FOC เสนใหมในเสนทางเดิมท่ี
ทําใหมีจํานวนคอรกิโลเมตรของ FOC มากข้ึนกวาเดิม) เพ่ือนําออก
ใหแกผูอ่ืนเชา หรือเพ่ือรองรับการใชงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน และมิใชการ
บํารุงรักษา FOC ท่ีเชาตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาแกไข
และแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC TICC 

ตกลงใหสิทธิแกกองทุนในการซ้ือ เชา หรือลงทุนโดยประการอ่ืนใด
ใน FOC ท่ีเพ่ิมเติมดังกลาวในมูลคายุติธรรม โดยคูสัญญาตกลงจะ



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 306 

ใชราคาเฉล่ียท่ีไดจากผูประเมินคาทรัพยสินท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศท่ีเก่ียวของจํานวน 2 ราย ซ่ึง
คูสัญญาแตละฝายแตงต้ังใหเขาทําการประเมินมูลคาทรัพยสินหรือ
ดวยวิธีอ่ืนใดท่ีคูสัญญาไดตกลงกัน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีใชวิธีการประเมิน
ราคาโดยผูประเมินคาทรัพยสิน 2 ราย หากราคาเฉล่ียของราคา
ประเมินท่ีไดจากผูประเมินคาทรัพยสินแตละรายแตกตางกันเกิน
รอยละ 50 ของราคาเฉล่ียต่ํากวา คูสัญญาท้ังสองฝายจะรวมกันตก
ลงมูลคายุติธรรมสําหรับ FOC ท่ีเพ่ิมเติมดังกลาว  

· ในกรณีท่ี TICC (ไมวาดําเนินการดวยตนเองหรือโดยบุคคลอ่ืน) 
เปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ
คร้ังท่ี 3 โดยการเปล่ียน FOC เสนใหม  ไมวาจะมีจํานวนคอร
กิโลเมตรของ FOC เทาเดิมหรือมากข้ึนกวาเดิมซึ่งไมใชกรณีเพ่ือนํา
ออกใหแกผูอ่ืนเชา หรือเพ่ือรองรับการใชงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน คูสัญญา
ตกลงให ถือวา  FOC ท่ี มีการเป ล่ียนแปล งดังกล าวเป นการ
บํารุงรักษา FOC ท่ีเชาตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาแกไข
และแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC และ
เปนสวนหน่ึงของทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
หรือ ทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 แลวแตกรณี 
ซ่ึงกองทุนสามารถนําไปหาประโยชนไดตลอดระยะเวลาการเชาตาม
สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดย TICC ตก
ลงไมคิดคาเชาเพ่ิมเติมในกรณีดังกลาวแตอยางใด 

การจํากัดความรับผิดของ TICC

 ................................................  

· ในระหวางระยะเวลาการเชา ความรับผิดของ TICC เก่ียวกับการทํา
ผิดสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท้ังหมดรวม
แลวจะไมเกินมูลคาการเชาทรัพยสินจาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 ในสวนท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และมูลคาการเชาทรัพยสินจาก TICC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ในสวนท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 แลวแตกรณี ท้ังน้ี TICC ตองรับผิดตอความ
เสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี (เวนแตภาษีมูลคาเพ่ิม) อากร
แสตมป ภาระผูกพัน และตนทุนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนหรือเปนผลจาก
การเขาทํา การใชสิทธิ การบังคับสิทธิท่ีเก่ียวของ ตามสัญญาเชา 
FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

· หากกองทุนใชสิทธิในการซ้ือ และ TICC ไดโอนขายทรัพยสินท่ีเชา
จาก TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ใหแกกองทุนแลว 
นับจากวันโอนทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC เสร็จส้ิน 

· TICC จะรับผิดตอสิทธิเรียกรองใดเก่ียวกับทรัพยสิน TICC ท่ี
โอนแลว หากกองทุนไดมีการบอกกลาวเรียกรองสิทธิภายใน
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สองปนับจากวันโอนทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC เสร็จส้ิน เวนแต
สิทธิเรียกรองท่ีเกิดจากเร่ืองสําคัญบางเร่ืองท่ี กําหนดไวใน
สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ซ่ึงไมมี
กําหนดระยะเวลาส้ินสุดในการบอกกลาวเรียกรองสิทธิ เร่ือง
ดังกลาวรวมถึง (นอกจากตามท่ีกฎหมายกําหนด) การผิดคํา
รับรองของ TICC ในเร่ืองอํานาจหนาท่ี กรรมสิทธ์ิของ TICC 

ในทรัพยสินTICC ท่ีโอนแลว และการไมปฏิบัติตามขอตกลง
กระทําการท่ีสําคัญ 

· ความรับผิดของ TICC เก่ียวกับ (ก) ทรัพยสิน TICC ท่ีโอนแลว
สวนใดสวนหน่ึงตองไมเกินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินท่ีโอน
แลวสวนดังกลาว โดยคูสัญญาตกลงจะใชราคาเฉล่ียท่ีไดจากผู
ประเมินคาทรัพยสินท่ีได รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ตามประกาศท่ีเก่ียวของซ่ึงคูสัญญาแตละฝายแตงต้ัง
ให เขาทําการประเมินมูลคาทรัพย สินหรือดวยวิธีอ่ืนใดท่ี
คู สัญญาไดตกลงกัน (ข) การทําผิดสัญญาอ่ืนใดท้ังหมด
ภายหลังจากวันโอนทรัพยสินท่ีเชาจาก TICC เสร็จส้ิน ความ
รับผิดรวมของ TICC จะตองไมเกินรอยละ 50 ของผลรวมของ
มูลคาการเชาทรัพยสินจาก  TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
และมูลคาการเชาทรัพยสินจาก  TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
3 แลวแตกรณี และราคาใชสิทธิของทรัพยสินดังกลาว  

· คูสัญญาตกลงวา ท้ังสองฝายจะไมมีความรับผิดใดๆ หาก
ความเสียหายตอทรัพย สิน TICC ท่ีโอนแลวเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย 

ประกันภัย ...............................  · นับแตวันท่ีของสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
TICC ตกลงท่ีจะ 

· จัดใหมีการประกันภัยประเภทความรับผิดตอบุคคลภายนอก
เก่ียวกับทรัพยสินท่ีเชา ภายใตกรมธรรมประกันภัยของกลุมทรู
ตามขอกําหนดท่ีกําหนดไวในสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

· จัดหากรมธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของสําหรับทรัพยสินท่ีเชาใน
นามของกองทุน โดยกองทุนจะรับผิดชอบในเบ้ียประกันภัย
สําหรับกรมธรรมประกันภัยดังกลาว 

· ไมเปล่ียนแปลงขอกําหนดในกรมธรรมประกันภัยท่ีเก่ียวของ
ของกลุมทรูเก่ียวกับทรัพยสินท่ีเชา โดยไมไดรับความยินยอม
เปนลายลักษณอักษรจากกองทุนกอน โดยกองทุนจะไมให
ความยินยอมโดยไมมีเหตุอันควรไมได  
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การชดเชยความเสียหาย ........  · TICC ตกลงยอมรับผิดชดใชตอกองทุน บริษัทจัดการ และตัวแทน
ของบุคคลดังกลาว ในความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี 
อากรแสตมป ความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และตนทุนและ
คาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงคาทนายความและเงินทดรองอ่ืน
ตามสมควรท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการทําผิดขอตกลง สัญญา หรือคํา
รับประกัน หรือการผิดคํารับรองใดของ TICC ภายใตสัญญาเชา 
FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เวนแตเปนความผิดหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดยกองทุน บริษัท
จัดการ หรือตัวแทนของกองทุนหรือบริษัทจัดการ ท้ังน้ี โดยไมจํากัด
สิทธิอ่ืนใดของกองทุนท่ีมีตามสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ 

· กองทุนตกลงยอมรับผิดชดใชตอ TICC และตัวแทนของ TICC ใน
ความเสียหาย สูญเสีย สิทธิเรียกรอง ภาษี อากรแสตมป ความรับ
ผิดท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด และตนทุนและคาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึง
รวมถึงคาทนายความและเงินทดรองอ่ืนตาม สมควรท่ีเกิดข้ึน 
เน่ืองจากการทําผิดขอตกลง สัญญา หรือคํารับประกัน หรือการผิด
คํารับรองใดของกองทุนภายใตสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เวนแตเปนความผิดหรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรงหรือจงใจกระทําผิดโดย TICC หรือตัวแทนของ TICC ท้ังน้ี 
โดยไมจํากัดสิทธิอ่ืนใดของ TICC ท่ีมีตามสัญญาเชา FOC ระยะ
ยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับใดๆ 

การโอนสิทธิ ...........................  · TICC และ กองทุนไมอาจโอนสิทธิ กอหลักประกัน หรือโอนโดย
ประการอ่ืนใดซ่ึงผลประโยชนท้ังหมดหรือบางสวนของสัญญาเชา 
FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 โดยมิไดรับความยินยอม
ลวงหนาจากคูสัญญาอีกฝายเปนลายลักษณอักษร ท้ังน้ี เวนแตมี
ขอกําหนดในสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ให
กระทําได 

กฎหมายที่ใชบังคับ.................  · สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ใหใชบังคับตาม
กฎหมายไทย 

เขตอํานาจศาล .......................  · ใหศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณาตัดสินคดี
ความ หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณา และการยุติขอพิพาทท่ี
เกิดข้ึนจากหรือเก่ียวของกับสัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  
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(ข) สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

(1) สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลัก ระหวาง TUC และ 
กองทุน "สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม" 

คูสัญญา ..................................  · TUC (เดิมเรียกวา Real Future) ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการ 
และ 

· กองทุน ในฐานะผูใหเชา 

วันมีผลใชบังคับของขอสัญญาที่
แกไขและแทนที่ ......................  

· ขอสัญญาของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ 
บํารุงรักษา และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมจะมีผลบังคับใช
เม่ือการซ้ือขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
เสร็จสมบูรณ ซ่ึงคือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ("วันมีผลใช
บังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 2") ท้ังน้ี ขอสัญญาบาง
ประการท่ีเก่ียวของกับเสาโทรคมนาคมท่ี TUC จะขายใหแกกองทุน 
ภายใตการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ("เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3") จะมีผลบังคับใชเม่ือการซ้ือขายเสา
โทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จสมบูรณ ("วัน
มีผลใชบังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3") 

· เพ่ือวัตถุประสงคของการสรุปสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม การขายและเชา
ทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนเพ่ิมเติมใดๆ โดยบริษัทในกลุมทรูใหแก
กองทุนคร้ังถัดไปหลังจากการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จะเรียกวา 
"การลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3" 

ทรัพยสินที่เชา ........................  · ทรัพยสินท่ี TUC เชา ดําเนินการและบริหารจัดการภายใตสัญญา
แกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม ไดแก 

(ก) พ้ืนท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคม และ   

(ข) ทรัพ ย สิน ส่ิง อํานวยความ สะดวกประเภท Passive ท่ี
เก่ียวของกับเสาโทรคมนาคมบางเสา 

(รวมเรียกวา "ทรัพยสินที่เชา") 

· ทรัพยสินท่ีเชา ประกอบไปดวยทรัพยสินดังตอไปน้ีเปนอยางนอย  
("ทรัพยสินข้ันต่ําที่เชา") 

(ก) ทรัพยสินจากทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูซ่ึงเปนสวน
หน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน  
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(i) พ้ื น ท่ี  (slots) จํ า น ว น  6,619 พ้ื น ท่ี  (slots) บ น เส า
โทรคมนาคม 3,000 เสา เร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2558  

(ii) พ้ื น ท่ี  (slots) จําน วน 13,993 พ้ื น ท่ี  (slots) บ นเสา
โทรคมนาคม 6,000 เสา เร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 และ  

(iii) พ้ื น ท่ี  (slots) จําน วน 15,249 พ้ื น ท่ี  (slots) บ นเสา
โทรคมนาคม 6,000 เสา เร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2560  

(ข) ทรัพยสินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 

หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 เสร็จสมบูรณ พ้ืนท่ี (slots) จํานวน 700 พ้ืนท่ี (slots) 

บนเสาโทรคมนาคม 350 เสา เร่ิมต้ังแตวันมีผลใชบังคับของ
การลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

(ค) ทรัพยสินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 

หากการโอนขายเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 โดย TUC ใหแกกองทุน เสร็จสมบูรณ พ้ืนท่ี (slots) 

จํานวน 5,178 พ้ืนท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคม 2,589 เสา 
เร่ิมต้ังแตวันมีผลใชบังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

อัตราคาเชา .............................  · ต้ังแตวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จนถึง วันมีผลใชบังคับของการ
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 อัตราคาเชา สําหรับทรัพยสินท่ีเชา ซ่ึงแบง
ออกเปน 3 ประเภทตามรายละเอียดดังตอไปน้ี และอาจมีสวนลด 
และ/หรือ การปรับเปล่ียนท่ีเหมาะสม ดังท่ีระบุไวดานลางน้ี 

(ก) ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมท่ีต้ังบนพ้ืนดิน: 25,400 บาท 
ตอเดือน ตอพ้ืนท่ี (slot) 

(ข) ประเภทท่ี 2: เสาโทรคมนาคมท่ีต้ังบนดาดฟา: 23,200 บาท 
ตอเดือน ตอพ้ืนท่ี (slot) และ 

(ค) ประเภทท่ี 3: โครงขาย IBC/DAS: 39,400 บาท ตอเดือน ตอ
พ้ืนท่ี (slot)  

สวนลด และ/หรือ การปรับเปล่ียนอัตราคาเชา อยูภายใตเงื่อนไข
ดานลางน้ี 

(ก) สวนลดจากการเปนผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิม: รอยละ 
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(ข) สวนลดจากจํานวน (โดยไมคํานึงถึงประเภทของทรัพยสินท่ี
เชา) 

(i) พ้ื น ท่ี  (slots) จํ านวน  1 - 3,000 พ้ื น ท่ี  (slots): ไม มี
สวนลด 

(ii) พ้ื น ท่ี  (slots) จํ าน วน  3,001 - 5,000 พ้ื น ท่ี  (slots): 

สวนลดในอัตรารอยละ 30 

(iii) พ้ืน ท่ี  (slots) จํานวน 5,001 - 10,000 พ้ืน ท่ี  (slots): 

สวนลดในอัตรารอยละ 35 และ 

(iv) พ้ืนท่ี (slots) จํานวน 10,001 พ้ืนท่ี (slots) เปนตนไป: 
สวนลดในอัตรารอยละ 40 

· นับต้ังแตวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อัตราคาเชา สําหรับ
ทรัพยสินท่ีเชา จะถูกแบงออกเปน 3 ประเภทตามรายละเอียด
ดังตอไปน้ี  

(ก) ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมท่ีต้ังบนพ้ืนดิน: 14,626 บาท 
ตอเดือน ตอพ้ืนท่ี (slot) 

(ข) ประเภทท่ี 2: เสาโทรคมนาคมท่ีต้ังบนดาดฟา: 13,359 บาท 
ตอเดือน ตอพ้ืนท่ี (slot) และ 

(ค) ประเภทท่ี 3: โครงขาย IBC/DAS: 22,687 บาท ตอเดือน ตอ
พ้ืนท่ี (slot)  

โดยมีเงื่อนไขวา TUC จะมีสิทธิไดรับอัตราคาเชาจากการเปนผูเชา
และบริหารจัดการด้ังเดิมตามท่ีระบุไวดานลางน้ี ตราบเทาท่ี ไมนอย
กวารอยละ 50 ของเงินสดสุทธิของกองทุนท่ีกองทุนไดมาจาก
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมใดๆ หรือรายไดท่ีกองทุนไดรับโอนภายใตการ
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 น้ันมาจากกลุมทรู 

(ก) ประเภทท่ี 1: เสาโทรคมนาคมท่ีต้ังบนพ้ืนดิน: 10,969.50 
บาท ตอเดือน ตอพ้ืนท่ี (slot) 

(ข) ประเภทท่ี 2: เสาโทรคมนาคมท่ีต้ังบนดาดฟา: 10,019.25 
บาท ตอเดือน ตอพ้ืนท่ี (slot) และ 

(ค) ประเภทท่ี 3: โครงขาย IBC/DAS: 17,015.25 บาท ตอเดือน 
ตอพ้ืนท่ี (slot)  

· หาก TUC หรือผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิมรายใดตองการเชา 
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ดําเนินการและบริหารจัดการพ้ืนท่ี (slots) เพ่ิมเติมไมวาในเวลาใดๆ 
TUC หรือผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิมน้ันจะไดรับอัตราคาเชาจาก
การเปนผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิมสําหรับอัตราคาเชาดังกลาว 
เวนแตเปนกรณีเชาชวงท่ีระบุในขอ (3) ของสิทธิการเชาชวงภายใต
หัวขอ "การโอนสิทธิเรียกรอง" ดานลาง  

· การปรับอัตราเพ่ิมข้ึนรายป (annual escalation) ในอัตราคงท่ีท่ีรอย
ละ 2.7 ตอป ใหใชกับอัตราคาเชาดังท่ีระบุไวดานบนน้ีต้ังแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2562  

การชําระคาเชา .......................  · สําหรับทรัพยสินจากทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู 

(ก) TUC จะชําระคาเชาสําหรับการเชา ดําเนินการ และบริหาร
ทรัพยสินท่ีเชาเปนการลวงหนา โดยจะชําระภายในวันท่ี 7 
ของทุกเดือนหรือวันทําการถัดไป เร่ิมต้ังแตเดือน มกราคม 
พ.ศ. 2557 โปรดพิจารณาจํานวนคาเชาสุทธิลวงหนารายป
ในตารางแนบทายสรุปขอกําหนดและเงื่อนไขหลักของ
สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม 

(ข) TUC จะชําระคาเชาใหแกกองทุนลวงหนาเปนรายเดือน
สําหรับการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินข้ันตํ่า
ท่ีเชา (Minimum Leased Properties) สําหรับทรัพยสินจาก
ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู ซ่ึงจะเปนระยะเวลาหน่ึงป
ลวงหนาสําหรับการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
(slot) บนเสาโทรคมนาคมกลุมแรกจํานวน 3,000 เสาท่ีสง
มอบในป พ.ศ. 2557 และเปนระยะเวลาสองปลวงหนา
สําหรับการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการพ้ืนท่ี (slot) บน
เสาโทรคมนาคมกลุมท่ีสองจํานวน 3,000 เสาท่ีสงมอบในป 
พ.ศ. 2558  

(ค) ภายหลังจากครบกําหนดอายุสัญญาเร่ิมตน ( initial term) 

การชําระคาเชาท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินท่ีเชาจากทรัพยสิน
เสาโทรคมนาคมของทรู จะเปนการชําระลวงหนาเปนราย
เดือนในวันท่ี 7 (หรือวันทําการถัดไป) ของทุกเดือนตาม
จํานวนท่ีแทจริงของพ้ืนท่ี (slots) ท่ีเชา (โดยไมตองชําระหน่ึง
หรือสองปลวงหนา) 

· ทรัพยสินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
และ ทรัพยสินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
3  

(ก) นับต้ังแตวันมีผลใชบังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
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หรือวันมีผลใชบังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 แลวแต
กรณี TUC จะชําระคาเชา  สําหรับการเชา ดําเนินการ และ
บริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชาลวงหนาเปนรายเดือน โดยจะ
ชําระภายในวันท่ี 7 ของทุกเดือนหรือวันทําการถัดไป  

ระยะเวลาของการเชาดําเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

· ระยะเวลาของการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชา 
มีดังตอไปน้ี  

(ก) ทรัพยสินจากทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู: จนถึง 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2570 และนับแตวันมีผลใชบังคับของการ
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เกิดข้ึน ระยะเวลาของการเชา
ดําเนินการและบริหารจัดการจะขยายใหส้ินสุดลงใน วันท่ี 
15 กันยายน พ.ศ. 2576  

(ข) ทรัพยสินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 และทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (ในกรณีท่ีมีการซ้ือภายใตสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ท่ีเก่ียวของเสร็จ
สมบูรณ): จนถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576  

· สําหรับทรัพยสินท่ีไดมาจากทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู อยาง
นอยสองป กอนส้ินสุดระยะเวลาของการเชา ดําเนินการและบริหาร
จัดการในขณะน้ัน (ซ่ึงคือวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 หรือต้ังแต
วันมีผลใชบังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 วันท่ี 15 กันยายน 
พ.ศ. 2576) TUCและ/หรือผู เชาและบริหารจัดการด้ังเดิม อ่ืนๆ 
จะแจงกองทุนในกรณีท่ีTUCและ/หรือผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิม
อ่ืนๆ ตองการจองสิทธิการตออายุระยะเวลาเชา ดําเนินการและ
บริหารจัดการสําหรับการเชาอยางนอย หน่ึงพ้ืนท่ี (slot) บนเสา
โทรคมนาคมแตละเสาจากทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูภาย
หลังจากส้ินสุดระยะเวลาของการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการ
ในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 หรือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2576 
แลวแตกรณี และTUCและ/หรือผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ 
จะชําระคาธรรมเนียมการจองดังกลาวใหแกกองทุนเปนรายเดือน 
โดยกองทุนจะตองกันพ้ืนท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคมหน่ึงพ้ืนท่ี 
(slot) ดังกลาวไวสําหรับการตออายุการเชา ดําเนินการและบริหาร
จัดการโดยTUCและ/หรือผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ โดย
อัตราคาธรรมเนียมการจองดังกลาวจะมีจํานวนดังตอไปน้ี 

(ค) สําหรับป  พ.ศ. 2569 หรือ พ.ศ.2575 (แลวแตกรณี ) ใน
จํานวนท่ีเทากับคาเชาสําหรับการเชา ดําเนินการและบริหาร
จัดการหน่ึงพ้ืนท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคมจํานวน 3,000 
เสาในอัตราคาเชาสําหรับป  พ.ศ. 2569 หรือ พ.ศ.2575 
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แลวแตกรณี (โดยคํานวณจากคาเชาจากการเปนผูเชาและ
บริหารจัดการด้ังเดิม (หากมีสิทธิไดรับ) และการปรับอัตรา
เพ่ิมข้ึนรายป (annual escalation) ท่ีรอยละ 2.7 ตอป) และ 

(ง) สําหรับป พ.ศ. 2570 หรือ 2576 แลวแตกรณี ในจํานวนท่ี
เทากับคาเชาสําหรับการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการ
หน่ึงพ้ืนท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสาใน
อัตราคาเชาสําหรับป พ.ศ. 2570 หรือ 2576 แลวแตกรณี 
(โดยคํานวณจากคาเชาจากการเปนผูเชาและบริหารจัดการ
ด้ังเดิม (หากมีสิทธิไดรับ) และการปรับอัตราเพ่ิมข้ึนรายป 
(annual escalation) ท่ีรอยละ 2.7 ตอป)  

· สําหรับทรัพยสินจากเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
อยางนอยสองปกอนส้ินสุดระยะเวลาของการเชา ดําเนินการและ
บริหารจัดการในขณะน้ัน TUC และ/หรือ ผูเชาและบริหารจัดการ
ด้ังเดิมอ่ืนๆ จะแจงกองทุนหาก TUC และ/หรือ ผูเชาและบริหาร
จัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ ตองการจองสิทธิการตออายุระยะเวลาของการ
เชา ดําเนินการและบริหารจัดการ สําหรับการเชาอยางนอย หน่ึง
พ้ืนท่ี (slot) บนเสาโทรคมนาคมแตละเสาจากเสาโทรคมนาคมของ 
TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หรือเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ในอัตราตลาดท่ีตกลงรวมกันภายใตสวนลด
คาเชาจากการเปนผูเชาด้ังเดิม (หากมีสิทธิไดรับ)  

· กองทุนจะเปนผู รับผิดชอบคาเชาท่ี ดินสําหรับการเชา ท่ีดินท่ี
ทรัพยสินท่ีเชาต้ังอยู โดย  

(ก) ในระหวางระยะเวลาการเชา TUC จะเปนผูชําระคาเชาท่ีดิน
และภาษีทรัพยสินท่ีเก่ียวของสําหรับการเชาท่ีดินท่ีทรัพยสิน
ท่ีเชาต้ังอยูซ่ึง (๑) สําหรับทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู 
ความตกลงดังกลาวไดสะทอนอยูในจํานวนคาเชาสุทธิ
ลวงหนารายปในตารางแนบทายสรุปขอกําหนดและเงื่อนไข
หลักของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และ (๒) สําหรับเสา
โทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และเสา
โทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ความตกลง
ดังกลาวไดสะทอนอยูในจํานวนคาเชารายเดือนสุทธิ โดยมี
เงื่อนไขในแตละกรณีวา หากกฎหมายภาษีทรัพยสินใหมมี
ผลใชบังคับ คูสัญญาจะรวมกันหารือโดยสุจริตซึ่งหนาท่ีและ
การจัดสรรภาระภาษีเก่ียวกับภาษีทรัพยสินหรือภาษีอ่ืนท่ี
คลายคลึงกันภายใตกฎหมายใหมดังกลาวอันเก่ียวเน่ืองกับ
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ทรัพยสินท่ีเชา และ 

(ข) สําหรับชวงการตออายุการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการ 
(หลังจากวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 หรือในวันมีผลใช
บังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 หลังจาก 15 กันยายน 
พ.ศ. 2576) กองทุนจะเปนผู ชําระคาเชาท่ีดินและภาษี
ทรัพยสินท่ีเก่ียวของสําหรับการเชาท่ีดินท่ีทรัพยสินท่ีเชา
ต้ังอยู  

ผูเชาและบริหารจัดการ 

เพ่ิมเติม ...................................  

· ภายใตขอกําหนดของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ 
และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม กองทุนมีสิทธิใหเชาแก
บุคคลใดๆ และใหบุคคลใดๆ ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสิน
ใดๆ นอกเหนือไปจากทรัพยสินท่ีเชา หรือ พ้ืนท่ี (slot) และทรัพยสิน
ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจัดสรรให TUC และผูเชาและบริหาร
จัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ ไปแลว ท้ังน้ี เปนไปตามสิทธิของ TUC ตามท่ี
ระบุดานลางน้ี 

· หากกองทุนประสงคจะใหเชาแกผูเชาและบริหารจัดการท่ีเปน
บุคคลภายนอก และใหผูเชาและบริหารจัดการท่ีเปนบุคคลภายนอก 
ดําเนินการและบริหารจัดการ หรือ ดําเนินการเจรจาตกลงเร่ืองการ
ใหเชา ดําเนินการและบริหารจัดการพ้ืนท่ี (slot) ท่ียังวางอยู กองทุน
ตองย่ืนคําเสนอในการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการดังกลาว
ใหแก  TUC กอน และ TUC มี สิทธิตอบรับคําเสนอในการเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการเชนวา โดยเงื่อนไขในการเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการท่ีใหแก TUC น้ันตองไมเปนเงื่อนไขท่ี
ดอยกวาท่ีเสนอใหแกบุคคลภายนอก (รวมท้ัง หากผูเชาและบริหาร
จัดการท่ีเปนบุคคลภายนอกมีสิทธิไดรับสวนลดใดๆ TUC จะไดรับ
สวนลดดังกลาวดวยเชนกัน) และกองทุนหามใหเชาพ้ืนท่ี (slot) บน
เสาโทรคมนาคมแกบุคคลภายนอกในราคาท่ีตํ่ากวา รอยละ 12.5 
ของอัตราคาเชาในขณะน้ัน (โดยคํานึงถึงการปรับอัตราเพ่ิมข้ึนใน
อัตราคงท่ีท่ีรอยละ 2.7 ตอป) 

· หากเม่ือใดก็ตามกองทุนไดเขาทําสัญญากับผูเชาและบริหารจัดการ
ท่ีเปนบุคคลภายนอก เพ่ือเชา ดําเนินการและบริหารจัดการ
ทรัพยสินประเภทเดียวกันกับทรัพยสินท่ีเชาภายใตสัญญาแกไขและ
แท นท่ี สัญ ญ าเช า  ดํ า เนิ น การ และบ ริห ารจัดการ หลัก เสา
โทรคมนาคม และมีเงื่อนไขท่ีเปนคุณมากกวาท่ีใหแก TUC TUC มี
สิทธิใหกองทุนดําเนินการแกไขสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม เพ่ือใหTUC

ไดรับเงื่อนไขท่ีเปนคุณดังกลาวน้ัน 
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การบํารุงรักษา การดําเนินการและ
บริหารจัดการ .........................  

· กองทุนไมมีหนาท่ีใดๆ ในการดําเนินการบริหารจัดการโครงขายหรือ
บริหารจัดการทรัพยสิน ท้ังน้ี TUC มีหนาท่ีความรับผิดชอบ (ไมวา
จะดําเนินการดวยตนเอง หรือ ผานบุคคลอ่ืนใดท่ี TUC แตงต้ัง) ใน
การบํารุงรักษา การดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชา 
และเสาโทรคมนาคมท่ีเก่ียวของ ตลอดจนพ้ืนท่ีซ่ึงทรัพยสินท่ีเชา
ต้ังอยูใหเปนไปตามระดับมาตรฐานการบริการท่ีระบุไวในสัญญา
แกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม และตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด 

สิทธิในการติดตั้งอุปกรณ .......  · TUC มีสิทธิในการติดต้ัง คงไว และประกอบการท่ีเก่ียวของกับ
อุปกรณ ดังตอไปน้ี 

(ก) อุปกรณโทรคมนาคมประเภท Active 

(ข) ทรัพยสินส่ิงอํานวยความสะดวกประเภท Passive ไมวามีไว
ใชเพ่ือประโยชนของตนเอง และ/หรือ เพ่ือประโยชนของผูเชา
ชวง และ 

(ค) อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจําเปนหรือตองมีเพ่ือการบํารุงรักษาภายใต
สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคม 

ท่ีต้ังอยูบนทรัพยสินท่ีเชา หรือบนพ้ืนท่ีซ่ึงทรัพยสินท่ีเชาต้ังอยู และ
อยูภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาแกไขและแทนท่ี
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 

การใชทรัพยสนิทีเ่ชาและ 

พื้นท่ี ........................................  

· TUC ตกลงวาจะใช ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชาและ
พ้ืนท่ีตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาแกไขและแทนท่ี
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 
เงื่อนไขดังกลาว รวมถึงแตไม จํากัดเพียง การตกลงวาจะไม
ดําเนินการหรืออนุญาตใหมีการดําเนินการใดๆ ซ่ึงจะเปนการ
รบกวนหรือสรางความรําคาญตอกองทุนหรือผูเชาและบริหาร
จัดการเพ่ิมเติม จะรักษาพ้ืนท่ีท่ีทรัพยสินท่ีเชาต้ังอยูใหสะอาดหรือ
อยูในสภาพเหมาะสมสําหรับการทํางาน จะใชมาตรการปองกันท่ี
เหมาะสมท้ังปวงเพ่ือหลีกเล่ียงการสรางความเสียหายแกพ้ืนท่ีท่ี
ทรัพยสินท่ีเชา อาคารหรือส่ิงปลูกสรางต้ังอยู จะดําเนินการใหแนใจ
วาอุปกรณและทรัพยสินส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีติดต้ัง และ/หรือ 
คงไวในทรัพยสินท่ีเชาหรือพ้ืนท่ีท่ีทรัพยสินท่ีเชาต้ังอยูเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ จะไมใชทรัพยสินท่ีเชาเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนใด
น อก เห นื อไป จาก กิ จก ารโท รค ม น าค ม   และ /ห รือ  กิ จก าร
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  (หากได รับการอนุญาตตาม
กฎหมายใหดําเนินการได) จะแจงใหกองทุนทราบในทันทีท่ีทําได
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หลังจากรูวาเกิดเหตุเพลิงไหม นํ้าทวม กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ
ใดๆ ท่ีกระทบตอพ้ืนท่ีท่ีทรัพยสินท่ีเชาต้ังอยู 

การยายเสาโทรคมนาคม 

ในกรณีที่ไมมีการตออายุ 

การเชาทีด่นิทีท่รัพยสนิที่เชาตั้งอยู
 ................................................  

· TUC จะเปนผูรับผิดชอบการยายเสาโทรคมนาคมซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ
ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จากท่ีดินท่ีทรัพยสินท่ีเชาต้ังอยูไปยังท่ีดินใหมหาก
ไมสามารถตออายุหรือขยายระยะเวลาการเชาของท่ีดินท่ีทรัพยสินท่ี
เชาต้ังอยูได ดวยคาใชจายของ TUC เอง 

· กองทุนจะชําระคาตอบแทนเปนรายเดือนเปนจํานวน 6.6 ลานบาท
ใหแก TUC ("คาตอบแทนสําหรับการยายทรัพยสิน ") สําหรับ
หนาท่ีของ TUC อันเก่ียวเน่ืองกับการยายเสาโทรคมนาคมของ
ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 การปรับอัตราเพ่ิมข้ึนรายป (annual escalation) 

ในอัตราคงท่ีท่ีรอยละ 2.7 ตอป จะใชกับคาตอบแทนประเภทน้ี
ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

ประกันภัย ...............................  · ผู ให เชามีหนาท่ีความรับผิดชอบในการจัดให มีและคงไว ซ่ึ ง
ประกันภัยสําหรับทรัพยสินท่ีเชา (รวมถึง ประกันภัยประเภทความ
รับผิดตอบุคคลภายนอก และความคุมครองทางประกันภัยอ่ืนใด) ท่ี
เพียงพอและเปนไปตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมสําหรับทรัพยสิน
ท่ีเชา รวมท้ังมีหนาท่ีตองชําระเบ้ียประกันภัย  

· TUC มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการจัดใหมีและคงไวซ่ึงประกันภัย
สําหรับอุปกรณโทรคมนาคมท่ีTUC ติดต้ัง หรือ นําไปไวบนทรัพยสิน
ท่ีเชาใดๆ (รวมถึง ประกันภัยประเภทความรับผิดตอบุคคลภายนอก 
และความคุมครองทางประกันภัยอ่ืนใด) ท่ีเพียงพอและเปนไปตาม
หลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมสําหรับอุปกรณโทรคมนาคมประเภท
เดียวกัน  

ความรับผิดชดใช ....................  · กองทุน และ TUC ตางตกลงท่ีจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนและ
คาเสียหายท้ังปวงใหแกอีกฝาย อันเปนผลมาจากการผิดคํารับรอง 
คํารับประกัน และขอปฏิบัติของตนภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ี
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม โดย
มีขอยกเวนตางๆ ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

การโอนสิทธิเรียกรอง .............  · กองทุน และ TUC ตางสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หนาท่ีของตน
ภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลักเสาโทรคมนาคมน้ี ใหแกบุคคลภายนอก เมื่อไดรับความ
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ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญาอีกฝายกอน  

· TUC สามารถใหเชาชวงพ้ืนท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคมท่ีตนเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญา
เชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม โดยไม
จําเปนตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกองทุน
กอน ดังตอไปน้ี 

(ก) ทรัพยสินข้ันตํ่าท่ีเชาใหแก บุคคลใดๆ  

(ข) พ้ืนท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพยสิน
ข้ันตํ่าท่ี TUC เชา ดําเนินการและบริหารจัดการ) ใหแก (ก) ผู
เชาและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนใด (ข) ทรู หรือ บริษัทยอยใน
ปจจุบันและในอนาคตของทรู และ/หรือ นิติบุคคลท่ีไมใช
กลุมทรู ผูไดรับสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีใช
ค ล่ื น ค ว า ม ถ่ี ใน ย า น ค ว า ม ถ่ี  1800 MHz (ค ) ก ส ท . 
โทรคมนาคม (ง) ทีโอที และ (จ) ผูประกอบการรายอ่ืนๆ ท่ีมี
การแลกเป ล่ียนการใชประโยชนบนพ้ืน ท่ี  (slots) ของ
ผูประกอบการรายอ่ืนๆ น้ัน  

(ค) พ้ืนท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคม (นอกเหนือจากทรัพยสิน
ข้ันตํ่าท่ี TUC เชาและดําเนินการบริหารจัดการ) ใหแก 
บุคคลใดๆ นอกเหนือจากบุคคลตามท่ีระบุใน (2) โดยอัตรา
คาเชาท่ี TUC จะตองชําระใหแกกองทุนสําหรับพ้ืนท่ี (slots) 

บนเสาโทรคมนาคมดังกลาวน้ันจะเปนอัตราคาเชาท่ีคิด
สวนลดตามท่ีผูเชาชวงจาก TUC รายน้ันๆ ควรจะไดรับจาก
กองทุนหากผูเชาชวงรายดังกลาวเชา ดําเนินการและบริหาร
จัดการทรัพยสินดังกลาวจากกองทุนโดยตรงโดยไมมีสวนลด
จากการเปนผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิม โดยกองทุนอาจ
ตกลงใหสวนลดเพ่ิมเติมแก TUC ในการท่ี TUC ใหเชาชวง
พ้ืนท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคม แกบุคคลอ่ืนตามท่ีระบุใน
ขอ (3) น้ี 

· กองทุนจะไมขาย โอนหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินท่ีเชาแกผูใด
โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจาก TUC 

กอน (ท้ังน้ี การพิจารณาใหความยินยอมดังกลาว จะเปนไปอยาง
สมเหตุสมผลและไมชักชา) และกองทุนจะตองจัดการใหผูท่ีซ้ือหรือ
รับโอนทรัพยสินท่ีเชาตกลงเปนลายลักษณอักษร (โดยเปนเงื่อนไข
กอนการขาย โอน หรือ จําหนายจายโอนดังกลาว) ท่ีจะปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม และรับไปซ่ึง
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สิทธิ ความรับผิดและหนาท่ีตางๆ ภายใตสัญญาดังกลาว    

การเสริมความสามารถ 
(Reinforcement) ......................  

· ในกรณีจําเปน หรือ สมควร (ไมวาเปนผลมาจากการรองขอของ 
TUC และ/หรือ ผูเชาและบริหารจัดการท่ีเปนบุคคลภายนอก) ท่ี
จะตองมีการเสริมความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคมใดๆ ท่ี
กองทุนไดรับจาก TUC หรือ ทรู และ/หรือ บริษัทยอยของทรู และอยู
ภายใตการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการภายใตสัญญาแกไข
และแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสา
โทรคมนาคม TUC จะดําเนินการเพ่ือใหมีการเสริมความสามารถ
หรือปรับปรุงดังกลาวในทุกกรณี ดวยคาใชจายของกองทุนและบวก
ดวยสวนเพ่ิมท่ีสมเหตุสมผล หากกองทุนขาดเงินทุนในการเสริม
ความสามารถหรือปรับปรุงเสาโทรคมนาคม TUC จะสํารองจายเงิน
ไปกอน โดยกองทุนจะชําระคาใชจายและสวนเพ่ิมคืนใหแก TUC 

ภายใน 30 วันนับจากวันท่ี TUC ออกใบเรียกเก็บเงิน หากกองทุนไม
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวได  กองทุนตกลงจะชําระ
ดอกเบ้ียท่ีคิดบนจํานวนเงินท่ีถึงกําหนดชําระแตยังไมไดรับชําระ ใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันท่ีถึงกําหนดชําระจนกวาไดมีการ
ชําระเงินดังกลาวท้ังหมดจนครบถวนเต็มจํานวนแลวใหแก TUC 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถชดใชเงินคืนใหแก TUC ภายใน
เวลาท่ีกําหนด TUC มีสิทธิหักกลบลบหน้ีคาใชจายดังกลาว และ
สวนเพ่ิมและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวของ กับคาเชารายเดือนท่ีถึงกําหนด
ชําระซ่ึง TUC ตองชําระใหแกกองทุนได 

การส้ินสุดของสัญญา .............  · คูสัญญาแตละฝายมีสิทธิบอกเลิกการเชา ดําเนินการและบริหาร
จัดการไดในหลายๆ กรณี เชน กรณีท่ีคูสัญญาอีกฝายไมสามารถ
ปฏิบัติตามหนาท่ีสําคัญของตนภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ี
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม ซ่ึง
รวมถึง (ในกรณีของTUC) การไมสามารถชําระคาเชาในชวง
ระยะเวลาหน่ึง การลมละลาย หรือกรณีท่ีการปฏิบัติตามหนาท่ี
สําคัญภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคมของคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงจะ
มีผลเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

· TUC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ 
และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม หากไมมีบริษัทในกลุมทรู
ตองการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะเชาทรัพย สินท่ีเชาเพ่ือ
วัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ อันเปนผลมาจากการส้ินสุดหรือส้ิน
อายุของใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมอันเกี่ยวเน่ืองกับเสาโทรคมนาคม เปนตน   
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ภาษี........................................ · TUC จะเปนผูรับผิดชอบโดยตลอดซ่ึง (ก) ภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 

ภาษีขายและ/หรือภาษีบริการ (ข) นับแตวันมีผลใชบังคับของการ
ลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 ภาระคาใชจายใดๆท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาษีท่ีระบุ
ไวใน (ก) (ถามี) ซ่ึงเกิดข้ึนหลังจากวันมีผลใชบังคับของการลงทุน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 เปนตนไป ท้ังน้ี ภาษีและคาใชจายซ่ึง TUC เปน
ผูรับผิดชอบตาม (ก) และ (ข) จะตองเปนภาษีและคาใชจายท่ี
เก่ียวกับจํานวนเงินท่ี TUC ตองชําระภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ี
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม  

กฎหมายที่ใชบังคับ.................  · สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการ
หลักเสาโทรคมนาคมอยูภายใตการบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอํานาจศาล .......................  · ศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณา ตัดสินคดี
ความ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับขอพิพาทท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากหรือเก่ียวเน่ืองกับสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 

คาเชาลวงหนารายปสําหรับทรัพยสินจากทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูซึ่งเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเบ้ืองตนภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม 

ป 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ค า เช าล วงห น ารายป
สําหรับเสาโทรคมนาคม
กลุมแรกจํานวน 3,000 เสา 
(ลานบาท) 

1,0061 8051 9063 9303 9643 9903 1,0163 1,0443 1,0723 1,1013 1,1313 1,1613 1,1933 1,2253 

คาเชาที่ดินรายปสําหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุมแรก
จํานวน 3,000 เสา (ล าน
บาท) 

(306) (319) (332) (338) (354) (362) (369) (378) (386) (395) (403) (412) (421) (430) 

คาเชาลวงหนาสุทธิรายป
สําหรับเสาโทรคมนาคม
กลุมแรกจํานวน 3,000 เสา 
(ลานบาท) 

7001 4861 5743 5923 6103 6283 6473 6663 6863 7063 7273 7493 7713 7943 

ค า เช าล วงห น ารายป
สําหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ มที่ สองจํานวน 3,000 

เสา (ลานบาท) 

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 

คาเชาที่ดินรายปสําหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุมที่สอง
จํานวน 3,000 เสา (ล าน
บาท) 

(366) (381) (388) (396) (397) (405) (414) (423) (432) (442) (452) (462) (472) (482) 

คาเชาลวงหนาสุทธิรายป
สําหรับเสาโทรคมนาคม
กลุ มที่ สองจํานวน 3,000 

เสา (ลานบาท) 

5682 6164 6364 6564 6754 6954 7164 7384 7604 7824 8064 8304 8544 8804 
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ป 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ค าเช าล วงห น ารายป
สําหรับเสาโทรคมนาคม
กลุมแรกจํานวน 3,000 เสา 
(ลานบาท) 

1,2583 1,2923 1,3273 1,3623 1,3993 - 

คาเชาที่ดินรายปสําหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุมแรก
จํานวน 3,000 เสา (ล าน
บาท) 

(440) (450) (460) (470) (480) - 

คาเชาลวงหนาสุทธิรายป
สําหรับเสาโทรคมนาคม
กลุมแรกจํานวน 3,000 เสา 
(ลานบาท) 

8183 8423 8673 8933 9193 - 

ค าเช าล วงห น ารายป
สําหรับเสาโทรคมนาคม
กลุมที่สองจํานวน 3,000 

เสา (ลานบาท) 

1,3994 1,4374 1,4764 1,5154 - - 

คาเชาที่ดินรายปสําหรับ
เสาโทรคมนาคมกลุมที่สอง
จํานวน 3,000 เสา (ล าน
บาท) 

(493) (504) (515) (526) 
  

คาเชาลวงหนาสุทธิรายป
สําหรับเสาโทรคมนาคม
กลุมที่สองจํานวน 3,000 

เสา (ลานบาท) 

9064 9334 9614 9894 - - 

 

หมายเหต ุ

1. คํานวณจากพ้ืนท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพ้ืนดินจํานวน 3,820 พ้ืนท่ี และพ้ืนท่ี (Antenna Slots) 
บนเสาโทรคมนาคมท่ีตั้งบนดาดฟาจํานวน 2,799 พ้ืนท่ี 

2. คํานวณจากพ้ืนท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพ้ืนดินจํานวน 5,568 พ้ืนท่ี และพ้ืนท่ี (Antenna Slots) 
บนเสาโทรคมนาคมท่ีตั้งบนดาดฟาจํานวน 1,806 พ้ืนท่ี 

3. คํานวณจากพ้ืนท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพ้ืนดินจํานวน 4,579 พ้ืนท่ี และพ้ืนท่ี (Antenna Slots) 
บนเสาโทรคมนาคมท่ีตั้งบนดาดฟาจํานวน 2,809 พ้ืนท่ี 

4. คํานวณจากพ้ืนท่ี (Antenna Slots) บนเสาโทรคมนาคมบนพ้ืนดินจํานวน 6,045 พ้ืนท่ี และพ้ืนท่ี (Antenna Slots) 
บนเสาโทรคมนาคมท่ีตั้งบนดาดฟาจํานวน 1,816 พ้ืนท่ี 
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(2) สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักระหวาง TICC TUC และ
กองทุน (“สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC”) 

คูสัญญา ..................................  

 

· TICC และ TUC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการ และ 

· กองทุน ในฐานะผูใหเชา  

วันมีผลใชบังคับของขอสัญญาที่
แกไขเพ่ิมเติมและแทนที่ ........  

· ขอสัญญาของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC มีผลบังคับใชเม่ือการซ้ือขาย FOC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน ซ่ึงคือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ("
วันมีผลใชบังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่  2") ท้ังน้ี ขอ
สัญญาบางประการท่ีเก่ียวของกับ FOC ท่ี TUC และ ทรูมูฟจะขาย
ใหแกกองทุนภายใตการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ("FOC ที่ลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังที่  3") จะมีผลบังคับใชเม่ือการซ้ือขาย FOC เพ่ือ
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน ("วันมีผลใชบังคับของการลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3") 

· เพ่ือวัตถุประสงคของการสรุปสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC การขายและเชาทรัพยสินท่ี
กองทุนลงทุนเพ่ิมเติมใดๆ โดยบริษัทในกลุมทรูใหแกกองทุนคร้ัง
ถัดไปหลังจากการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จะเรียกวา "การลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3" 

ทรัพยสินที่เชา ........................  · ทรัพยสินท่ี TICC และ TUC เชา ดําเนินการและบริหารจัดการอยู
ภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลัก FOC ประกอบดวย  

(ก) ทรัพย สินจากสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเบ้ืองตน 

TICC 

(i) ระบบ FOC หลักในเขตตางจังหวัดความยาว 5,112 
กิโลเมตร โดยท่ีในแตละป TICC เชา ดําเนินการและ
บริหารจัดการระบบ FOC หลัก ไมนอยกวาท่ีกําหนด
ในตารางแนบทายสรุปขอกําหนดและเงื่อนไขหลัก
ของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ 
และบริหารจัดการหลัก FOC 

(ii) อุปกรณระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของกับระบบ FOC 

หลัก   

(iii) ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดซ่ึงเป น
อุปกรณโทรคมนาคมประเภท Passive (สําหรับการ
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ใชแตเพียงผูเดียวของ TICC เวนแต TICC ตกลงเปน
อยางอ่ืนหลังป พ.ศ. 2561) และ 

(iv) ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดซ่ึงเปน
อุปกรณโทรคมนาคมประเภท Active (สําหรับการใช
แตเพียงผูเดียวของ TICC) 

(ข) ทรัพยสินจากสวนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
หากการโอนขาย FOC เพ่ือลงทุน เพ่ิม เติม  ค ร้ัง ท่ี  2 ท่ี
เก่ียวของเสร็จสมบูรณ 

TUC 

(i) รอยละ 80 ของ FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี  2 ซ่ึ ง เป น  FOC สําห รับ ใช ใน ธุรกิจให บ ริการ
โทรศัพท เค ล่ือนท่ีใน เขตพ้ืน ท่ีต างจังหวัด  ซ่ึ ง มี
ระ ย ะ ท าง  1,113 กิ โล เม ต ร (ห รือ  62,594 ค อ ร
กิโลเมตร) 

(ii) รอยละ 80 ของ FOC หลักของ ท รูมูฟ  ท่ีลงทุ น
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ซ่ึงคือ FOC หลักสําหรับใชในธุรกิจ
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอินเทอรเน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณ ฑล ซ่ึงมีระยะทาง
ประมาณ 542 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,147 
คอรกิโลเมตร) 

(ค) ทรัพยสินจากสวนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 - 

หากการโอนขาย FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ 
เสร็จสมบูรณ 

TICC 

(i) รอยละ 80 ของ FOC ท่ีรองรับระบบ FTTx ท่ีทรูมูฟ
จะขายใหแกกองทุนภายใตการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
3 ซ่ึงคือ FOC ท่ีรองรับระบบ FTTx สําหรับใชใน
ธุรกิจให บ ริก ารอิ น เท อ ร เน็ ต และบ รอด แบน ด
อินเทอร เน็ตในเขตต างจังหวัด  ซ่ึ ง มี ระยะทาง
ประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือประมาณ 220,428 
คอรกิโลเมตร) (“FOC รองรับระบบ FTTx ของท
รูมูฟ ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3”) 

TUC 

(i) รอยละ 80 ของ FOC ท่ี TUC จะขาย ใหแกกองทุน
ภายใตการลงทุนเพ่ิมเติม  ค ร้ัง ท่ี  3 ซ่ึ งคือ  FOC 
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สําหรับใชในธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขต
พ้ืนท่ีตางจังหวัด ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 8,017 
กิโลเมตร (หรือประมาณ 252,006  คอรกิโลเมตร) 
(“FOC ของ TUC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3”) 

(ii) รอยละ 80 ของ FOC หลักท่ีทรูมูฟจะขายใหแก
กองทุนภายใตการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ซ่ึงคือ 
FOC หลักท่ีรองรับระบบ FTTx สําหรับใชในธุรกิจ
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอินเทอรเน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณ ฑล ซ่ึงมีระยะทาง
ประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือประมาณ 117,871 
คอรกิโลเมตร) (“FOC หลักของ ทรูมูฟ ที่ลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3”) 

(รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่เชา”) 

· ทรัพยสิน FOC ท่ีโอนมายังกองทุนท่ีเปนสวนหน่ึงของทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
2 และ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ซ่ึงกองทุนสามารถให TUC 

TICC หรือผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ เชาได ภายใตสัญญา
แกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC 

รวมเรียกวา “ทรัพยสินของกองทุน” 

อัตราคาเชา .............................  · ต้ังแตวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันมีผลใชบังคับของการ
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 อัตราคาเชา สําหรับทรัพยสินท่ีเชา คือ  

(ก) ระบบ FOC หลัก: 

(i) จนถึงรอยละ 76 ของระบบ FOC หลัก (93,370 คอร
กิโลเมตร): 350 บาทตอเดือนตอคอรกิโลเมตร และ 

(ii) ในสวนท่ีเกินรอยละ 76 จนถึงรอยละ 100 ของระบบ 
FOC หลัก: 500 บาทตอเดือนตอคอรกิโลเมตร 

โดยอัตราคาเชาสุทธิท่ีกองทุนจะไดรับตอปสําหรับระบบ 
FOC หลักจะคํานวณจากอัตราท่ีระบุดานบนหักดวยสวนลด
ท่ีอัตรา 186 ลานบาทตอป 

(ข) อุปกรณระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของกับระบบ FOC หลัก: 
38 ลานบาทตอป 

(ค) ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดซ่ึงเปนอุปกรณ
โทรคมนาคมประเภท Passive: 791 ลานบาทตอป (ท้ังน้ี อยู
ภายใตการปรับเปล่ียนอัตราในอนาคตซ่ึงจะมีการตกลงกัน 
ในกรณีท่ี TICC ตกลงสละสิทธิในการใชแตเพียงผูเดียวของ
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ตน หลังจากป พ.ศ. 2561) 

(ง) ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดซ่ึงเปนอุปกรณ
โทรคมนาคมประเภท Active: 317 ลานบาทตอป 

· ต้ังแตวันมีผลใชบังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เปนตนไป 
อัตราคาเชา สําหรับทรัพยสินท่ีเชา คือ 

· ทรัพยสินของกองทุนจากสวนหนึ่งของทรัพยสินโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน 

(ก) ระบบ FOC หลัก: 350 บาท ตอเดือน ตอคอรกิโลเมตรโดย
อัตราคาเชาสุทธิท่ีกองทุนจะไดรับตอปสําหรับ FOC จะ
คํานวณจากอัตราท่ีระบุดานบนหักดวยสวนลด ท่ีอัตรา 186 
ลานบาทตอป  

(ข) อุปกรณระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของกับระบบ FOC หลัก: 
38 ลานบาทตอป: คาเชาสําหรับป พ.ศ. 2562 ถึงป พ.ศ. 
2564 (เม่ือวันท่ีมีผลใชบังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
เกิดข้ึน) 35.34 ลานบาทตอป (ซ่ึงคํานวณโดยหักสวนลด
จํานวนรอยละ 7 แลว)  

(ค) ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดซ่ึงเปนอุปกรณ
โทรคมนาคมประเภท Passive:  

(i) สําหรับป พ.ศ. 2560: 832.13 ลานบาทตอป 

(ii) ต้ังแตป พ.ศ. 2561 เปนตนไป: คาเชารายปของป
กอนหนา บวกดวยการปรับอัตราเพ่ิม ข้ึนรายป 
(annual escalation) (อางอิงกับดัชนีราคาผูบริโภค 
หรือ CPI) 

(ท้ังน้ี อยูภายใตการปรับเปล่ียนอัตราในอนาคตซ่ึงจะมีการ
ตกลงกัน ในกรณีท่ี TICC ตกลงสละสิทธิในการใชแตเพียงผู
เดียวของตน หลังจากป พ.ศ. 2561)  

(ง) ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดซ่ึงเปนอุปกรณ
โทรคมนาคมประเภท Active:  

(i) สําหรับป พ.ศ. 2560: 333.48 ลานบาท ตอป 

(ii) สําหรับป พ.ศ. 2561: 333.48 ลานบาทตอป บวก
ด ว ย ก า ร ป รั บ อั ต ร า เ พ่ิ ม ข้ึ น ร า ย ป  ( annual 

escalation) (อางอิงกับดัชนีราคาผูบริโภค หรือ CPI)   

(iii) สําหรับป พ.ศ. 2562 (ต้ังแตวันมีผลใชบังคับของการ
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3): คาเชารายปของป พ.ศ. 
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2561 (หักออกรอยละ 7 เน่ืองจากการหมดอายุการ
เชาของอุปกรณ  Wifi และ DSLAM) บวกดวยการ
ปรับอัตราเพ่ิมข้ึนรายป (annual escalation) (อางอิง
กับดัชนีราคาผูบริโภค หรือ CPI) และ  

(iv) สําหรับป พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564: คาเชารายป
ของปกอนหนา บวกดวยการปรับอัตราเพ่ิมข้ึนรายป 
(annual escalation) (อางอิงกับดัชนีราคาผูบริโภค 
หรือ CPI)  

· ทรัพยสินของกองทุนจากสวนหนึ่งของ FOC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 

(ก) FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2: 350 บาทตอเดือน
ตอคอรกิโลเมตร โดยอัตราคาเชาสุทธิท่ีกองทุนจะไดรับตอป
สําหรับ FOC จะคํานวณจากอัตราท่ีระบุดานบนหักดวย
สวนลด ท่ีอัตรา 12 ลานบาทตอป 

(ข) FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2: 350 บาทตอ
เดือนตอคอรกิโลเมตร โดยอัตราคาเชาสุทธิท่ีกองทุนจะไดรับ
ตอปสําหรับ FOC จะคํานวณจากอัตราท่ีระบุดานบนหักดวย
สวนลด ท่ีอัตรา 6 ลานบาทตอป 

· ทรัพยสินจากสวนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

(ก) FOC รองรับระบบ FTTx ของทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
3: 350 บาทตอเดือนตอคอรกิโลเมตร โดยอัตราคาเชาสุทธิท่ี
กองทุนจะไดรับตอปสําหรับ FOC จะคํานวณจากอัตราท่ี
ระบุดานบนหักดวยสวนลด ท่ีอัตรา 65 ลานบาทตอป 

(ข) FOC ของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3: 350 บาทตอเดือน
ตอคอรกิโลเมตร โดยอัตราคาเชาสุทธิท่ีกองทุนจะไดรับตอป
สําหรับ FOC จะคํานวณจากอัตราท่ีระบุดานบนหักดวย
สวนลด ท่ีอัตรา 88 ลานบาทตอป 

(ค) FOC หลักของ ทรูมูฟ ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3: 350 บาทตอ
เดือนตอคอรกิโลเมตร โดยอัตราคาเชาสุทธิท่ีกองทุนจะไดรับ
ตอปสําหรับ FOC จะคํานวณจากอัตราท่ีระบุดานบนหักดวย
สวนลด ท่ีอัตรา 6 ลานบาทตอป 

· การปรับเปล่ียนของอัตราคาเชา อยูภายใตเงื่อนไขดานลางน้ี 

(ก) การปรับอัตราคาเชาเพ่ิมข้ึนรายป  (annual escalation) 

สําหรับอัตราคาเชาระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด 
(สําหรับอุปกรณโทรคมนาคมประเภท Active และอุปกรณ



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 327 

โท รค มน าคม ป ระเภท Passive) ซ่ึ ง เป น ส วน ห น่ึ งของ
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน 

(i) ในอัตรารอยละ 5 ตอป ในป พ.ศ. 2558 และ 

(ii) ในอัตราเทากับดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price 

Index หรือ CPI) ท่ีประกาศโดยกระทรวงพาณิชย 
ประเทศไทยสําหรับปกอนหนา โดยเร่ิมคิดคํานวณ
จากเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ท้ังน้ี อัตราดังกลาว
ตองไมเกินรอยละ 3.5 และในกรณีท่ีอัตราดัชนีราคา
ผูบริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ติดลบ 
จะไมมีการปรับอัตราคาเชา 

(ข) ไมมีการปรับอัตราคาเชาเพ่ิมสําหรับการเชา ดําเนินการและ
บริหารจัดการ FOC และอุปกรณระบบส่ือสัญญาณ 

ระยะเวลาของการเชา ดําเนินการ
และบริหารจัดการ ..................  

· ระยะเวลาของการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการมีกําหนดอายุ
เปนดังน้ี 

(ก) ทรัพยสินของกองทุนจากสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน 

(i) สําหรับระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนดใน
เขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดซ่ึงเปนอุปกรณโทรคมนาคม
ประเภท Passive จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 
นับต้ังแตวันท่ีวันมีผลใชบังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 เกิดข้ึน ระยะเวลาของการเชา ดําเนินการ
และบริหารจัดการจะขยายใหส้ินสุดลงในวันท่ี 15 
กั น ย า ย น  พ .ศ . 2576 (“ระย ะ เว ล าก าร เช า
ระยะแรก” (Initial Term)) และ 

(ii) สําหรับอุปกรณระบบส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของกับ
ระบบ FOC หลัก และ ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ี
ตางจังหวัดซ่ึงเปนอุปกรณ โทรคมนาคมประเภท 
Active (ยกเวนอุปกรณ Wifi และ DSLAM ซ่ึงจะเชา
จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) จนถึง 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 และนับต้ังแตวันท่ีวันมีผลใชบังคับของ
การลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เกิดข้ึน ระยะเวลาของการ
เชา ดําเนินการและบริหารจัดการจะขยายใหส้ินสุด
ลงในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

(ข) ทรัพยสินของกองทุนจากสวนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 และ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 - หากการโอน
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ขาย FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  ค ร้ังท่ี  2 ห รือ FOC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จสมบูรณ แลวแตกรณี นับต้ังแตวันมี
ผลใชบังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หรือวันมีผลใช
บังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 แลวแตกรณี จนถึง 15 
กันยายน พ.ศ. 2576 

· การตออายุระยะเวลาการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการเปนดังน้ี 

(ก) สําหรับการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการระบบ FOC 

หลัก และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดซ่ึงเปน
อุปกรณโทรคมนาคมประเภท Passive ซ่ึงเปนทรัพยสินของ
กองทุนจากสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน อยาง
นอยสองปกอนส้ินสุดระยะเวลาของการเชา ดําเนินการและ
บริหารจัดการในขณะน้ัน (ระยะเวลาการเชา ดําเนินการและ
บริหารจัดการชวงแรก หรือระยะเวลาท่ีถูกขยาย แลวแต
กรณี) TICC และ/หรือ ผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ 
จะแจงกองทุนหาก TICC และ/หรือ ผูเชาและบริหารจัดการ
ด้ังเดิม อ่ืนๆ ตองกาตออายุระยะเวลา และ/หรือขยาย
ระยะเวลาการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินท่ี
เก่ียวของ สําหรับชวงเวลาท่ีคูสัญญาตกลงรวมกัน และใน
อัตราตลาดท่ีจะตกลงรวมกัน และอยูภายใตการตกลง
รวมกันในเร่ืองสวนลด แตท้ังน้ี สวนลดดังกลาวตองไมนอย
กวาท่ี TICC และ/หรือผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ 
เคยไดรับ 

(ข) สําหรับการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการอุปกรณระบบ
ส่ือสัญญาณท่ีเก่ียวของกับระบบ FOC หลักและระบบบรอด
แบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดซ่ึงประกอบดวยอุปกรณ
โทรคมนาคมประเภท Active ซ่ึงเปนทรัพยสินของกองทุน
จากสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
เบ้ืองตน อยางนอยหน่ึงปกอนส้ินสุดระยะเวลาของการเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการในขณะน้ัน  TICC และ/หรือ ผู
เชาและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ จะแจงกองทุนหาก TICC 

และ/หรือผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ ตองการตออายุ
ระยะเวลา และ/หรือขยายระยะเวลาการเชา ดําเนินการและ
บริหารจัดการทรัพย สินท่ีเก่ียวของ สําหรับชวงเวลาท่ี
คูสัญญาตกลงรวมกัน และในอัตราตลาดท่ีจะตกลงรวมกัน 
และอยูภายใตการตกลงรวมกันในเร่ืองสวนลด แต ท้ังน้ี 
สวนลดดังกลาวตองไมนอยกวาท่ี TICC และ/หรือผูเชาและ
บริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ เคยไดรับ 
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(ค) สําหรับทรัพยสินจากสวนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 2 และทรัพยสินจากสวนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3  

(i) TICC และ/หรือ TUC และ/หรือ ผู เชาและบริหาร
จัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ จะตออายุการเชา ดําเนินการและ
บริหารจัดการ (ซ่ึงจะส้ินสุดลงในวันท่ี 15 กันยายน 
พ.ศ. 2576 (“ระยะเวลาการเชาระยะแรก” (Initial 

Term)) สําหรับการเชาไมนอยกวารอยละ 80 ของ
คอรกิโลเมตรท้ังหมดของทรัพยสินดังกลาว เปน
ระยะเวลา (ก) 10 ป นับจากวันครบอายุสัญญาเชา
ระย ะแรก  ( Initial Term) ห รือ  (ข ) ระย ะ เวล า ท่ี
เหลืออยูของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ท่ี TICC หรือบริษัทในกลุมทรูท่ีใหบริการบรอดแบนด
ถืออยู แลวแตเวลาใดจะส้ันกวา หากหลังจากครบ
อายุสัญญาเชาระยะแรก (Initial Term) TICC หรือ 
บริษัทในกลุมทรูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือใหบริการบรอดแบนดจาก กสทช 
และเงื่อนไขขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ีครบถวน 

- รา ย ได ร ว ม ท้ั ง ป ข อ ง ก ลุ ม ท รู จ า ก ก า ร
ใหบ ริการบรอดแบนด  ท่ี ระบุ ในรายงาน
ป ระ จํ า ป  พ .ศ .2 5 7 5  ข อ งท รู  เ กิ น ก ว า 
16,546,000,000 บาท หรือ 

- สวนแบงตลาดโดยรวมของกลุมทรูในการ
ใหบริการบรอดแบนด  ตามขอมูลลาสุดท่ี
ประกาศโดยหนวยงานท่ีนาเช่ือถือ มากกวา
รอยละ 33 

ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขอยางเดียวกัน ยกเวน 
อัตราคาเชารายเดือนท่ีใชบังคับ (ซึ่งตองไมนอยกวา 
350 บาท ตอคอรกิโลเมตร) ตามท่ีคูสัญญาไดตกลง
รวมกัน เวนแตคูสัญญาตกลงไวเปนอยางอ่ืน 

ผูเชาและบริหารจัดการเพ่ิมเติม
 ................................................  

· กองทุนมีสิทธิใหเชาแกบุคคลใดๆ และใหบุคคลใดๆ ดําเนินการและ
บริหารจัดการระบบ FOC หลัก และ อุปกรณระบบส่ือสัญญาณ ท่ี
ไมไดถูกเชา ดําเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือ TUC 

ภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลัก FOC ใหแกบุคคลใดๆ ท้ังน้ี อยูภายใตสิทธิของ TICC 

และ TUC ตามท่ีระบุดานลางน้ี 
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(ก) หากกองทุนประสงคจะใหเชาแกผูเชาและบริหารจัดการท่ี
เปนบุคคลภายนอกและใหผูเชาและบริหารจัดการท่ีเปน
บุ ค ค ลภ าย น อ กดํ า เนิ น การแ ละบ ริห ารจัด การ ห รือ 
ดําเนินการเจรจาตกลงเร่ืองการเชา การดําเนินการ และ
บริหารจัดการท รัพ ย สิน ท่ี ยั งไม ได อ ยู ภายใต การเช า 
ดําเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/หรือTUC 

ภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC  กองทุนตองย่ืนคําเสนอในการเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการดังกลาวใหแก TICC และTUC 

กอน และ TICC และ/หรือTUC มีสิทธิตอบรับคําเสนอในการ
เชา ดําเนินการและบริหารจัดการ โดยเงื่อนไขในการเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการท่ีใหแก TICC และ/หรือTUC 

น้ันตองไมเปนเงื่อนไขท่ีดอยกวาท่ีเสนอใหแกผูเชาและ
บริหารจัดการท่ีเปนบุคคลภายนอก (รวมท้ัง หากผูเชาและ
บริหารจัดการท่ีเปนบุคคลภายนอกมีสิทธิไดรับสวนลดใดๆ 
TICC และ/หรือTUC จะไดรับสวนลดดังกลาวดวยเชนกัน) 
ท้ังน้ี กองทุนจะไมใหเชา FOC แกบุคคลใดๆ ในอัตราท่ีตํ่า
กวา 500 บาท ตอคอรกิโลเมตร ตอเดือน 

(ข) หากเม่ือใดก็ตามกองทุนไดเขาทําสัญญากับผูเชาและบริหาร
จัดการท่ีเปนบุคคลภายนอก เพ่ือเชา ดําเนินการและบริหาร
จัดการทรัพยสินประเภทเดียวกันกับทรัพยสินท่ีเชาภายใต
สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลัก FOC และมีเงื่อนไขท่ีเปนคุณมากกวาท่ีใหแก 
TICC และ TUC น้ัน TICC และ/หรือTUC มีสิทธิใหกองทุน
ดําเนินการแก ไข สัญ ญ าแก ไขและแทนท่ี สัญ ญ าเช า 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC เพ่ือให TICC และ
TUC ไดรับเงื่อนไขท่ีเปนคุณดังกลาวน้ัน 

การบํารุงรักษา การดําเนินการและ
บริหารจัดการ .........................  

· กองทุนไมมีหนาท่ีใดๆ ในการดําเนินการและบริหารจัดการโครงขาย
หรือบริหารจัดการทรัพยสิน ท้ังน้ี  TICC และ/หรือ TUC มีหนาท่ี
ความรับผิดชอบ  (ไมวาจะดําเนินการดวยตนเอง หรือ ผานบุคคล
อ่ืนใดท่ี TICC และ/หรือ TUC แตงต้ัง) ในการบํารุงรักษา การ
ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชา และ FOC ท่ียังวางอยู 
ใหเปนไปตามระดับมาตรฐานการบริการท่ีระบุไวในสัญญาแกไข
และแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC และ
ตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด 

การใชทรัพยสินที่ เชาและพ้ืนที่
 ................................................  

· TICC และ TUC ตกลงวาจะใช  ดําเนินการและบริหารจัดกา ร
ทรัพยสินท่ีเชาตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาแกไขและ
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แทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC เงื่อนไข
ดังกลาว รวมถึงแตไมจํากัดเพียง จะใชมาตรการปองกันท่ีเหมาะสม
ท้ังปวงเพ่ือหลีกเล่ียงการสรางความเสียหายแกทรัพยสินท่ีเชา จะไม
ใชทรัพยสินท่ีเชาเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนใดนอกเหนือไปจากกิจการ
โทรคมนาคม และ/หรือ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
(หากไดรับการอนุญาตตามกฎหมายใหดําเนินการได) จะแจงให
กองทุนทราบในทันทีท่ีทําไดหลังจากรูวาเกิดเหตุเพลิงไหม นํ้าทวม 
กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใดๆ ท่ีกระทบตอทรัพยสินท่ีเชา 

สิทธิแหงทาง ...........................  · กองทุนไมมีหนาท่ีความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการจัดหามาซ่ึงสิทธิ
แหงทางสําหรับทรัพยสินของกองทุน ท้ังน้ี TICC และ TUC รับทราบ
และยืนยันวาสิทธิแหงทางท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินของกองทุนโดย
นิติกรรมสัญญาท่ีไดใหสิทธิไว อยูในช่ือของ TICC หรือ TUC หรือ
ช่ือของผู เชาและบริหารจัดการด้ังเดิม อ่ืนใด (หากมี ) ตลอด
ระยะเวลาของการเชา ตามสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC และเม่ือส้ินสุดสัญญาแกไข
และแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC 

TICC และ TUC จะดําเนินการใหมีสิทธิแหงทางสําหรับทรัพยสิน
ของกองทุน ตราบใดท่ี TICC TUC หรือบริษัทในกลุมทรูสามารถ
กระทําไดตามกฎหมายและไม มี ผู เชารายอ่ืนโดยเปนไปตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC   

· กองทุนตกลงท่ีจะเปนผูรับผิดชอบในคาสิทธิแหงทางในจํานวนและ
วิธีการตามท่ีกองทุนและ TICC และ TUC ไดตกลงกันซ่ึงในอนาคต
คาสิทธิแหงทางดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยอางอิงจากคา
สิทธิแหงทางท่ีเรียกเก็บจาก TICC และ TUC สําหรับทรัพยสินของ
กองทุนโดยเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาแกไขและ
แทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC 

· TUC และ TICC ตกลงท่ีจะรับผิดชอบราคาและคาใชจายในการ
ยาย FOC ลงใตดิน อันเก่ียวเน่ืองกับ FOC จากทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ 
FOC ท่ี ล ง ทุ น เพ่ิ ม เติ ม  ค ร้ั ง ท่ี  3 (โด ย ท่ี  TUC จ ะ ต อ ง ได รั บ
คาตอบแทนสําหรับการยายทรัพยสินจากกองทุน โดยเปนไปตาม
เงื่อนไขของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม) และสําหรับสวนตางระหวางคา
สิทธิแหงทางท่ีเรียกเก็บจากการวางสายพาดผานเสาไฟฟาและคา
สิทธิแหงทางของทอใตดินสําหรับสวนของ FOC ซ่ึงจะถูกยายลงใต
ดิน  
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ขอตกลงที่จะไมแขงขัน...........  · เวนแตไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนกอน TUC 

และ TICC จะไมดําเนินการ (และจะจัดการใหบริษัทในกลุมทรูไม
ดําเนินการ) สราง FOC ใหมในเสนทางเดียวกันกับ FOC ซ่ึงเปน
สวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน, FOC 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2, FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 หรือ FOC 

อ่ืนๆซ่ึงถูกขายใหแกกองทุน และ/หรือถูกเชาโดยบริษัทในกลุมทรู ณ 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (และวันมีผลใชบังคับของการ
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เม่ือมีการไดมาซ่ึง FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 3 เกิดข้ึน) โดยมีขอยกเวนตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 

(ก) FOC ซ่ึงกองทุนสามารถใหเชาแกบริษัทใดๆในกลุมทรูมี
ปริมาณความจุในเชิงเทคนิคไมเพียงพอตอความตองการใช
บริการของบริษัทในกลุมทรูท่ีเก่ียวของอยางเต็มท่ี โดยมี
เงื่อนไขวาจะตองมีหลักฐานและคําอธิบายท่ีเพียงพอและ
เปนเหตุเปนผลท่ีเก่ียวกับความจุในเชิงเทคนิคท่ีไมเพียงพอ
ดังกลาวใหแกกองทุนเพ่ือเปนขอมูล หรือ 

(ข) กองทุนปฏิเสธท่ีจะใหเชา FOC ท่ีมีอยูแกบริษัทใดในกลุมทรู 
หรือ 

(ค) คูสัญญาไมสามารถตกลงเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลในเชิง
พาณิชยสําหรับการเชา FOC ท่ีมีอยูได 

• ในแตละกรณีท่ีระบุไวขางตน บริษัทใดๆในกลุมทรูอาจใชดุลยพินิจ
เปนการสวนตัวท่ีจะสราง FOC ในเสนทางเดียวกันกับทรัพยสินของ
กองทุนเพ่ือตอบสนองตอความตองการใชบริการของบริษัทในกลุม 
ทรูท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตาม มีเงื่อนไขดวยวา TUC หรือ TICC 

จะตองแจงใหกองทุนทราบถึงเจตนาท่ีจะเชา FOC ท่ีมีอยูกอน 
(พรอมท้ังรายละเอียดของความจุและความตองการทางเทคนิคอ่ืนๆ 
ตามท่ีบริษัทในกลุมทรูท่ีเก่ียวของตองการ) โดยกองทุนจะตอบกลับ 
TUC หรือ TICC วาจะใหเชา FOC ท่ีมีอยูแกบริษัทในกลุมทรูท่ี
เก่ียวของตามความตองการท่ีไดรับแจงหรือไม พรอมกับเงื่อนไขท่ี
สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชยอันเก่ียวเน่ืองกับการเชาใหแก TUC 
หรือ TICC ไดรับทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตไดรับการ
แจงจาก TUC หรือ TICC  ในกรณีท่ี FOC ท่ีมีอยูของกองทุนสําหรับ
เสนทางใดๆมีความจุไมเพียงพอหรือไมตอบสนองตอความตองการ
ทางเทคนิคในการใชบริการของบริษัทในกลุมทรูท่ีเก่ียวของไดไมวา
ในแงใด แลวแตกรณี TUC หรือ TICC จะเชาหรือจะดําเนินการให
บริษัทในกลุมทรูท่ีเก่ียวของเชา FOC ท่ีมีอยูของกองทุนจนครบรอย
ละ 100 กอน ภายใตเงื่อนไขท่ีวา FOC ท่ีมีอยูของกองทุนสามารถใช
ในการดําเนินการของบริษัทในกลุมทรูน้ันๆไดอยางเหมาะสม และ 
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TUC หรือ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุมทรูใดๆ อาจเลือกท่ีจะ
ดําเนินการสราง FOC ใหมเพ่ิมข้ึนในเสนทางเดียวกันกับ FOC ท่ีมี
อยูของกองทุน ภายใตเงื่อนไขท่ีระบุไวดานลางน้ี 

• หาก (ก) กองทุนไมตอบกลับหนังสือของ TUC หรือ TICC ภายใน
ระยะเวลา 30 วันท่ีระบุไวกอนหนาน้ี หรือ (ข) กองทุนแจงแก TUC 

หรือ TICC วากองทุนปฏิเสธท่ีจะใหเชา FOC ท่ีมีอยูของกองทุน 
หรือ (ค) กองทุนเสนอเงื่อนไขการเชา FOC ท่ีมีอยูของกองทุนใหแก 
TUC หรือ TICC พิจารณาแลว แต TUC หรือ TICC และ กองทุนไม
สามารถตกลงเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชยท่ีเก่ียวกับการ
เชา FOC ท่ีมีอยูของกองทุนดังกลาวได ภายในระยะเวลา 30 วัน 
นับแตวันท่ีกองทุนไดเสนอเงื่อนไขการเชาให TUC หรือ TICC ได
พิจารณา บริษัทในกลุมทรูท่ีเก่ียวของจะมีสิทธิดําเนินการสราง 

FOC ใหมเพ่ิมข้ึนในเสนทางเดียวกันกับ FOC ท่ีมีอยูของกองทุนได  
ท้ังน้ี TUC หรือ TICC จะตองแจงขอมูลท่ีเก่ียวของกับ FOC ใหมท่ี
บริษัทในกลุมทรูท่ีเก่ียวของดําเนินการสรางใหกองทุนไดรับทราบ
เปนลายลักษณ อักษร โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําได
ภายหลังจากการดําเนินการสราง FOC ใหมเสร็จสมบูรณ 

· ขอกําหนดท่ีเก่ียวกับขอตกลงท่ีจะไมแขงขันน้ีจะยังคงมีผลแม
ระยะเวลาการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการภายใตสัญญาแกไข
และแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC น้ีจะ
ส้ินสุดลง 

สิทธิแตผูเดียว (Exclusivity) ....  · สําหรับทรัพยสินท่ีมาจากสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม TICC มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการเชา ดําเนินการและ
บริหารจัดการระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดจากกองทุน 
ภายหลังจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 TICC อาจตกลงสละสิทธิการ
ใชแตผูเดียว ท้ังน้ี ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขท่ี TICC ตกลง
ยินยอม  

ประกันภัย ...............................  · กองทุนมีหนา ท่ีความรับผิดชอบในการจัดให มีและคงไว ซ่ึ ง
ประกันภัยประเภทความรับผิดตอบุคคลภายนอกบนทรัพยสินท่ีเชา 
รวมท้ังมีหนาท่ีตองชําระเบ้ียประกันภัย  

ความรับผิดชดใช ....................  · กองทุน และ TICC และ/หรือTUC ตางตกลงท่ีจะรับผิดชดใชคา
สินไหมทดแทนและคาเสียหายท้ังปวงใหแกอีกฝาย อันเปนผลมา
จากการผิดคํารับรอง คํารับประกัน และขอปฏิบัติของตนภายใต
สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการ
ห ลัก  FOC ท้ั ง น้ี  โด ยมี ข อ ย ก เวน ต า งๆ  ต าม ห ลัก ป ฏิ บั ติ ใน
อุตสาหกรรม 
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การโอนสิทธิเรียกรอง .............  · กองทุน และ TICC และ/หรือ TUC ตางสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ 
หนาท่ีของตนภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ 
และบริหารจัดการหลัก FOC ใหแกบุคคลภายนอก เม่ือไดรับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญาอีกฝายกอน โดย TICC 

และ TUC อาจใชหรือใหบริการท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินท่ีเชาภายใต
สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการ
หลัก FOC แกลูกคาของ TICC และ/หรือ TUC หรือการเชาชวง
ทรัพยสินท่ีเชาใหแกบุคคลอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในสัญญา 

· กองทุนจะไมขาย โอนหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินท่ีเชาแกผูใด
โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจาก TICC 

และTUC กอน (ท้ังน้ี การพิจารณาใหความยินยอมดังกลาว จะ
เปนไปอยางสมเหตุสมผลและไมชักชา) และกองทุนจะตองจัดการ
ใหผูท่ีซื้อหรือรับโอนทรัพยสินท่ีเชาตกลงเปนลายลักษณอักษร (โดย
เปนเงื่อนไขกอนการขาย โอน หรือ จําหนายจายโอนดังกลาว) ท่ีจะ
ปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาแกไขและแทนท่ี
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC และรับไปซ่ึง
สิทธิ ความรับผิดและหนาท่ีตางๆ ภายใตสัญญาดังกลาว 

การยกระดับประสิทธิภาพ 
(Upgrades) ..............................  

· ในกรณีจําเปน หรือ สมควร ท่ีจะตองมีการยกระดับประสิทธิภาพ 
(upgrade) ทรัพยสินท่ีเชาใดๆ หรือทรัพยอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ ท่ีกองทุน
ไดรับจาก TICC และ/หรือ TUC หรือ ทรู หรือบริษัทยอยของทรู และ
อยูภายใตการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการภายใตสัญญาแกไข
และแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC น้ัน 
TICC แ ล ะ /ห รือ TUC จ ะ ดํ า เนิ น ก า ร เพ่ื อ ให มี ก า รย ก ระ ดั บ
ประสิทธิภาพ (upgrade) ดังกลาวในทุกกรณี ดวยคาใชจายของ
ตนเอง โดยท่ีการยกระดับประสิทธิภาพ (upgrade) จะกลายเปน
สินทรัพยเพ่ิมเติมของ TICC และ/หรือTUC ซ่ึงหาก TICC และ/หรือ 
TUC ประสงคจะขายใหแกบุคคลใด TICC และ/หรือTUC ตองย่ืน
คําเสนอในการขายสินทรัพยดังกลาวแกกองทุนกอน 

การส้ินสุดของสัญญา .............  · คูสัญญาแตละฝายมีสิทธิบอกเลิกการเชา ดําเนินการและบริหาร
จัดการไดในหลายๆ กรณี เชน กรณีท่ีคูสัญญาอีกฝายไมสามารถ
ปฏิบัติตามหนาท่ีสําคัญของตนภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ี
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC ซ่ึงรวมถึง (ใน
กรณีของ TICC และ/หรือ TUC) การไมสามารถชําระคาเชาในชวง
ระยะเวลาหน่ึง การลมละลาย หรือกรณีท่ีการปฏิบัติตามหนาท่ี
สําคัญภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลัก FOC ของคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงจะมีผลเปน
การกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
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· TUC หรือ TICC มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC หากไมมีบริษัทในกลุมทรู
ตองการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะเชาทรัพย สินท่ีเชาเพ่ือ
วัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ อันเปนผลมาจากการส้ินสุดหรือส้ิน
อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือใชในการ
ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเกี่ยวเน่ืองกับ FOC เปนตน 

กฎหมายที่ใชบังคับ.................  · สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการ
หลัก FOC อยูภายใตการบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอํานาจศาล .......................  · ศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณา ตัดสินคดี
ความ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับขอพิพาทท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากหรือเก่ียวเน่ืองกับสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก FOC 

 

ระบบ FOC หลักข้ันตํ่า ซึ่งเปนทรัพยสินจากสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน ท่ี TICC จะเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการในแตละป 

ป 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

ประมาณการระบบ 
FOC หลักขั้นตํ่า  
(รอยละของระยะทาง
คอรกิโลเมตรท้ังหมด) 

60 60 61 62 63 65 66 67 68 69 69 70 71 72 

ป 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

ประมาณการระบบ 
FOC หลักขั้นตํ่า  
(รอยละของระยะทาง
คอรกิโลเมตรท้ังหมด) 

72 72 72 72 72 72 72 
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(3) สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการ บํารุงรักษา และบริหารจัดการ FOC ระหวาง TICC 

และ กองทุน ("สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC") 

คูสัญญา ..................................  · TICC ในฐานะผูเชาชวงและบริหารจัดการ และ 

· กองทุน ในฐานะผูใหเชาชวง  

วันมีผลใชบังคับของขอสัญญาที่
แกไขและแทนที่ ......................  

· ขอสัญญาของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการ
และบริหารจัดการ FOC จะมีผลบังคับใชเม่ือการซ้ือขาย FOC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน ซ่ึงคือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 ("วันมีผลใชบังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 2") ท้ังน้ี 
ขอสัญญาบางประการท่ีเกี่ยวของกับ FOC ท่ีจะถูกใหเชาโดย TICC 

ใหแกกองทุน ภายใตการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ("FOC ที่ลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังที่  3") จะมีผลบังคับใชเม่ือการเชา FOC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จส้ิน ("วันมีผลใชบังคับของการลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3") 

· เพ่ือวัตถุประสงคของการสรุปสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC การขายและเชาทรัพยสินท่ี
กองทุนลงทุนเพ่ิมเติมใดๆ โดยบริษัทในกลุมทรูใหแกกองทุนคร้ัง
ถัดไปหลังจากการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 จะเรียกวา "การลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3" 

ทรัพยสินที่เชา ........................  · ทรัพยสินท่ี TICC เชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการอยูภายใต
สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC ประกอบดวย  

(ก) ทรัพย สินจากสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  

(i) FOC ความยาว 7,981 กิ โล เมตร (303,453 คอร
กิ โล เม ต ร) โด ย ท่ี ใน แ ต ล ะ ป  TICC จ ะเช าช ว ง 
ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC ไมนอยกวาท่ี
กําหนดในตารางแนบทายสรุปขอกําหนดและเงื่อนไข
หลักของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC 

(ข) ทรัพยสินจาก FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  

(i) หากการเชาระยะยาวของ FOC รองรับระบบ FTTx 

ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เสร็จสมบูรณ 
รอยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx สําหรับใชใน
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ธุ รกิจ ให บ ริก ารอิ น เท อ ร เน็ ต และบ รอด แบน ด
อินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทาง 670 กิโลเมตร (80,014 คอรกิโลเมตร) 

(ค) ทรัพยสิน  ซ่ึงกองทุนไดรับสิทธิการเชาระยะยาวจาก TICC 

ในระบบ FTTx สําหรับใชในธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ต
และบรอดแบนดอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (619,986 
คอรกิโลเมตร) และมีสิทธินําออกหาประโยชนโดยการใหเชา
ชวงไดภายใตสัญญาเชาชวงระยะยาวอันเก่ียวเน่ืองกับ FOC 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ("FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3") 

(i) หากการเชาระยะยาวของ FOC รองรับระบบ FTTx 

ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เสร็จสมบูรณ 
รอยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx สําหรับใชใน
ธุรกิจให บ ริก ารอิ น เท อ ร เน็ ต และบ รอด แบน ด
อินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (619,986 คอร
กิโลเมตร) 

(รวมเรียกวา "ทรัพยสินที่เชาชวง") 

· ทรัพยสินของ FOC ท่ีโอนมายังกองทุนอันเปนสวนหน่ึงของทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 FOC 

รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ FOC 

รองรับระบบ FTTx ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ซ่ึงกองทุนสามารถให
เชาชวงแก TICC หรือผูเชาชวงอ่ืนๆ ภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ี
สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC รวมเรียกวา 
"ทรัพยสินที่กองทุนสามารถใหเชาชวงได" 

อัตราคาเชา .............................  · ต้ังแตวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันมีผลใชบังคับของการ
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 อัตราคาเชาสําหรับทรัพยสินท่ีใหเชาชวง (ซึ่ง
คือ  ท รัพย สินจากสวนห น่ึงของท รัพย สินโครงสรางพ้ื นฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1) คือ 

(ก) จนถึง 213,818 คอรกิโลเมตร ของ FOC: 350 บาทตอเดือน
ตอคอรกิโลเมตร 

(ข) ในสวน ท่ีเกิน 213,818 คอรกิ โลเมตร ถึง 303,453 คอร
กิโลเมตร ของ FOC: 1,100 บาทตอเดือนตอคอรกิโลเมตร 

โดยอัตราคาเชาสุทธิท่ีกองทุนจะไดรับตอปสําหรับ FOC จะคํานวณ
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จากอัตราท่ีระบุดานบนหักดวยสวนลด ท่ีอัตรา 88 ลานบาทตอป  

· นับต้ังแตวันมีผลใชบังคับของการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 เปนตนไป 
อัตราคาเชาสําหรับทรัพยสินท่ีเชาชวง คือ  

ทรัพยสินจากสวนหนึ่ งของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

(ก) 350 บาทตอเดือนตอคอรกิโลเมตร โดยอัตราคาเชาสุทธิท่ี
กองทุนจะไดรับตอปสําหรับ FOC จะคํานวณจากอัตราท่ี
ระบุดานบนหักดวยสวนลด ท่ีอัตรา 88 ลานบาทตอป  

ทรัพยสินจากสวนหนึ่งของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

(ก) 350 บาทตอเดือนตอคอรกิโลเมตร โดยอัตราคาเชาสุทธิท่ี
กองทุนจะไดรับตอปสําหรับ FOC จะคํานวณจากอัตราท่ี
ระบุดานบนหักดวยสวนลด ท่ีอัตรา 7 ลานบาทตอป 

ทรัพยสินจากสวนหนึ่งของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

(ก) 350 บาทตอเดือนตอคอรกิโลเมตร โดยอัตราคาเชาสุทธิท่ี
กองทุนจะไดรับตอปสําหรับ FOC จะคํานวณจากอัตราท่ี
ระบุดานบนหักดวยสวนลด ท่ีอัตรา 142 ลานบาทตอป 

· ไมมีการปรับอัตราคาเชาชวงเพ่ิมหรือลดลงสําหรับทรัพยสินท่ีเชา
ชวงตลอดระยะเวลาของการเชาชวง เวนแตตามท่ีคูสัญญาจะตกลง
กันตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาแกไขและแทนท่ี
สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC 
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ร ะ ย ะ เว ล า ข อ ง ก า ร เช า ช ว ง 
ดําเนินการและบริหารจัดการ .  

· ระยะเวลาของการเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการมีกําหนด
อายุเปนดังน้ี 

(ก) ทรัพย สินจากสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  ค ร้ังท่ี  1 - จนถึงวัน ท่ี  7 
ธันวาคม พ.ศ. 2569 และต้ังแตวันมีผลใชบังคับของการ
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เกิดข้ึน ระยะเวลาของการเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการจะขยายใหส้ินสุดลงในวันท่ี 15 
กันยายน พ.ศ. 2576  

(ข) ทรัพยสินจากสวนหน่ึงของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และทรัพยสินจากสวนหน่ึง
ของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 - หากการให เชา FOC รองรับระบบ FTTx ของ 
TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หรือการใหเชา FOC รองรับ
ระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  ค ร้ัง ท่ี  3 เสร็จ
สมบูรณ แลวแตกรณี นับต้ังแตวันมีผลใชบังคับของการ
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หรือวันมีผลใชบังคับของการลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 แลวแตกรณี จนถึงวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 
2576 

· การตออายุระยะเวลาการเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการเปน
ดังน้ี 

(ก) TICC และ/หรือผูเชาชวงและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ จะ
ตออายุการเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ ทรัพยสินท่ี
เชาชวงในจํานวนไมนอยกวารอยละ 71 ของจํานวนคอร
กิโลเมตรท้ังหมดของทรัพยสินจากสวนหน่ึงของทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และ
ในจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนคอรกิโลเมตร
ท้ังหมดของทรัพยสินจากสวนหน่ึงของ FOC รองรับระบบ 
FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และทรัพยสินจาก
สวนหน่ึงของ FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เปนระยะเวลา (ก) 10 ป นับจากวันครบ
อายุ สัญ ญ าเช าช วงระยะแรก  ( Initial Term) ห รือ  (ข ) 
ระยะเวลาท่ี เหลืออยูของใบอนุญ าตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ี TICC หรือบริษัทในกลุมทรูท่ีใหบริการบรอด
แบนดถืออยู แลวแตเวลาใดจะส้ันกวา หากหลังจากครบอายุ
สัญญาเชาชวงระยะแรก (Initial Term) TICC หรือ บริษัทใน
กลุมทรูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือให
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บริการบรอดแบนดจาก กสทช และเงื่อนไขขอใดขอหน่ึง
ดังตอไปน้ีครบถวน 

(i) รายไดรวมท้ังปของกลุมทรูจากการใหบริการบรอด
แบนด ท่ีระบุในรายงานประจําป พ.ศ. 2568 หรือ 
2575 ของทรู แลวแตกรณี เกินกวา 16,546,000,000 
บาท หรือ 

(ii) สวนแบงตลาดโดยรวมของกลุมทรูในการใหบริการบ
รอดแบนด ตามขอมูลลาสุดท่ีประกาศโดยหนวยงาน
ท่ีนาเช่ือถือ มากกวารอยละ 33 

(ค) อยางนอยสองป  กอนส้ินสุดระยะเวลาของการเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการในขณะน้ัน TICC และ/หรือผู
เชาชวงและบริหารจัดการและบริหารจัดการด้ังเดิม อ่ืนๆ 
จะแจงกองทุนในกรณีที่ TICC และ/หรือผูเชาชวงและบริหาร
จัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ ตองการจองสิทธิเพ่ือตออายุสัญญาเชา
ชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลักของ TICC ท้ังหมด
หรือบางสวนท่ี TICC และ/หรือผูเชาชวงและบริหารจัดการ
ด้ังเดิมอ่ืนๆ เชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการอยูภายใต
สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลัก FOC ในอัตราของตลาดท่ีจะตกลง
รวมกัน และอยูภายใตการตกลงรวมกันในเร่ืองสวนลด 
รวมถึงสวนลดของผูเชาชวงและบริหารจัดการด้ังเดิม แตทั้งน้ี
ตองไมนอยกวาท่ี TICC และ/หรือผู เชาชวงและบริหาร
จัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ เคยไดรับ 

ผู เช าช ว งแ ล ะบ ริห าร จั ด ก าร
เพ่ิมเติม ...................................  

· กองทุนมีสิทธิใหเชาชวงแกบุคคลใดๆ และใหบุคคลใดๆ ดําเนินการ
และบริหารจัดการ FOC ท่ีไมไดถูกเชาชวง ดําเนินการและบริหาร
จัดการโดย TICC และ/หรือผูเชาชวงและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ 
ภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลัก FOC ใหแกบุคคลใดๆ ท้ังน้ี อยูภายใตสิทธิของ 
TICC และ/หรือผูเชาชวงและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ ตามท่ีระบุ
ดานลางน้ี 

(ก) หากกองทุนประสงคจะใหเชาชวงแกผูเชาชวงและบริหาร
จัดการท่ีเปนบุคคลภายนอกและใหผูเชาชวงและบริหาร
จัดการท่ีเปนบุคคลภายนอกดําเนินการและบริหารจัดการ 
ห รือ ดําเนินการเจรจาตกลงเร่ืองการให เชาชวง การ
ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินท่ียังไมไดอยูภายใต
การเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการโดย TICC และ/
หรือผูเชาชวงและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ ภายใตสัญญา
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แกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC กองทุนตองย่ืนคําเสนอในการเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการดังกลาวใหแก TICC และ/หรือ
ผูเชาชวงและบริหารจัดการด้ังเดิม อ่ืนๆ กอน และ TICC 

และ/หรือผูเชาชวงและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ มีสิทธิตอบ
รับคําเสนอในการเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ โดย
เงื่อนไขในการเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการท่ีใหแก 
TICC และ/หรือผูเชาชวงและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ น้ัน
ตองไมเปนเงื่อนไขท่ีดอยกวาท่ีเสนอใหแกผูเชาชวงและ
บริหารจัดการท่ีเปนบุคคลภายนอก (รวมท้ัง หากผูเชาชวง
และบริหารจัดการท่ีเปนบุคคลภายนอกมีสิทธิไดรับสวนลด
ใดๆ TICC และ/หรือผูเชาชวงและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ 
จะไดรับสวนลดดังกลาวดวยเชนกัน) 

(ข) หากเม่ือใดก็ตามกองทุนไดเขาทําสัญญากับผูเชาชวงและ
บริหารจัดการท่ีเปนบุคคลภายนอก เพ่ือเชาชวง ดําเนินการ
และบริหารจัดการทรัพยสินประเภทเดียวกันกับทรัพยสินท่ี
เชาชวงภายใต สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญ าเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC และมีเงื่อนไขท่ีเปน
คุณมากกวาท่ีใหแก TICC และ/หรือผูเชาชวงและบริหาร
จัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ น้ัน TICC และ/หรือผูเชาชวงและบริหาร
จัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ มีสิทธิใหกองทุนดําเนินการแกไขสัญญา
แกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC เพ่ือให TICC  และ/หรือผู เชาชวงและ
บริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนๆ ไดรับเงื่อนไขท่ีเปนคุณดังกลาวน้ัน 

การบํารุงรักษา การดําเนินการและ
บริหารจัดการ .........................  

· กองทุนไมมีหนาท่ีใดๆ ในการดําเนินการบริหารจัดการโครงขายหรือ
บริหารจัดการทรัพยสิน ท้ังน้ี  TICC มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  (ไมวา
จะดําเนินการดวยตนเอง หรือ ผานบุคคลอ่ืนใดท่ี TICC แตงต้ัง) ใน
การบํารุงรักษา (ซอม FOC เสนเดิมท่ีชํารุดเสียหาย หรือหา FOC 

เสนใหมท่ีมีความสามารถอยางนอยเทาเดิมมาแทน) การดําเนินการ
และบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชาชวง และ FOC ท่ียังวางอยู ให
เปนไปตามระดับมาตรฐานการบริการท่ีระบุไวในสัญญาแกไขและ
แทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC และ
ตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด 

· หาก TICC ไมสามารถรักษาระดับความพรอมของทรัพยสินท่ี
กองทุนสามารถใหเชาชวงไดตามท่ีระบุในสัญญาแกไขและแทนท่ี
สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC เปนเวลา 2 
เดือนติดตอกัน TICC ตกลงชําระคาปรับใหกองทุนในอัตรารอยละ 2 
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ของจํานวนคาเชาชวงรายเดือนในชวงระยะเวลา 2 เดือนดังกลาว 
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกองทุนรองขอ ภายหลังจากท่ีมีผูเชาและบริหาร
จัดการท่ีเปนบุคคลภายนอกเชาชวงทรัพยสินจากกองทุนตาม
ขอกําหนดของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการ
และบริหารจัดการสําหรับ FOC คูสัญญาตกลงจะดําเนินการหารือ
โดยสุจริตเพ่ือตกลงคาปรับท่ีสมเหตุสมผลและเหมาะสมท่ี TICC 

และ/หรือผูเชาชวงและบริหารจัดการด้ังเดิม อ่ืนๆ ตองชําระอัน
เน่ืองมาจาก TICC และ/หรือผูเชาชวงและบริหารจัดการด้ังเดิม อ่ืนๆ 
ไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามระดับการประกันการใหบริการ 
(Service Level) ตามท่ีกําหนดในสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญา
เชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ได 

การใชทรัพยสินที่เชาชวงและพ้ืนที่
 ................................................  

· TICC ตกลงวาจะใช ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเชา
ชวงตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาแกไขและแทนท่ี
สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC เงื่อนไข
ดังกลาว รวมถึงแตไมจํากัดเพียง จะใชมาตรการปองกันท่ีเหมาะสม
ท้ังปวงเพ่ือหลีกเล่ียงการสรางความเสียหายแกทรัพยสินท่ีเชาชวง 
จะไมใชทรัพยสินท่ีเชาชวงเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนใดนอกเหนือไปจาก
กิจการโทรคมนาคม และ/หรือ กิจการวิทยุกระจายเสียง หรือธุรกิจ
วิทยุและโทรทัศน เวนแตการใหเชาชวงทรัพยสินท่ีเชาอีกทอดหน่ึง
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญา
เชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC และจะแจงให
กองทุนทราบในทันทีท่ีทําไดหลังจากรูวาเกิดเหตุเพลิงไหม นํ้าทวม 
กรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุใดๆ ท่ีกระทบตอทรัพยสินท่ีเชาชวง  

การใหเชาชวงทรัพยสินที่เชาชวง
อีกทอดหนึ่ง ............................  

· TICC อาจนําทรัพยสินท่ีเชาชวงออกใหเชาชวงอีกทอดหน่ึงได ท้ังน้ี 
TICC จะตองไมนําใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงาน ("dark fiber") 

ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินท่ีเชาชวงออกใหเชาชวงอีกทอดหน่ึงแก
ผูใดในอัตราคาเชาชวงท่ีตํ่ากวาอัตราท่ีกองทุนอาจเรียกเก็บจากผู
เชาชวงและบริหารจัดการท่ีเปนบุคคลภายนอกรายอ่ืน เวนแตกรณี
ดังตอไปน้ี 

(ก) การนํา dark fiber ออกใหเชาชวงอีกทอดหน่ึงแกบุคคลใด
อยูกอนวันท่ีของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC แลว 

(ข) การนํา dark fiber ออกให ทรู หรือบริษัทในกลุม ทรู เชาใช
ชวงอีกทอดหน่ึง 

(ค) การนํา dark fiber ออกใหเชาชวงอีกทอดหน่ึงตามกฎหมาย
หรือคําส่ัง กสทช.  
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(ง) การนํา dark fiber ออกใหเชาชวงอีกทอดหน่ึงในกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (1) ถึง (3) ขางตน ตามท่ีกองทุนได
ใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร 

ประกันภัย ...............................  · กองทุน (ไมวาดําเนินการดวยตนเองหรือผานบุคคลอ่ืนใด) มีหนาท่ี
ความรับผิดชอบในการจัดใหมีและคงไวซึ่งประกันภัยประเภทความ
รับผิดตอบุคคลภายนอกบนทรัพยสินท่ีเชาชวง รวมท้ังมีหนาท่ีตอง
ชําระเบ้ียประกันภัย  

สิทธิแหงทาง ...........................  · กองทุนไมมีหนาท่ีความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการจัดหามาซ่ึงสิทธิ
แหงทางสําหรับทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถใหเชาชวง ท้ังน้ี TICC 

รับทราบและยืนยันวาทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถใหเชาชวงใชสิทธิ
แหงทางโดยนิติกรรมสัญญาท่ีไดใหสิทธิไวในช่ือของ TICC เองหรือ
ช่ือของผูเชาชวงและบริหารจัดการด้ังเดิมอ่ืนใด (หากมี) ตลอด
ระยะเวลาของการเชาชวง ตามสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา
ชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC และเม่ือส้ินสุดสัญญา
แกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก 
FOC TICC จะดําเนินการใหมี สิทธิแหงทางสําหรับทรัพยสินท่ี
กองทุนสามารถใหเชาชวงตราบเทาท่ี TICC สามารถกระทําไดตาม
กฎหมายและกองทุนไมมีผูเชาชวงรายอ่ืนโดยเปนไปตามขอกําหนด
และเงื่อนไขภายใต สัญ ญ าแก ไขและแทนท่ี สัญ ญ าเช าช วง 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC  

· กองทุนตกลงท่ีจะเปนผู รับผิดชอบในคาสิทธิแหงทางสําหรับ
ทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถใหเชาชวงในจํานวนและวิธีการตามท่ี
กองทุนและ TICC ไดตกลงกันซ่ึงในอนาคตคาสิทธิแหงทางดังกลาว
อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยอางอิงจากคาสิทธิแหงทางท่ีเรียกเก็บ
จาก TICC สําหรับทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถใหเชาชวง โดยเปนไป
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา
ชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC 

· TICC ตกลงท่ีจะรับผิดชอบราคาและคาใชจายในการยาย FOC ลง
ใตดิน อันเก่ียวเน่ืองกับ FOC จากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
และ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (โดยท่ี TUC จะตองได รับ
คาตอบแทนสําหรับการยายทรัพยสินจากกองทุน โดยเปนไปตาม
เงื่อนไขของสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม) และสําหรับสวนตางระหวางคา
สิทธิแหงทางท่ีเรียกเก็บจากการวางสายพาดผานเสาไฟฟาและคา
สิทธิแหงทางของทอใตดินสําหรับสวนของ FOC ซ่ึงจะถูกยายลงใต
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ดิน 

ขอตกลงที่จะไมแขงขัน · เวนแตไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนกอน TICC 

จะไมดําเนินการ (และจะจัดการใหบริษัทในกลุมทรูไมดําเนินการ) 
สราง FOC ใหมในเสนทางเดียวกันกับ FOC ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 , 
FOC รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2, FOC 

รองรับระบบ FTTx ของ TICC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 หรือ FOC 

อ่ืนๆซ่ึงถูกขายใหแกกองทุน และ/หรือถูกเชาโดยบริษัทในกลุมทรู ณ 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (และวันมีผลใชบังคับของการ
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เม่ือมีการไดมาซ่ึง FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 3 เกิดข้ึน) โดยมีขอยกเวนตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 

(ก) FOC ซ่ึงกองทุนสามารถใหเชาแกบริษัทใดๆในกลุมทรูมี
ปริมาณความจุในเชิงเทคนิคไมเพียงพอตอความตองการใช
บริการของบริษัทในกลุมทรูท่ีเก่ียวของอยางเต็มท่ี โดยมี
เงื่อนไขวาจะตองมีหลักฐานและคําอธิบายท่ีเพียงพอและ
เปนเหตุเปนผลท่ีเก่ียวกับความจุในเชิงเทคนิคท่ีไมเพียงพอ
ดังกลาวใหแกกองทุนเพ่ือเปนขอมูล หรือ 

(ข) กองทุนปฏิเสธท่ีจะใหเชา FOC ท่ีมีอยูแกบริษัทใดในกลุมทรู 
หรือ 

(ค) คูสัญญาไมสามารถตกลงเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลในเชิง
พาณิชยสําหรับการเชา FOC ท่ีมีอยูได 

• ในแตละกรณีท่ีระบุไวขางตน บริษัทใดๆในกลุมทรูอาจใชดุลยพินิจ
เปนการสวนตัวท่ีจะสราง FOC ในเสนทางเดียวกันกับทรัพยสินท่ี
กองทุนสามารถใหเชาชวงไดเพ่ือตอบสนองตอความตองการใช
บริการของบริษัทในกลุมทรูท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตาม มีเงื่อนไขดวย
วา TICC จะตองแจงใหกองทุนทราบถึงเจตนาท่ีจะเชา FOC ท่ีมีอยู
กอน (พรอมท้ังรายละเอียดของความจุและความตองการทาง
เทคนิคอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทในกลุมทรูท่ีเกี่ยวของตองการ) โดยกองทุน
จะตอบกลับ TICC วาจะใหเชา FOC ท่ีมีอยูแกบริษัทในกลุมทรูท่ี
เก่ียวของตามความตองการท่ีไดรับแจงหรือไม พรอมกับเงื่อนไขท่ี
สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชยอันเก่ียวเน่ืองกับการเชาใหแก TICC 

ไดรับทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตไดรับการแจงจาก TICC  

ในกรณีท่ี FOC ท่ีมีอยูของกองทุนสําหรับเสนทางใดๆมีความจุไม
เพียงพอหรือไมตอบสนองตอความตองการทางเทคนิคในการใช
บริการของบริษัทในกลุมทรูท่ีเก่ียวของไดไมวาในแงใด แลวแตกรณี 
TICC จะเชาหรือจะดําเนินการใหบริษัทในกลุมทรูท่ีเก่ียวของเชา 
FOC ท่ีมีอยูของกองทุนจนครบรอยละ 100 กอน ภายใตเงื่อนไขท่ีวา 
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FOC ท่ีมีอยูของกองทุนสามารถใชในการดําเนินการของบริษัทใน
กลุมทรูนั้นๆไดอยางเหมาะสม และ TICC และ/หรือ บริษัทในกลุมท
รูใดๆ อาจเลือกท่ีจะดําเนินการสราง FOC ใหมเพ่ิมข้ึนในเสนทาง
เดียวกันกับ FOC ท่ีมีอยูของกองทุน ภายใตเงื่อนไขท่ีระบุไวดานลาง
น้ี 

• หาก (ก) กองทุนไมตอบกลับหนังสือของ TICC ภายในระยะเวลา 
30 วันท่ีระบุไวกอนหนาน้ี หรือ (ข) กองทุนแจงแก TICC วากองทุน
ปฏิเสธท่ีจะใหเชา FOC ท่ีมีอยูของกองทุน หรือ (ค) กองทุนเสนอ
เงื่อนไขการเชา FOC ท่ีมีอยูของกองทุนใหแก TICC พิจารณาแลว 
แต TICC และ กองทุนไมสามารถตกลงเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลใน
เชิงพาณิชยท่ีเก่ียวกับการเชา FOC ท่ีมีอยูของกองทุนดังกลาวได 
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันท่ีกองทุนไดเสนอเงื่อนไขการเชา
ให  TICC ได พิจารณ า บ ริษัทในกลุมทรูท่ี เก่ียวของจะมี สิท ธิ
ดําเนินการสราง FOC ใหมเพ่ิมข้ึนในเสนทางเดียวกันกับทรัพยสินท่ี
กองทุนสามารถใหเชาชวงได   ท้ังน้ี  TICC จะตองแจงขอมูลท่ี
เก่ียวของกับ FOC ใหมท่ีบริษัทในกลุมทรูท่ีเก่ียวของดําเนินการ
สรางใหกองทุนไดรับทราบเปนลายลักษณอักษร โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ี
จะสามารถกระทําไดภายหลังจากการดําเนินการสราง FOC ใหม
เสร็จสมบูรณ 

· ขอกําหนดท่ีเก่ียวกับขอตกลงท่ีจะไมแขงขันน้ีจะยังคงมีผลแม
ระยะเวลาการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการภายใตสัญญาแกไข
และแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC น้ีจะ
ส้ินสุดลง 

ความรับผิดชดใช ....................  · กองทุน และ TICC ตางตกลงท่ีจะรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนและ
คาเสียหายท้ังปวงใหแกอีกฝาย อันเปนผลมาจากการผิดคํารับรอง 
คํารับประกัน และขอปฏิบัติของตนภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ี
สัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOCท้ังน้ี โดยมี
ขอยกเวนตางๆ ตามหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

· กองทุน และ TICC รับทราบและยืนยันวา กองทุนไดรับสิทธิการเชา
ระยะยาวจาก AWC ในทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถใหเชาชวงตาม
สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และจาก TICC 

สําหรับทรัพยสินท่ีกองทุนใหเชาชวงไดภายใต สัญญาเชา FOC 

ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หากเกิดกรณีท่ีสวนหน่ึงสวนใด
ของทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถใหเชาชวงมีขอบกพรองอยูแลวกอน
วันเร่ิมการเชาภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC TICC ในฐานะผูเชาชวง
ภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและ
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บริหารจัดการหลัก FOC ไมมีหนาท่ีท่ีจะตองแกไขขอบกพรอง
ดังกลาว และการแกไขขอบกพรองดังกลาวไม ถือเปนหนาท่ี ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการบํารุงรักษา ดําเนินการ และบริหารจัดการของ 
TICC อยางไรก็ดี TICC ตกลงจะไมเรียกรองใหกองทุนรับผิดชดใช
คาเสียหายใดๆ อันเกิดจากขอบกพรองดังกลาวเชนกัน   

· ในกรณีท่ีทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถใหเชาชวงดังกลาวมีขอบกพรอง
ใดๆ หรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีทําใหตองมีการแกไข ปรับเปล่ียน หรือยาย
ทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถใหเชาชวงดังกลาว สงผลให TICC ไม
สามารถใชทรัพยที่เชาชวงสวนหน่ึงสวนใดได TICC ตกลงท่ีจะยังคง
ชําระคาเชาชวงรายเดือนสําหรับทรัพยท่ีเชาชวงในสวนดังกลาว
ใหแกกองทุนตามสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการ
และบริหารจัดการหลัก FOC ตามเดิมทุกประการ อยางไรก็ดี หาก
การท่ีตองมีการแกไข ปรับเปล่ียน หรือยายทรัพยสิน ท่ีกองทุน
สามารถใหเชาชวงซ่ึงสงผลให TICC ไมสามารถใชทรัพยสินท่ีเชา
ชวงสวนหน่ึงสวนใดไดน้ัน เกิดจากความผิดของผูเชาชวงและบริหาร
จัดการท่ีเปนบุคคลภายนอก TICC ไมจําตองชําระคาเชาชวงราย
เดือนสําหรับทรัพยสินท่ีเชาชวงสวนท่ีไมสามารถใชไดในระหวางท่ี 
TICC ไมสามารถเชาชวงทรัพยสินท่ีเชาชวงสวนดังกลาวได ท้ังน้ี ใน
กรณีท่ี TICC รองขอ หาก TICC ไดรับความเสียหายอ่ืนใด อันเปน
ผลมาจากการไมสามารถใชทรัพยสินท่ีเชาชวงสวนหน่ึงสวนใดไดซึ่ง
เกิ ด จ าก ค วา ม ผิ ด ข อ ง ผู เช า ช ว งแ ล ะบ ริห า รจั ด ก าร ท่ี เป น
บุคคลภายนอก คูสัญญาตกลงจะดําเนินการหารือโดยสุจริตเพ่ือตก
ลงคาเสียหายท่ีสมเหตุสมผลและเหมาะสมท่ีกองทุน และ/หรือผูเชา
ชวงและบริหารจัดการท่ีเปนบุคคลภายนอกตองชดใชใหแก TICC  

การโอนสิทธิเรียกรอง .............  · กองทุน และ TICC ตางสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หนาท่ีของตน
ภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลัก FOC ใหแกบุคคลภายนอก เม่ือไดรับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญาอีกฝายกอน โดย TICC 

อาจใชหรือใหบริการท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินท่ีเชาชวงภายใตสัญญา
แกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก 
FOC แกลูกคาของ TICC และอาจใหเชาชวงอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว
ในสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC 

· กองทุนจะไมขาย โอนหรือจําหนายจายโอนสิทธิในทรัพยสินท่ีเชา
ชวงแกผูใดโดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนา
จาก TICC กอน (ท้ังน้ี การพิจารณาใหความยินยอมดังกลาว จะ
เปนไปอยางสมเหตุสมผลและไมชักชา) และกองทุนจะตองจัดการ
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ใหผูที่ซ้ือหรือรับโอนสิทธิในทรัพยสินท่ีเชาชวงตกลงเปนลายลักษณ
อักษร (โดยเปนเงื่อนไขกอนการขาย โอน หรือ จําหนายจายโอน
ดังกลาว) ท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาแกไข
และแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC 

และรับไปซ่ึงสิทธิ ความรับผิดและหนาท่ีตางๆ ภายใตสัญญา
ดังกลาว 

การส้ินสุดของสัญญา .............  · คูสัญญาแตละฝายมีสิทธิบอกเลิกการเชาชวง ดําเนินการและ
บริหารจัดการในหลายๆ กรณีตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแกไขและ
แทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC เชน 
กรณีท่ีคูสัญญาอีกฝายไมสามารถปฏิบัติตามหนาท่ีสําคัญของตน
ภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและ
บริหารจัดการหลัก FOC ได ซ่ึงรวมถึง (ในกรณีของ TICC) การไม
สามารถชําระคาเชาในชวงระยะเวลาหน่ึง การลมละลาย หรือกรณี
ท่ีการปฏิบัติตามหนาท่ีสําคัญภายใตสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญา
เชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC ของคูสัญญาฝาย
ใดฝายหน่ึงจะมีผลเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย หรือกรณี
สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  หรือสัญญาเชา 
FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง แลวแตกรณี  

· TICC มี สิทธิบอกเลิกสัญ ญ าแก ไขและแทนท่ีสัญ ญ าเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC หากไมมีบริษัทในกลุมทรู
ตองการ หรือมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะเชาชวงทรัพยสินท่ีเชาชวงเพ่ือ
วัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ อันเปนผลมาจากการส้ินสุดหรือส้ิน
อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือใชในการ
ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมอันเก่ียวเน่ืองกับ FOC เปนตน  

กฎหมายที่ใชบังคับ.................  · สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหาร
จัดการหลัก FOC อยูภายใตการบังคับตามกฎหมายไทย 

เขตอํานาจศาล .......................  · ศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณา ตัดสินคดี
ความ หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับขอพิพาทท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากหรือเกี่ยวเน่ืองกับสัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง 
ดําเนินการและบริหารจัดการหลัก FOC  
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ประมาณการ FOC ท่ีเชาชวงข้ันตํ่าซึ่งเปนทรัพยสินสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 1 ท่ี TICC จะเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการในแตละป 

ป ประมาณการ FOC ท่ีเชาชวงข้ันตํ่า (คอรกิโลเมตร) 

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) หนังสือขอตกลงรวมกัน  (Letter of Agreement) ท่ี เก่ียวของกับทรัพย สินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม HSPA ระหวาง TUC TICC และกองทุน ("หนังสือขอตกลงรวมกันท่ีเก่ียวของกับ
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA") 

คูสัญญา ..................................  · TUC  

· TICC และ 

· กองทุน 

ขอตกลงกระทําการ ................  · ข้ึนอยูกับการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 TUC และ TICC ตกลงจะเชาทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA ซ่ึงปจจุบันอยูภายใตโครงการขายรายได 
ซ่ึงทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินในปจจุบันของ BFKT และ AWC ซ่ึง
ปจจุบัน BFKT และ AWC อยูระหวางการขายรายไดท่ีเกิดจากการให
เชาทรัพยสินดังกลาว (AWC ขายรายไดท่ีตนไดรับจาก BFKT และ 
BFKT ขายรายไดท่ีตนไดรับจาก กสท) ใหแกกองทุน และทรัพยสิน
ดังกลาวจะมีการโอนโดย AWC และ BFKT (ตอเม่ือกองทุนใชสิทธิใน
การซ้ือทรัพยสิน (call option)) มายังกองทุนในอนาคตภายหลังจาก
วัน ท่ี  สั ญ ญ าเช า เค ร่ือ งแ ล ะ อุ ป ก รณ  HSPA สั ญ ญ าเช า เส า
โทรคมนาคมของ AWC สัญญ าเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1  และสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลงตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาโอน
ขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีเก่ียวของ (ซ่ึงรวมถึงสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี  2) ท้ังน้ี มี
ระยะเวลาการเชาต้ังแตวันท่ี สัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA 

สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC สัญญาเชาเสาโทรคมนาคม
ของ AWC เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 และสัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ส้ินสุด ไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2576 ซ่ึง
คูสัญญาท่ีเก่ียวของจะดําเนินการเจรจาและตกลงจํานวนทรัพยสินท่ี
จะเชาตอไป อยางไรก็ดี จํานวนเงินสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากทรัพยสินดังกลาว
จะตองไมนอยกวาจํานวนท่ีกองทุนไดรับจาก BFKT และ AWC ตาม
โครงการขายรายไดในทรัพยสินดังกลาว  

กฎหมายที่ใชบังคับ.................  · หนังสือขอตกลงรวมกันท่ี เก่ียวของกับทรัพย สินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม HSPA อยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย  

เขตอํานาจศาล .......................  · ศาลไทยมีเขตอํานาจแตเพียงผูเดียวในการพิจารณาคดี ตัดสินคดีความ 
หรือกระบวนพิจารณาใดๆ และระงับขอพิพาทท่ีอาจเกิดข้ึนจาก หรือ
เก่ียวเน่ืองกับหนังสือขอตกลงรวมกันท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA 
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3.7.4. สาระสําคัญของสัญญาที่ทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 และสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

กองทุนไดเขาทําสัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
2 และ ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และ สัญญาเก่ียวกับการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ และ ทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ดังท่ีระบุไวในหัวขอ 3.7.3(ก) “สัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสิน
โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น โ ท ร ค ม น า ค ม ท่ี ล ง ทุ น เ พ่ิ ม เ ติ ม  
คร้ังท่ี 2” และ 3.7.3(ข) “สัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2” น้ี ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของซ่ึงเก่ียวกับการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีเก่ียวรวม และ สัญญาเชา FOC ระยะ
ยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 และการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ภายใตสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลัก
จะมีผลใชบังคับ ท้ังน้ี สาระสําคัญของสัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ท่ีกําหนดอยูใน สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 

สัญญาเชา FOC ระยะยาวท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 และ สัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหัวขอ 3.7.3 “สาระสําคัญของสัญญาท่ีทําให
ไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 2 และสัญญาเก่ียวกับการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2” 

3.7.5. การบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชนจากกิจการโครงสรางพ้ืนฐานในอนาคต 

หากในอนาคตกองทุนจะเขาทํา แกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการบริหารจัดการหรือการ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน และเปนการเขาทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาใดๆ ท่ี
เก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีมูลคาของสัญญาเกินกวา  100 ลาน
บาท หรือต้ังแตรอยละ 30 ข้ึนไปของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการเขาทํา แกไข หรือยกเลิก
สัญญาดังกลาว กองทุนจะกระทําไดตอเมือ่ไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน เวนแตเปนการเขาทํา แกไข หรือยกเลิก
สัญญาใดท่ีมีมูลคาของสัญญาเกินกวา 100 ลานบาท แตนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุน 
ณ เวลาท่ีมีการเขาทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาดังกลาวที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนแลว หรือ
ตามท่ีระบุในโครงการจัดการกองทุน ท้ังน้ี การคํานวณมูลคาของสัญญาดังกลาวขางตน ใหพิจารณาจากมูลคา
ของสัญญาทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน  
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4. การวิเคราะหและคําอธิบายของบริษัทจัดการ 

4.1. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

คําวิเคราะหและคําอธิบายของบริษัทจัดการควรพิจารณารวมกับงบการเงินประจําป และงบการเงินระหวางกาล 
ซ่ึงไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีถูกระบุไวในเอกสารฉบับน้ี 

ขอความท่ีระบุในสวนน้ีท่ีไมใชขอเท็จจริงในอดีต อาจเปนขอความในลักษณะท่ีเปนการคาดการณเหตุการณใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากท่ีคาดการณไวในประมาณ
การกําไรและกระแสเงินสดเน่ืองจากความเส่ียงและความไมแนนอนบางประการซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงาน 
ฐานะทางการเงินและกระแสเงินสด ผูลงทุนควรระมัดระวังวาเหตุการณในอนาคตไมสามารถคาดการณได และพิจารณา
หัวขอ 6. “ปจจัยความเส่ียงของกองทุนท่ีเก่ียวของกับการลงทุน” ซ่ึงกลาวถึงความเส่ียงและความไมแนนอนท่ีอาจสงผล
กระทบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานและใชวจิารณญาณในการพิจารณาหนังสือช้ีชวนรวมถึงผลประโยชน
และความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกอนตัดสินใจลงทุน  

กองทุน บริษัทจัดการ ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม กลุมทรู นิติบุคคลผูโอน ผูซ้ือหนวยลงทุนเบ้ืองตนใน
ตางประเทศ (Initial Purchaser) ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ผูดูแลผลประโยชน หรือบุคคลอ่ืนใด มิได
รับประกันผลการดําเนินงานของกองทุน การชําระคืนเงินทุน หรือการชําระเงินปนผลหรือผลตอบแทนอ่ืนใดจากหนวย
ลงทุน 

4.1.1. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

โดยท่ัวไป ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนจะไดรับผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ซ่ึงรวมถึง 
ความนาเช่ือถือของผูเชาและบริหารจัดการและคูสัญญาของกองทุน จํานวนการเชาและบริหารจัดการและอัตราสวนการ
เชาใชพ้ืนท่ีตอเสา รายจายลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เศรษฐกิจ
ของประเทศไทย สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวกับการกํากับดูแล และการแขงขัน 

(ก) ความนาเชื่อถือของผูเชาและบริหารจัดการและคูสัญญาของกองทุน 

รายไดของกองทุนจะมาจากสัญญาเชาระยะยาวท่ีมีการตกลงไวลวงหนา  ซ่ึงเปนไปตามสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการท่ีทํากับผูเชาและบริหารจัดการของกองทุน และสิทธิท่ีจะไดรับรายไดจากทรัพยสิน
โทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 และเสา
โทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 ซ่ึงมีลักษณะเปนสิทธิในรายไดระยะยาว ดังน้ัน กองทุนจึงตองอาศัยความ
นาเช่ือถือและความแข็งแกรงทางการเงินของผูเชาและบริหารจัดการและคูสัญญารายตางๆ อันรวมถึง BFKT AWC และ 
กสท. โทรคมนาคม ในการขายรายไดตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดที่เก่ียวของ ท้ังน้ี ผูเชาและบริหารจัดการ
หลักของกองทุน ไดแก บริษัทยอยท่ีเปนผูประกอบการ (operating subsidiaries) ของกลุมทรู ซ่ึงเปนหน่ึงในผูนําในการ
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีของไทยและหน่ึงในผูประกอบกิจการการโทรคมนาคมท่ีใหบริการแบบครบวงจรและครอบคลุม
ท่ัวประเทศของไทย หากผูเชาและบริหารจัดการหรือคูสัญญาของกองทุนประสบปญหาทางการเงิน อาจทําใหกองทุนไม
สามารถเรียกชําระคาเชา หรือเกิดความลาชาในการเรียกชําระคาเชาจากผูเชาและบริหารจัดการและคูสัญญาตางๆ ของ
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กองทุนได ซ่ึงอาจทําใหกองทุนตองตัดจําหนายเปนหน้ีสูญหรือบันทึกการดอยคาของหน้ีดังกลาว  โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 6.1.4 “กองทุนตองพ่ึงพาผูเชาและบริหารจัดการหลักจํานวนนอยรายสําหรับทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม และอาจจะไมสามารถเรียกชําระเงินจากผูเชาและบริหารจัดการเหลาน้ี หรือ AWC หรือ 

BFKT ไดตามกําหนดเวลา หรือไมสามารถเรียกชําระไดเลยในกรณีที่ผูเชาและบริหารจัดการหลักเหลาน้ี AWC หรือ BFKT 
ลมละลายหรือประสบปญหาทางการเงินอยางรายแรง”    

(ข) จํานวนผูเชาและบริหารจัดการและอัตราการเชาใชพื้นที่ตอเสา 

กองทุนอาจหาชองทางเพ่ิมจํานวนผูเชาพ้ืนท่ีรวมบนเสาโทรคมนาคมของกองทุน ซ่ึงการเชาพ้ืนท่ีรวม
เพ่ิมเติมจะเปนการเพ่ิมกระแสเงินสดของกองทุนและปรับปรุงอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานใหดีข้ึน เน่ืองจากกองทุน
จะมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอยในการเพ่ิมจํานวนผูเชาและบริหารจัดการรายใหมบนเสาโทรคมนาคมเดิม ท้ังน้ี อัตรา
การใชพ้ืนท่ีโดยเฉล่ียตอเสาสําหรับเสาโทรคมนาคมของกองทุนภายหลังการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เทากับ 1.76 พ้ืนท่ีตอเสา เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวน
พ้ืนท่ีรองรับโดยเฉล่ียท้ังหมดเทากับ 3.74 พ้ืนท่ีตอเสา (ท้ังน้ี บนสมมติฐานท่ีวาอัตราการใชพ้ืนท่ีเทากับ 1 พ้ืนท่ีตอเสา 
สําหรับเสาโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
และเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี  2 ตามขอตกลงเก่ียวกับสิทธิแตเพียงผู เดียวท่ีมีกับ กสท . 
โทรคมนาคม) ท้ังน้ี เสาโทรคมนาคมของกองทุนซ่ึงมีการใชงานจนถึงหรือเกือบถึงขีดความสามารถทางโครงสราง  
(structural capacity) แลว สามารถไดรับการเสริมความแข็งแกรงเพ่ือรองรับขีดความสามารถของการใหเชา ดําเนินการ
และบริหารจัดการในอนาคตไดโดยใชเงินลงทุนท่ีคอนขางตํ่า นอกจากน้ี กองทุนยังมีเสนใยแกวนําแสงท่ียังไมมีการใชงาน 
(dark fiber) ซ่ึงผูเชาและบริหารจัดการรายใหมบน FOC ของกองทุนสามารถเชารวมได ดวยเหตุน้ี เม่ือมีการเพ่ิมการเชา
และบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวม และการเพ่ิมอัตราสวนการเชาใชพ้ืนท่ี  รายไดของกองทุนก็จะสูงข้ึน ในทางตรงกันขามความ
เปนไปไดในการเติบโตของรายไดและความสามารถในการรักษาระดับตนทุนในการดําเนินงาน (operational leverage) 
ของกองทุนอาจไดรับผลกระทบ หากกองทุนไมสามารถใหเชา ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมของกองทุนในสวนท่ีไมมีการใชงานไดตามท่ีคาดหมายไว โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 6.1.5 
“การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการใชเสารวมกันและผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวมบนเสาโทรคมนาคมและ FOC ของ
กองทุน อาจไมไดเปนไปในลักษณะท่ีกองทุนคาดหมาย”   

(ค) รายจายลงทุนและสินทรัพยเพ่ิมเติม 

กองทุนมีรายจายลงทุนเพียงไมก่ีประเภท ซ่ึงรวมถึงการเขาซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
เพ่ิมเติม รวมท้ังการลงทุนในสวนปรับปรุงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความสามารถในการรองรับผูเชาและบริหารจัดการเพ่ิมเติมของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน 
เชน การปรับปรุงเสาโทรคมนาคม เปนตน ท้ังน้ี กลยุทธโดยรวมของกองทุนคือการพิจารณารายจายลงทุนอยางเหมาะสม 
โดยพิจารณาถึงความจําเปนและผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของกองทุน 

การซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมจะทําใหรายไดของกองทุนเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจาก
กองทุนมีแผนการซ้ือทรัพยสินเหลาน้ีก็ตอเม่ือผูเชาและบริหารจัดการหลักหรือผูเชาพ้ืนท่ีรวมของกองทุนไดผูกพันเปนการ
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ลวงหนาแลววาจะทําการเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีวางในทรัพยสินหรืออุปกรณท่ีไดรับการปรับปรุง (แลวแตกรณี) โดย
อัตราคาเชาจะเปนอัตราท่ีถูกกําหนดลวงหนา อยางไรก็ตาม ความเปนไปไดในการเติบโตของรายได และความสามารถใน
การรักษาระดับตนทุนในการดําเนินงาน (operational leverage) ของกองทุนอาจไดรับผลกระทบถากองทุนไมสามารถให
เชา ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมไดตามท่ีคาดหมายไว โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสิทธิที่จะไดรับคําเสนอกอน ซ่ึงกลุมทรูใหแกกองทุนตามเอกสารธุรกรรมท่ีเก่ียวของในหัวขอ 
3.7.1(ก) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเบ้ืองตน” หัวขอ 3.7.2(ก) “สัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1” หัวขอ  3.7.3(ก)  “สัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2”  3.7.4  “สาระสําคัญของสัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และสัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3”  หัวขอ 3.1.2(ข)(8) “การขยายจํานวนเสาโทรคมนาคมการขยายจํานวนเสา
โทรคมนาคม” และหัวขอหัวขอ 3.1.2(ค)(10) “การขยาย FOC และบรอดแบนด”    

(ง) คาใชจายในการดําเนินงาน 

คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนสวนใหญประกอบดวยคาใชจายสําหรับสิทธิแหงทาง คาใชจาย
ในการยายเสาโทรคมนาคม และคาเชาท่ีดินสําหรับเสาบางกลุม ท้ังน้ี ผูเชาและบริหารจัดการหลักของทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุนเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานและบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีตก
ลงกันตามท่ีระบุไวในสัญญาเชา ดําเนินการและบริหารจัดการท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.1.2(ข)(15) “การดําเนินงานและบํารุงรักษา” และหัวขอ 3.1.2(ค)(11) “สิทธิแหงทางและ
การติดตั้งอุปกรณ (Rights of Way and Equipment Access)” และ 3.1.2(ค)(12) “การดําเนินงานและการบํารุงรักษา” 

การเพ่ิมข้ึนของคาใชจายสําหรับสิทธิแหงทาง คาใชจายในการยายเสาโทรคมนาคม และคาเชาท่ีดิน
สําหรับเสาบางกลุม  อาจสงผลใหกองทุนมีคาใชจายในการดําเนินงานสูงข้ึน อยางไรก็ตาม ตามสัญญาเชา ดําเนินการ
และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีทํากับ TICC และ TUC (สําหรับ FOC และเสาโทรคมนาคม) กองทุนจะ
สามารถผลักภาระคาใชจายสวนเพ่ิมตามท่ีระบุในสัญญาดังกลาว สําหรับท้ังคาใชจายสําหรับสิทธิแหงทาง คาใชจายใน
การยายเสาโทรคมนาคม และคาเชาท่ีดินสําหรับเสาบางกลุม ไปใหกับผูเชาและบริหารจัดการหลักไดตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาดังกลาว 

(จ) การเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย และเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ผลการดําเนินงานกับคุณภาพและการเติบโตของรายไดของกองทุนข้ึนอยูกับสภาวะของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมไทย ซ่ึงสวนหน่ึงข้ึนอยูกับผลประกอบการโดยรวมของเศรษฐกิจไทย บริษัทจัดการเช่ือวาความตองการใน
บริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีจะเติบโตข้ึนเน่ืองจากเศรษฐกิจของไทยยังคงมีการพัฒนาและปรับตัวกับยุคสมัยอยาง
ตอเน่ือง เปนท่ีคาดหมายวาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ซ่ึงเปนหน่ึงในตลาดเอเชียแหงสุดทายท่ีเปดใหบริการระบบ 4G 

จะมีจํานวนผูใชบริการ 4G เติบโตข้ึนอยางมาก โดย Analysys Mason คาดวาจะมีอัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) 
ของจํานวนผูใชบริการ 4G ท่ีรอยละ 14 นับจากป พ.ศ. 2560 ถึงพ.ศ. 2565  บริษัทจัดการเช่ือวาสวนแบงทางการตลาด
ของจํานวนผูใชบริการ 4G จะสูงถึงรอยละ 76 ในป พ.ศ. 2565 ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการรับสงขอมูลตามท่ีคาดไว 
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และการขยายบริการระบบ 4G อยางตอเน่ืองจะทําใหผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีของไทยจําเปนตองติดตั้ง Node B 

และอุปกรณโครงขายอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนอีก สงผลใหความตองการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive เพ่ิมข้ึน ซ่ึง
จะสงผลใหความตองการในการเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวมบนเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทุนเพ่ิมข้ึนดวย 

อยางไรก็ดี เทคโนโลยีใหมซ่ึงไดรับการออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงขายโทรคมนาคม
สามารถชวยลดการใชและความจําเปนท่ีจะตองมีบริการรับสงสัญญาณแบบไรสายท่ีตองอาศัยเสาโทรคมนาคม ตลอดจน 
FOC ได ซ่ึงอาจสงผลใหความตองการของเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทุนลดลง และอาจสงผลกระทบในทางลบ
ตอรายไดของกองทุนได โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 6.2.5 “เทคโนโลยีใหมอาจทําใหธุรกิจของกองทุนเปน
ท่ีตองการนอยลงสําหรับลูกคาปจจุบันและ/หรือผูที่อาจเขามาเปนลูกคา และสงผลใหมีรายไดลดลง”   

การท่ีกองทุนดําเนินธุรกิจในประเทศไทยน้ัน ความตองการของการใชทรัพยสินกิจการโทรคมนาคมจึงมี
ความเก่ียวของกับสภาพเศรษฐกิจของไทย ตามรายงานของ Analysys Mason ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศท่ีแทจริง
ตอประชากร (Real Gross Domestic Product per Capita) ของไทยไดมีการขยายตัวท่ีอัตราเติบโตโดยเฉล่ียรอยละ 2.9 

นับจากป พ.ศ. 2555 ถึงป พ.ศ.2559 และคาดวาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศท่ีแทจริงตอประชากร (Real Gross 

Domestic Product per Capita) จะสามารถขยายตัวท่ีอัตราเติบโตโดยเฉล่ียรอยละ 3.2 ต้ังแตป พ.ศ.2560 ถึงป พ.ศ.
2565 อยางไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจอาจถดถอยหรือไมขยายตัวตามท่ีคาดไว และอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอความ
ตองการในบริการโทรคมนาคมและรายไดของกองทุน  

(ฉ) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับการกํากับดูแล  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหมีหนวยงานเดียวท่ีกํากับดูแลท้ังกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ดังน้ัน จึงไดมีการตรา พรบ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 ข้ึนแทน พรบ. 
องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2543 และการจัดต้ัง กสทช. ข้ึนแทนคณะกรรมการกทช. โดย กสทช. มีอํานาจในการกํากับ
ดูแลท้ังกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 10. 
“สรุปสาระสําคัญเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย”   

เน่ืองจากกฎระเบียบเหลาน้ีมีการเปล่ียนแปลง กองทุนไมสามารถคาดการณวา กสทช. จะใชอํานาจ
การกํากับดูแลอยางไร และนโยบายและกฎระเบียบซ่ึง กสทช. จะประกาศใชในอนาคตจะมีลักษณะและขอบเขตอยางไร 
หรือ กสทช. จะกํากับดูแลการดําเนินการตามนโยบายและกฎระเบียบท้ังท่ีมีอยูแลวและท่ีจะประกาศใชในอนาคตอยางไร 
การเปล่ียนแปลงดานการกํากับดูแลหรือการดําเนินการตางๆ ในอนาคตของ กสทช. ซ่ึงมีผลกระทบอยางรายแรงตอ
กองทุน อาจจะมีผลกระทบในทางลบตอรายไดและผลการดําเนินงานของกองทุนได โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน
หัวขอ 6.2.1 (ข) “อุตสาหกรรมการส่ือสารในประเทศไทยเปนธุรกิจท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลอยางเขมงวด ซ่ึงอาจนําไปสู
ความไมแนนอนเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการกํากับดูแลดานกฎระเบียบ” 

(ช) การแขงขัน  

กองทุนเปนกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมกองทุนแรกในประเทศไทย ซ่ึงขณะท่ีจัดทํา
เอกสารฉบับน้ี ยังไมมีเจาของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีเปนอิสระท่ีดําเนินการใหเชา ดําเนินการและ
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บริหารจัดการเสาโทรคมนาคมในประเทศไทย ท้ังน้ี ผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีรายใหญในประเทศไทย ซ่ึงรวมถึง เอ
ไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และ ทีโอที ตางมีทรัพยสินเสาโทรคมนาคมเปนของตนเองซ่ึงสวนใหญผูใหบริการ
ดังกลาวจะไมปลอยเชาพ้ืนท่ีรวมบนเสาโทรคมนาคมใหผูประกอบการรายอ่ืน ในขณะท่ีคูแขงในอุตสาหกรรมระบบ FOC 

ก็ยังรวมถึงกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน (JASIF) และผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีราย
ใหญในประเทศไทยเหลาน้ีเชนกัน ซ่ึงไดแก เอไอเอส ดีแทค กสท. โทรคมนาคม และทีโอที นอกจากน้ี กองทุนคาดวาจะมี
การแขงขันในภาคธุรกิจระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดท่ีมาจาก ทีโอที กสท. โทรคมนาคม บริษัท ยูไนเต็ด อิน
ฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด  บริษัท ยูไนเต็ด บรอดแบนด เทคโนโลยี จํากัด บริษัท แอดวานส ดาตา เน็ตเวิรค คอมมิวนิเคชั่นส 
จํากัด บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ท้ังน้ี กองทุนคาดวาแรงกดดันทางดานการแขงขันในอุตสาหกรรม
การใหเชา ดําเนินการและบริหารจัดการ เสาโทรคมนาคมในประเทศไทยซ่ึงอยูในระดับตํ่าจากการท่ีผูใหบริการ
โทรคมนาคมเคล่ือนท่ีรายใหญในประเทศไทยสวนใหญจะไมใหผูประกอบการรายอ่ืนเชาพ้ืนท่ีรวมบนเสาโทรคมนาคม จะ
สงผลในทางบวกตอรายไดของกองทุน อยางไรก็ดี การแขงขันในอุตสาหกรรมใหเชา ดําเนินการและบริหารจัดการ เสา
โทรคมนาคมมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต และแรงกดดันของการแขงขันในระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนดใน
เขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของกองทุน เน่ืองจากแรงกดดันเหลาน้ันอาจลด
โอกาสในการสรางรายได และเพ่ิมคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 
3.1.2(ข)(18) “การแขงขัน” และหัวขอ 3.1.2(ค)(15) “การแขงขัน” และหัวขอ 6.2.4 “การแขงขันท่ีสูงข้ึนในการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอาจกอใหเกิดแรงกดดันดานราคา ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบ
ตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน”  

4.1.2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการตองใชดุลยพินิจในการกําหนด
สมมติฐานรวมถึงการประมาณการท่ีเหมาะสม ซ่ึงการเลือกใชสมมติฐานและการประมาณการเหลาน้ีมีผลอยางมากตอ
การรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแตละรายการ อาทิ ปริมาณสินทรัพยและหน้ีสินรวม และรายไดและ
คาใชจายตาง ๆ อน่ึง การใชดุลยพินิจ การประมาณการ และการต้ังสมมติฐานของกองทุนซ่ึงปรากฎในนโยบายทาง
การเงินท่ีสําคัญน้ัน ถูกอธิบายอยางละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทุน ซ่ึงถูกระบุไวในเอกสารฉบับน้ี 
ท้ังน้ี นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตอไปน้ีเปนนโยบายสวนท่ีมีความสําคัญท่ีสุดตอการประมาณการฐานะทางการเงินของ
กองทุนและผลการดําเนินงาน และผูบริหารตองใชดุลยพินิจมากท่ีสุดในการตัดสินใจ การประมาณการ หรือการ
ต้ังสมมติฐาน 

(ก) การประเมินมูลคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมจะรับรูในเบ้ืองตนดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน
ของกองทุนและจะแสดงดวยราคามูลคายุติธรรม (fair value) โดยไมนําคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนายมารวมคํานวณ
โดย ตนทุนของเงินลงทุนประกอบดวยรายจายซ้ือเงินลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและคาใชจายท่ี
เก่ียวของกับทรัพยสินท้ังหมด ท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงเงินลงทุนน้ัน ซ่ึงในชวงเวลาตอมา มูลคายุติธรรมจะข้ึนอยูกับ
ราคามูลคายุติธรรมซึ่งถูกกําหนดโดยการอางอิงกับราคาจากการประเมินมูลคาโดยผูประเมินมูลคาอิสระ ซ่ึงปรากฏอยูใน
รายงานการประเมินมูลคายุติธรรมทรัพยสินโทรคมนาคม โดยท่ัวไปแลวการเปล่ียนแปลงราคามูลคายุติธรรมเกิดข้ึนจาก
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การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานการประเมินราคามูลคายุติธรรม อาทิ อัตราคิดลด (discount rate) รายไดคาเชาจาก
บุคคลภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน ประมาณการรายจายลงทุน และผลกระทบในแงของชวงเวลาประเมินราคามูลคายุติธรรม 
(time value of money)   

การเปล่ียนแปลงราคามูลคายุติธรรมของการลงทุนจะถูกรับรูเปนผลกําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง
ในงบกําไรขาดทุนในชวงเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ัน อยางไรก็ตาม กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงหรือการขาดทุนจากการดอย
คาจะไมกระทบตอรายไดจากการลงทุนสุทธิและกระแสเงินสดของกองทุนท่ีสามารถจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุน แตอาจ
มีผลกระทบตออัตราการจายเงินปนผล รวมถึงเงินคืนเงินลงทุนจากการลดทุน 

(ข) ลูกหนี้คางรับ 

ลูกหน้ีคางรับจะถูกบันทึกท่ีมูลคาสุทธิซ่ึงอาจรับรูไดหลังจากหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงถูกจัดทําข้ึน
สําหรับประมาณการขาดทุนซ่ึงอาจเกิดจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจะต้ังอยูบนการ
ตรวจสอบยอดคางชําระเม่ือส้ินสุดรอบบัญชี และประมาณการจากการจัดเก็บหน้ีท่ีผานมา รวมไปถึงการวิเคราะหประวัติ
ความนาเช่ือถือของลูกหน้ี หน้ีสูญจะถูกหักออกระหวางปซึ่งมีการระบุหน้ีสูญ และจะรับรูในงบกําไรขาดทุน 

(ค) การตั้งสํารอง 

จะมีการต้ังสํารองเม่ือ (1) กองทุนมีหน้ีตามกฎหมายหรือโดยนัยแหงกฎหมายในปจจุบัน ซ่ึงเปนผลมา
จากเหตุการณในอดีต (2) มีความเปนไปไดวากองทุนอาจตองมีการจําหนายทรัพย สินของกองทุนซ่ึงมีผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจแฝงอยูออกไปเพ่ือทําการชําระหน้ี และ (3) กองทุนสามารถประเมินจํานวนหน้ีท่ีแนนอนได ท้ังน้ี คาใชจายท่ี
เก่ียวของกับการต้ังสํารองน้ีจะถูกแสดงไวในงบกําไรขาดทุนหลังหักเงินชดเชย 

4.1.3. รายการในงบกําไรขาดทุน 

(ก) รายได (จําแนกตามสายธุรกิจ) 

รายไดท่ีกองทุนไดรับประกอบดวยรายไดจากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT และ AWC และระบบ FOC 

ของ BFKT ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได และรายไดคาเชาจากทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู  เสา
โทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 FOC และระบบส่ือสัญญาณและระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวดั
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 357 

 

(ลานบาท) 
  

สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  

สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559   

สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

รายไดจากการลงทุน 
       

รายไดจากเงินลงทุนในสญัญาโอนขายทรัพยสิน
และสทิธิรายได 

 

 3,111.7  3,112.0  3,100.5 

รายไดจากเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสา
โทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ 
AWC ท่ี ล งทุ น เพ่ิ ม เติ ม ค ร้ัง ท่ี  1  แ ล ะ เส า
โทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 
2  ..............................................................  

 

 1,560.3  1,560.6  1,549.1 

รายไดจากระบบ FOC ของ BFKT .............  
 

 1,551.4  1,551.4  1,551.4 

รายไดคาเชาจากทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู 
เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
FOC และระบบสื่อสญัญาณและระบบบรอดแบนด 

 

 2,582.3  3,267.9  3,511.9 

ดอกเบี้ยรับ 
 

 10.3  10.0  3.7 

รวมรายไดจากการลงทุน ...............................  
 

 5,704.2  6,389.9  6,616.1 

รายไดอ่ืน 
 

 196.5  1.0  129.0 

รวมรายได 
 

 5,900.7  6,391.0  6,745.0 

  

รายไดจากการลงทุน 

รายไดจากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT และ AWC 

รายไดจากเสาโทรคมนาคมประกอบดวยรายไดจากเสาโทรคมนาคมของ BFKT เสาโทรคมนาคมของ AWC เสา
โทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 

รายไดจากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT  
รายไดจากเสาโทรคมนาคมจาก BFKT ประกอบดวยรายไดสุทธิซ่ึงมาจากรายไดจากคาเชาเสาโทรคมนาคม หลังหักดวย
ตนทุนและคาใชจายบางสวนสําหรับการดําเนินงานและซอมบํารุง เงินคาเชาตามสัญญาเชาท่ีดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) เบ้ีย
ประกันภัยและสิทธิและการเรียกรองใด ๆ ภายใตหรือท่ีเก่ียวของกับ รายไดซ่ึงเปนไปตามตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและ
สิทธิรายไดกับ โปรดพิจารณาหัวขอ 3.7.1 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT” 
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รายไดจากเสาโทรคมนาคมจาก AWC 

รายไดจากเสาโทรคมนาคมจาก AWC ประกอบดวยรายไดสุทธิซ่ึงมาจากรายไดจากคาเชาเสาโทรคมนาคม หลัง
หักดวยตนทุนและคาใชจายบางสวนสําหรับการดําเนินงานและซอมบํารุง เงินคาเชาตามสัญญาเชาท่ีดิน (รวมถึงภาษี
โรงเรือน) เบ้ียประกันภัยและสิทธิและการเรียกรองใด ๆ ภายใตหรือท่ีเก่ียวของกับ รายไดซ่ึงเปนไปตามตามสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายไดกับ AWC สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดกับ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 และสัญญา
โอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดกับ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2  โปรดพิจารณาหัวขอ 3.7.1 (ก)(2) “สัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได AWC” หัวขอ 3.7.2 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 1” และหัวขอ 3.7.3 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2” 

รายไดจาก FOC ของ BFKT 

รายไดจากระบบ FOC ของ BFKT ประกอบดวยรายไดสุทธิจากคาเชาระบบ FOC ตามสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายไดกับ BFKT หลังหักตนทุนท่ีเก่ียวของเชน ตนทุนในการดําเนินงานและการบํารุงรักษา ตนทุนคาสิทธิแหงทาง 
และตนทุนคาเบ้ียประกันภัย  โปรดพิจารณาหัวขอ 3.7.1 (ก)(1) “สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได BFKT” 

รายไดคาเชาจากทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู เสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 FOC 

อุปกรณระบบส่ือสัญญาณ และระบบบรอดแบนด 

รายไดคาเชาจากทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูจาก TUC 

รายไดคาเชาจากทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูจาก TUC ประกอบดวยรายไดจากคาเชาพ้ืนท่ีบนเสา
โทรคมนาคม ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการและบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี หลังหักดวยคาเชาตามสัญญา
เชาท่ีดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) ตามท่ีระบุในสัญญา  โปรดพิจารณาหัวขอ 3.7.3 (ข)(1) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม” 

รายไดคาเชาจากทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทนุเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

รายไดคาเชาจากทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูจาก TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ประกอบดวยรายไดจากคา
เชาพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคม ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการและบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี กอนหักดวยคา
เชาตามสัญญาเชาท่ีดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) ตามท่ีระบุในสัญญา  โปรดพิจารณาหัวขอ 3.7.3 (ข)(1) “สัญญาแกไขและ
แทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักเสาโทรคมนาคม” 

รายไดคาเชาจาก FOC อุปกรณระบบส่ือสัญญาณ และระบบบรอดแบนด 

รายไดคาเชาจาก FOC  อุปกรณระบบส่ือสัญญาณ และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดประกอบดวย
รายไดคาเชาท่ีไดรับจาก TICC ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการและบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี โดย TICC 

จะเชา ดําเนินการและบริหารจัดการ FOC เปนเวลาประมาณ 13 ป นับจากวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2569 และอุปกรณประเภท active เปนเวลา 5 ป นับจากวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 ท้ังน้ี ระยะเวลาการเชาจะถูกขยายออกไป ภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
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ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  โปรดพิจารณาหัวขอ 3.7.3 (ข)(2) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการหลัก FOC” 

นอกจากน้ี รายไดคาเชาจาก FOC  อุปกรณระบบส่ือสัญญาณ และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด
ประกอบดวยรายไดท่ีไดรับจากการให TICC เชาชวง FOC นับจากวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 
2569 ท้ังน้ี ระยะเวลาการเชาชวงจะถูกขยายออกไป ภายหลังการเขาลงทุนในทรั พยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมคร้ังท่ี 3   โปรดพิจารณาหัวขอ 3.7.3 (ข)(3) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหาร
จัดการ FOC” 

ในสวนของการลงทุนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 รายไดคาเชาจาก FOC  

อุปกรณระบบส่ือสัญญาณ และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ประกอบดวยรายไดคาเชาท่ีไดรับจาก TICC 
และ TUC ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการและบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี เปนเวลาประมาณ 16 ป นับจาก
วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2576 และรายไดท่ีไดรับจากการให TICC เชาชวง FOC 
ภายใตสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี นับจากวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 ถึงวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2576 โปรดพิจารณาหัวขอ 3.7.3 (ข)(2) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชา ดําเนินการ 
และบริหารจัดการหลัก FOC” และหัวขอ 3.7.3 (ข)(3) “สัญญาแกไขและแทนท่ีสัญญาเชาชวง ดําเนินการและบริหาร
จัดการ FOC” 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียรับประกอบดวยดอกเบ้ียจากเงินฝาก 

รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนเกิดข้ึนเน่ืองจากกองทุนไดรับเงินชําระคืนจาก AWC TUC TMV และ TICC สําหรับคาธรรมเนียมใน

การจัดหาเงินกูยืมท่ีเก่ียวของกับการลงทุนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 5 

มีนาคม พ.ศ. 2558 และการลงทุนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 28 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

คาใชจาย 

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม 

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมจะตองชําระใหแกบริษัทจัดการซ่ึงเปนคาธรรมเนียมท่ีคํานวณในอัตรา
กาวหนา (ท้ังน้ีอัตราดังกลาวยังไมไดรวมภาษมูีลคาเพ่ิม) กลาวคืออัตรารอยละ 0.11 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิปรับปรุง
ของกองทุนสําหรับสวนท่ีนอยกวา 30,000.0 ลานบาท อัตรารอยละ 0.075 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิปรับปรุงของ
กองทุนสําหรับสวนท่ีมีมูลคาต้ังแต 30,000.0 ลานบาท ถึง 50,000.0 ลานบาท และรอยละ 0.050 ตอปของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิปรับปรุงของกองทุนสําหรับสวนท่ีเกินกวา 50,000.0 ลานบาท ท้ังน้ี คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมประมาณการ
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จะเปนไปตามท่ีระบุไวในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนซ่ึงกองทุนจะตอง
เขาผูกพันภายหลังจากท่ีไดเขาเปนคูสัญญาดังกลาว 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนเปนเงินท่ีจายใหแกผูดูแลผลประโยชนของกองทุน เปนคาธรรมเนียมผูดูแล
ผลประโยชนคํานวณในอัตรากาวหนา (ท้ังน้ี อัตราดังกลาวยังไมไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) กลาวคือ อัตรารอยละ 0.02 ตอป
ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนสําหรับสวนท่ีไมเกิน 50,000.0 ลานบาท และอัตรารอยละ 0.018 ตอปของมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุนสําหรับสวนท่ีเกินกวา 50,000.0 ลานบาท ท้ังน้ีคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนประมาณการจะเปนไปตามท่ี
ระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนซึ่งกองทุนจะตองเขาผูกพันภายหลังจากท่ีไดเขาเปนคูสัญญาดังกลาว 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนเปนเงินท่ีจายใหแกนายทะเบียนของกองทุน เปนคาธรรมเนียมซ่ึงจายเปนรายป ใน
อัตรารอยละ 0.023 ตอปของมูลคาทุนจดทะเบียนของกองทุน ท้ังน้ี คาธรรมเนียมตองไมตํ่ากวา 3.2 ลานบาทตอปและ
สูงสุดไมเกิน 5.0 ลานบาทตอป โดยอัตราดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ท้ังน้ี ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียน
จะเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนซ่ึงกองทุนจะตองเขาผูกพันภายหลังจากท่ีไดเขาเปนคูสัญญาดังกลาว 

คาธรรมเนียมผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม 

คาธรรมเนียมผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมสําหรับการทําหนาท่ีเปนผูใหบริการดานธุรการและการตลาด
สําหรับทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีเกี่ยวของของกองทุนรวมตามท่ีกําหนดไวในสัญญาบริการหลัก โดย
กองทุนจะชําระคาธรรมเนียมรายปในอัตราคงท่ีใหแกผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมสําหรับการใหบริการดานธุรการ และ
ชําระคาธรรมเนียมสําหรับการใหบริการดานการตลาดรายปในอัตราคงท่ีในป พ.ศ. 2558 และ 2559 (สําหรับทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน) และป พ.ศ. 2561 และ 2562 (สําหรับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 3 ตามลําดับ) นอกจากน้ี 
กองทุนจะชําระเงินคาธรรมเนียมผันแปรรายเดือนใหแกผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมเปนเงินเทากับรอยละ 0.15 ของ
รายไดรายเดือนซ่ึงหักคาใชจายในการดําเนินการของกองทุนท่ีเกิดจากทรัพยสินท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการ  รวมท้ัง
คาธรรมเนียมผันแปรรายเดือน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 2.0 ของคาเชารายเดือนจากผูเชาอ่ืน 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 

คาธรรมเนียมวิชาชีพเปนคาธรรมเนียมท่ีจายใหแก ผูสอบบัญชีของกองทุน และท่ีปรึกษากฎหมาย  

คาใชจายในการดําเนินงาน 

คาใชจายในการดําเนินงานสวนใหญประกอบดวย คาสิทธิแหงทาง คาใชจายในการยายเสาโทรคมนาคม และ
คาเชาท่ีดินรวมถึงภาษีโรงเรือนสําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
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(ลานบาท) 
  

สําหรับป

ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

 

สําหรับป

ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559  
 

สําหรับป 

ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

ตนทุนคาสิทธิแหงทาง .......................................  
 

 94.0  97.1  98..0 

คาใชจายในการยายเสาโทรคมนาคม .................  
 

 -  -  6.6 

คาเชาที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) สําหรับเสา

โทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 
 

 -  -  3.1 

รวมคาใชจาย ..................................................  
 

 94.0  97.1  107.7 

 

ตนทุนคาสิทธิแหงทาง 

กองทุนมีคาใชจายคาสิทธิแหงทางท่ีเกิดจากการพาด FOC และสายนําสัญญาณเครือขายสงตรงถึงผูใช
ปลายทางท่ีอยูในระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด  

 คาใชจายในการยายเสาโทรคมนาคม 

อางอิงตามสัญญาสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเกี่ยวของ ผูเชาและ
บริหารจัดการหลักตองรับผิดชอบในคาใชจายในการยายเสาโทรคมนาคมในกรณีที่ผูใหเชาสถานท่ีท่ีตั้งเสาโทรคมนาคมไม
ตอสัญญาเชา ท้ังน้ี  กองทุนจะตองชําระคาใชจายคงท่ี 79 ลานบาทตอปใหแก TUC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลัก 
โดยคาใชจายดังกลาวจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.7 ตอปนับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 

คาเชาที่ดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) สําหรับเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

กองทุนจะตองรับผิดชอบคาเชาท่ีดิน (รวมถึงภาษีโรงเรือน) ตามท่ีระบุไวในสัญญาสัญญาเชา ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเกี่ยวของ 

คาใชจายอ่ืน 

คาใชจายอ่ืนประกอบดวยคาธรรมเนียมการตรวจสอบทรัพยสิน (periodic technical audit fees) คาธรรมเนียม
รายปสําหรับการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนท่ีจะจายใหแกตลาดหลักทรัพย และคาใชจายเบ็ดเตล็ด 
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4.2. ขอมูลทางการเงินและการดําเนินงาน 

 

งบกําไรขาดทุน 

(ลานบาท) 
  

สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2558  

สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2559 

 

 

สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 

ธันวาคม 

พ.ศ. 2560  

 

รายไดจากการลงทุน 
     

 
   

รายไดจากเงินลงทุนใน 

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ..........  
 

 3,111.7  3,112.0 

 

 

 

3,100.5 
 

รายไดคาเชา ............................................  
 

 2,582.3  3,267.9   3,511.9 
 

รายไดดอกเบี้ย ...............................  
 

 10.3  10.0   3.7 
 

รายไดอ่ืน ....................................  
 

 196.5  1.0   129.0 
 

รวมรายได ..................................  
 

 5,900.7  6,391.0   6,745.0 
 

 
 

       
 

คาใชจาย 
 

       
 

คาธรรมเนียมการจัดการ ......................  
 

 64.4  70.8   76.7 
 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ...............  
 

 14.0  15.9   17.4 
 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน ....................  
 

 5.0  5.0   5.1 
 

คาธรรมเนียมผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม ....  
 

 47.4  50.4   33.4 
 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ ..........................  
 

 7.1  1.8   1.5 
 

คาใชจายในการดําเนินการ ....................  
 

 94.0  98.3   111.1 
 

คาใชจายอ่ืน..................................  
 

 24.0  28.3   18.7 
 

ตนทุนทางการเงิน 
 

 596.6  750.6   794.2 
 

รวมคาใชจาย ...............................  
 

 852.4  1,020.9   1,058.1 
 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ ...................  
 

 5,048.3  5,370.1   5,686.9 
 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน          

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน   5.1  11.7   10.5  

รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน   4.9  13,482.5   5,511.0  
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(ลานบาท) 
  

สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2558  

สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2559 

 

 

สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 

ธันวาคม 

พ.ศ. 2560  

 

รายการกําไร(ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย   (200.5)  2.8 

 

 (92.5)   

รวมรายการกําไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน   (190.4)  13,497.0   5,429.0   

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการ
ดําเนินงาน   4,857.9  18,867.1 

 

 11,115.9   

การแบงปนสวนแบงกําไรใหแกผูถือหนวยลงทุน   5,392.5  5,537.8   5,633.4  

 

ผลการดําเนินงานงวดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เทียบกับ งวดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 

รายไดรวม 

รายไดรวมของกองทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.5 จาก 6,391.0 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เพ่ิมข้ึนเปน 6,745.0 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 น้ันเปนผลมาจาก ก) รายไดคาเชาเสา
โทรคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึนตามสัญญาเชาท่ีมีอยูระหวางกองทุน กับกลุม ทรู ข) รายไดคาเชาสุทธิท่ีกองทุน ไดรับเพ่ิมข้ึนจาก
การตกลงคาเชาท่ีดินระหวางกองทุนและบริษัทกลุมทรู ตามการสงมอบจริง ซ่ึงสงผลใหคาเชาท่ีดินลดลง ค) รายไดคาเชา
เสาโทรคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึน ตามสัญญาเชาระหวางกองทุน กับผูเชารายอ่ืน ง) รายไดคาเชาจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ จ) รายไดอ่ืนจากเงินชําระคืนจาก AWC TUC TMV และ TICC สําหรับ
คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืมท่ีเก่ียวของกับการลงทุนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม   
คร้ังท่ี 2  

คาใชจายรวม  
คาใชจายรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.6 จาก 1,020.9 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เพ่ิมข้ึน

เปน 1,058.1 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสวนใหญเปนผลมาจากคาใชจายท่ีเก่ียวของกับ
การลงทุนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ไดแก ก) คาสิทธิแหงทาง คาใชจายในการยาย
เสาโทรคมนาคม และคาเชาท่ีดินรวมถึงภาษีโรงเรือน และ ข) ดอกเบ้ียจายภายใตสัญญากูยืมเงิน ฉบับท่ี 2 ท่ีเกี่ยวของกับ
การลงทุนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 

รายไดจากการลงทุนสุทธิเพ่ิมข้ึน รอยละ 5.9 จาก 5,370.1  ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 เพ่ิมข้ึนเปน 5,686.9 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสวนใหญเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึน
ในรายไดคาเชาตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีกับกลุมทรูหักดวยคาใชจาย
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รวมท่ีเพ่ิมข้ึน ตามท่ีไดกลาวขางตน (ซ่ึงรวมถึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน ทรัพยสินท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 1 และทรัพยสินท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2) 

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนเทากับ 5,429.0 ลานบาท สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เปรียบเทียบกับรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเทากับ 13,497.0 ลาน
บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของทรัพยสินของกองทุนรวมอันเกิดจากการประเมินมูลคา
ทรัพยสินโดยผูประเมินอิสระ โดยใน ป 2560 การเพ่ิมข้ึนจากการประเมินมูลคาดังกลาว จํานวน 5,508.86 ลานบาท มี
สาเหตุหลักมาจากผูประเมินอิสระไดมีการปรับสมมติฐานในดานอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ในขณะท่ีใน
ป 2559 มีการเพ่ิมข้ึนจากการประเมินมูลคาดังกลาวจํานวน 13,484.87 ลานบาท โดยผูประเมินอิสระไดมีการปรับ
สมมติฐานบางรายการเพ่ือใหมีความใกลเคียงกับท่ีระบุไวตามสัญญาและการดําเนินงานของกองทุน  อาทิเชน การ
ปรับเปล่ียนอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) การใชการคิดลดแบบคร่ึงป (Mid-Year Discount) การปรับเปล่ียน
ประมาณการรายไดคาเชาจากผูเชารายอ่ืนนอกเหนือจากกลุมทรู และการปรับเปล่ียนประมาณการรายการคาใชจายบาง
รายการ  

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานลดลงจาก 18,867.1 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559  เปน 11,115.9 ลานบาท สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของทรัพยสินของกองทุนรวมอันเกิดจากการประเมินมูลคาทรัพยสินโดยผูประเมินอิสระ  

การแบงปนสวนแบงกําไรใหแกผูถือหนวยลงทุนระหวางงวด 

การแบงปนสวนแบงกําไรใหแกผูถือหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึน รอยละ 1.7  จาก 5,537.8 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เปน 5,633.4 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสวนใหญเปนผลมาจาก
การเพ่ิมข้ึนในรายไดจากการลงทุนสุทธิ นโยบายการบริหารสภาพคลองสวนเกิน โดยการแบงปนสวนแบงกําไรใหแกผูถือ
หนวยลงทุนเปนสวนท่ีเหลือหลังจากการสํารองเงินสดเพ่ือการจายดอกเบ้ียเงินกูยืม และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีตองสํารองไวเพ่ือ
จายในอนาคต 

 

ผลการดําเนินงานสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เทียบกับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

รายไดรวม 

รายไดรวมของกองทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.3 จาก 5,900.7 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เพ่ิมข้ึนเปน 6,391.0 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 น้ันเปนผลสวนใหญมาจาก ก) รายไดคาเชา
ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู ตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีระหวาง
กองทุน กับ กลุมทรู โดยมีการสงมอบเสาโทรคมนาคมสวนท่ีเหลือ ณ ส้ินป พ.ศ. 2558 โดยในปพ.ศ. 2558 น้ันมีรายไดจาก
คาเชาพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคม เพียง 3,000 เสาซ่ึงมีการสงมอบ ณ ส้ินป 2557 เทาน้ัน รวมถึงยังมีรายไดคาเชาพ้ืนท่ีบน
เสาโทรคมนาคมสวนเพ่ิมตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการระหวางกองทุน กับผูเชารายอ่ืน และ  รายไดคาเชา



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 365 

สุทธิที่กองทุน ไดรับเพ่ิมข้ึนจากคาเชาท่ีดินเพ่ือวางเสาโทรคมนาคมท่ีลดลง อันเกิดจากการเจรจากับกลุมทรู หลังจากมีการ
สงมอบทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูครบถวน  โดยสงผลใหรายไดโดยรวมของกองทุน เพ่ิมข้ึน 549.7 ลานบาท 
นอกจากน้ี กองทุนยังมีรายไดคาเชาเสาและ FOC สวนเพ่ิมจํานวน 143.7 ลานบาท จากการเขาลงทุนในทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีการรับรูรายไดครบ 12 เดือน
ภายในป พ.ศ. 2559 ในขณะท่ีป พ.ศ. 2558 มีการรับรูรายไดจากเดือนมีนาคมจนถึงเดือนธันวาคม 

คาใชจายรวม   

คาใชจายรวมเพ่ิมข้ึน รอยละ 19.8 จาก 852.4 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  เปน 
1,020.9 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสวนใหญเปนผลมาจากดอกเบ้ียจายท่ีเกิดจากเงิน
กูยืมสําหรับการลงทุนในสินทรัพยโทรคมนาคมเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 

รายไดจากการลงทุนสุทธิเพ่ิมข้ึน รอยละ 6.4 จาก 5,048.3 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 เพ่ิมข้ึนเปน 5,370.1 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสวนใหญเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึน
ในรายไดคาเชาตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีกับกลุมทรู ตามท่ี ไดกลาว
ขางตน 

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน จากรายการขาดทุน 190.4 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 เปนกําไรจากเงินลงทุน 13,497.0 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสวนใหญเปนผล
มาจากการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจริงในเงินลงทุนท่ีถูกประเมินมูลคาใหมโดยผูประเมินในป พ.ศ. 2559 ซ่ึงในปพ.ศ. 
2558 ไมมีการประเมิน ท้ังน้ี ในป 2559 การเพ่ิมข้ึนจากการประเมินมูลคาดังกลาวจํานวน 13,484.87 ลานบาท ผูประเมิน
อิสระไดมีการปรับสมมติฐานบางรายการเพ่ือใหมีความใกลเคียงกับท่ีระบุไวตามสัญญาและการดําเนินงานของกองทุน
รวม อาทิเชน การปรับเปล่ียนอัตราคิดลดกระแสเงินสด  (Discount Rate) การใชการคิดลดแบบคร่ึงป (Mid-Year 

Discount) การปรับเปล่ียนประมาณการรายไดคาเชาจากผูเชารายอ่ืนนอกเหนือจากกลุมทรู และการปรับเปล่ียนประมาณ
การรายการคาใชจายบางรายการ 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 288.4 จาก 4,857.9 ลานบาท สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  เปน 18,867.1 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสวนใหญเปนผล
มาจากการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจริงในเงินลงทุนท่ีถูกประเมินมูลคาใหมโดยผูประเมินในป พ.ศ. 2559 ซ่ึงในปพ.ศ. 
2558 ไมมีการประเมิน โดยมีรายละเอียดตามท่ีไดกลาวขางตน  

การแบงปนสวนแบงกําไรใหแกผูถือหนวยลงทุนระหวางงวด 

 การแบงปนสวนแบงกําไรใหแกผูถือหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึน รอยละ 2.7  จาก 5,392.5 ลานบาท สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  เปน 5,537.8 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสวนใหญเปนผล
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มาจากรายไดคาเชาจากกลุมทรูท่ีเพ่ิมข้ึน (ท้ังทรัพยสินต้ังแตจัดต้ังกองทุนและทรัพยสินท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1) และ การ
เพ่ิมข้ึนของรายไดคาเชาจากผูเชารายอ่ืน รวมถึงนโยบายการบริหารสภาพคลองสวนเกิน 

 

4.2.1. สภาพคลองและแหลงทุน 

งบกระแสเงินสด 

(ลานบาท)   

สําหรับปส้ินสุด

วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 

2558  

สําหรับปส้ินสุด

วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 

2559   

สําหรับป 

ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 
 

 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน    (6,948.4 ) 5,540.0  (6,936..2 ) 
 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน    7,511.0  (5,537.8 ) 7,103.3 
 

เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สําหรับงวด   562.6  2.2  167.2 
 

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด ........................    292.1  854.7  856.9 
 

เงินฝากธนาคาร ณ วันส้ินงวด ........................    854.7  856.9  1,024.1 
 

 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนนิงาน 

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดาํเนินงานของกองทุนเทากับ 6,936.2 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงลดลง 12,476.2 ลานบาท เม่ือเทียบกับเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 5,540 ลานบาท 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสวนใหญเปนผลจากการลงทุนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
เพ่ิมเติม โดยใชแหลงเงินทุนจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินจํานวน 12,899.8 ลานบาท เม่ือเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 

2560 ตามท่ีไดรับมติอนุมัตกิารเขาลงทุนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ในท่ีประชุมผูถือ
หนวยลงทุนของกองทุน เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิการยน พ.ศ. 2560 

เงินสดไดรับสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงานของกองทุน เทากับ 5,540.0 ลานบาท ในป พ.ศ. 2559 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 
12,488.4 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ เงินสดใชไปสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงานของกองทุน เทากับ 6,948.4 ลานบาท ใน
ป พ.ศ. 2558 โดยผลตางในกระแสเงินสดของท้ังสองชวงเวลาสวนใหญเกิดจากการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 มูลคา 13,100 ลานบาท เม่ือเดือนมีนาคม ในป พ.ศ. 2558 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินสดไดมาสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน เทากับ 7,103.3 ลานบาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 12,641.1 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับเงินสดจายไปสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 5,537.8 ลานบาท 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสวนใหญเปนผลจากเงินกูยืมสุทธิจากสถาบันการเงินเพ่ือใชเปนแหลง



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 367 

เงินทุนสําหรับการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ตามสัญญากูยมืเงิน ฉบับท่ี 2 
เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เทากับ 5,537.8 ลานบาท ในป พ.ศ. 2559  ซ่ึงลดลง  13,048.8 ลานบาท 
เม่ือเปรียบเทียบกับเงินสดไดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 7,511.0 ลานบาท ในป พ.ศ. 2558  ผลตางดังกลาวโดยสวน
ใหญแลวเกิดจากเงินสดสุทธิไดรับสําหรับเงินกูยืมจากกลุมธนาคาร 5 แหง สําหรับการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 ในป พ.ศ.2558 

การวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

งบดุล 

(ลานบาท) 
  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 

2558  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 

2559 

 

 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 

2560 

 

 

 

สินทรัพยรวม 
 

 86,799.8  100,461.0   119,805.9  
 

หน้ีสินรวม 
 

 15,221.1  15,553.0   29,415.5  
 

สินทรัพยสุทธิ   71,578.7  84,907.9   90,390.4   

 

สินทรัพยรวม 

สินทรัพยรวมสวนใหญประกอบดวยเงินลงทุนในทรัพยสินโทรคมนาคม เงินลงทุนในตราสารเงิน เงนิฝากธนาคาร 
และลูกหน้ีการคา โดยสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึน จาก 86,799.8 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เปน 100,461.0 

ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากการประเมินมูลคาของเงินลงทุนใหมโดยผูประเมิน
อิสระ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเปน 119,805.9 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามลําดับ ซ่ึงสวนใหญเพ่ิมข้ึนจากการลงทุน
ในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และภาษีมูลคาเพ่ิมคางรับ 

หนี้สนิรวม 

หน้ีสินรวมสวนใหญประกอบดวย เจาหน้ีการคา รายไดคาเชารับลวงหนา หน้ีสินจากการเขาทําสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (interest rate swap) และเงินกูยืมระยะยาว โดยหน้ีสินรวมมียอดคงเหลือ เทากับ 15,221.1 

ลานบาท และ 15,553.0 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามลําดับ ซ่ึง
ไมไดมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนยัสําคัญ หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน จาก 15,553.0 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปน 
29,415.5 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เน่ืองจากเงินกูยืมระยะยาวสําหรับการลงทุนในทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ตามสัญญากูยืมเงนิ ฉบับท่ี 2 เม่ือเดือนพฤศจิกายน ในป พ.ศ. 2560 และ
ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจายท่ีเก่ียวของกับการลงทุนเพ่ิมเติมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมดังกลาว 
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สินทรัพยสทุธิ 

สินทรัพยสุทธิมียอด เทากับ 71,578.7 ลานบาท 84,907.9 ลานบาท และ 90,390.4 ลานบาท ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามลําดับ สินทรัพยสุทธิเพ่ิมข้ึนในชวง 3 ป ท่ีผานมา สวนใหญมา
จากการประเมินมูลคาของเงินลงทุนใหมโดยผูประเมินอิสระ 

สรุปภาระหนี้ที่สําคัญ 

ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี กองทุน ไดเขาทําสัญญาสินเชื่อหลักท้ังหมด 2 ฉบับกับกลุมธนาคาร ซ่ึงรวมเปนมูลคา
เงินกูท้ังหมด 25,998,000,000 บาท ซ่ึงไดมีการเบิกใชเงินกูเต็มจํานวนแลวท้ังหมดเม่ือวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2558  และ
วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตามท่ีจะไดอธิบายเพ่ิมเติมดานลาง 

กองทุนไดเขาทําสัญญากูยืมเงินฉบับลงวันท่ี  5 มีนาคม 2558 กับ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ตามท่ีปรากฎในสัญญาในฐานะกลุมผูใหสินเช่ือ สําหรับ
สินเชื่อเงินกูเปนจํานวนเงิน 13,100,000,000 บาท เพ่ือนําไปชําระราคาในการซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และคาใชจายท่ีเก่ียวของ โดยเปนเงินกูแบบไมมีหลักประกัน มีการเบิกใชเต็มจํานวนเพียงคร้ัง
เดียว และจะครบกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกูทั้งจํานวนใน 5 ปนับจากวันท่ีไดเบิกเงินกู  เงินกูน้ีมีอัตราดอกเบ้ียเทากับ 
THBFIX บวกรอยละ 3 ตอป หรืออัตราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีรอยละ 5.5 ตอป ตามท่ีผูใหสินเช่ือแตละรายไดเลือกกําหนด โดย
สัญญากูยืมเงินดังกลาวมีขอกําหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญ าท่ัวไปใน
สถานการณเดียวกัน (arm’s length transaction) และเงื่อนไขตาง ๆ ของสัญญากูยืมเงินจะถูกกําหนดโดยกลุมธนาคาร 
รวมถึงแตไมจําจัดเพียงขอกําหนดดังตอไปน้ี 

• ขอปฏิบัติทั่วไป: กองทุนตองปฏิบัติตามกฎหมาย และตองใหขอมูลอันเกี่ยวของกับสถานะทางการเงิน 
ธุรกิจและการดําเนินกิจการของกองทุนแกกลุมผูใหสินเช่ือ 

• ขอปฏิบัติทางการเงิน: กองทุนตองดํารงอัตราสวนทางการเงิน ระหวางหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ตอกําไร
กอนหักดอกเบ้ีย ภาษี และคาเส่ือมราคา (debt to EBITDA) ไมเกินกวา 4 เทา ซ่ึงตองมีการคํานวณและดํารงสัดสวน
ดังกลาวทุกๆ ไตรมาส 

• ขอปฏิบัติเก่ียวกับประกันภัย:  กองทุนตองทําประกันภัยท่ีเพียงพอและเหมะสมกับบริษัทประกันภัยท่ีมี
ช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ บนทรัพยสินและการประกอบธุรกิจของกองทุน ตามมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับในตลาดเปนการ
ท่ัวไป 

• เหตุการณในการชําระเงินกูกอนกําหนด:  เหตุการณท่ีทําใหกองทุนมีหนาท่ีตองชําระเงินกูคงคางกอน
กําหนด รวมถึง (1) การเปล่ียนแปลงของกฎหมายอันมีผลทําใหการใหสินเช่ือของผูใหสินเชื่อไมถูกตองตามกฎหมาย และ/
หรือ (2) การท่ีทรัพยสินท้ังหมดหรือสวนท่ีเปนสาระสําคัญของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุนไดรับ
ความเสียหายหรือถูกทําลาย  
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ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี กองทุนยังคงมีภาระสินเช่ือเงินกูเต็มจํานวนท่ี 13,100,000,000 บาท ภายใตสัญญา
กูยืมเงิน 

ภาระหนี้ที่สําคัญในป พ.ศ. 2560 

กองทุนไดเขาทําสัญญากูยืมเงิน ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กับ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และสถาบันการเงินอ่ืนๆ ตามท่ีประกฎ
ในสัญญาในฐานะกลุมผูใหสินเช่ือ สําหรับสินเช่ือเงินกูเปนจํานวนเงิน 12,898,000,000 บาท เพ่ือนําไปชําระราคาในการ
ซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคาใชจายท่ีเก่ียวของ 

เงินกูนี้เปนเงินกูแบบไมมีหลักประกัน มีการเบิกใชเต็มจํานวนเพียงคร้ังเดียว และจะครบกําหนดระยะเวลาชําระ
คืนเงินกูท้ังจํานวนใน 5 ปนับจากวันท่ีไดเบิกเงินกู เงินกูน้ีมีอัตราดอกเบ้ียในชวงแรกเทากับ THBFIX บวกรอยละ 3 ตอป 
หรือ อัตราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีรอยละ 5.07 ตอป ตามท่ีผูใหสินเช่ือแตละรายไดเลือกกําหนด และภายหลังจากท่ีกองทุนไดเขา
ลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติม คร้ังท่ี  3 สําเร็จแลวน้ัน อัตราดอกเบ้ียดังกลาวจะลดลงเหลือ
เทากับ THBFIX บวกรอยละ 2.75 ตอป หรือ อัตราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีรอยละ 4.82 ตอป โดยสัญญากูยืมเงิน ฉบับท่ี 2 มี
ขอกําหนดและเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน (arm’s length 

transaction) และเงื่อนไขตาง ๆ ของสัญญาเงินกูจะถูกกําหนดโดยกลุมธนาคาร ซ่ึงสัญญาเงินกูฉบับท่ี 2 น้ีมีความ
คลายคลึงกับขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงินฉบับท่ี 1 อันจะถือวาทําใหเกิดเหตุผิดนัดภายใตสัญญากูยืมเงิน 
ฉบับท่ี 2 ดวย 

นอกจากน้ัน กองทุนมีขอปฏิบัติทางการเงินเร่ืองการชําระคืนเงินตน (Repayment Covenant) ตามท่ีไดตกลงกับ
กลุมผูใหสินเช่ือตามสัญญาเงินกูยืมเงิน ฉบับท่ี 2 ซ่ึงจะมีผลบังคับเก่ียวของกับสัญญากูยืมเงินฉบับท่ี 1 ดวย โดยกองทุน
จะตองดํารงอัตราสวนทางการเงินระหวาง (ก) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย และ (ข) ผลคูณของกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี 
และคาเส่ือมราคา กับอายุเฉล่ียของสัญญาเชาถวงนํ้าหนักดวยรายไดหลังหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน โดยอัตราสวน
ทางการเงินดังกลาว จะตองไมเกินกวา 0.25 เทา ท้ังน้ี หากไมเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว กองทุนมีหนาท่ีตองทยอย
ชําระคืนเงินตนใหกับกลุมผูใหสินเช่ือ ซ่ึงตองมีการทดสอบการดํารงสัดสวนดังกลาวในทุกๆ 6 เดือน 

 ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี กองทุนยังคงมีภาระสินเชื่อเงินกูเต็มจํานวนท่ี 12,898,000,000 บาท ภายใตสัญญา
กูยืมเงิน ฉบับท่ี 2 

4.2.2. ความเส่ียงดานตลาด 

ความเส่ียงดานตลาดท่ีสําคัญของกองทุนรวม คือ ความเส่ียงดานการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียง
ดานสภาพคลองและความเส่ียงดานเครดิต 
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(ก) ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

กองทุนมีความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียอันเน่ืองจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย
ในสวนของทรัพยสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงกองทุนถืออยูในรูปของการลงทุนในทรัพยสินรอง อีกท้ังในสวนของภาระหน้ีท่ี
กองทุนกอข้ึนเพ่ือจัดหาเงินทุนสนับสนุนการเขาซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติม 

(ข) ความเส่ียงดานสภาพคลอง 

กองทุนตรวจสอบสภาพคลองในปจจุบันและท่ีคาดหมาย ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับ
อัตราสวนหน้ีสินตอทุนตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพยและโครงการจัดการกองทุนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเปนท่ี
ม่ันใจวากองทุนสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดทางดานสภาพคลองและทางดานการกํากับดูแลท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

(ค) ความเส่ียงดานเครดิต 

กองทุนมีความเส่ียงดานเครดิตท่ีเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของคูสัญญาราย
ตางๆ ของกองทุนภายใตสัญญาเชา ดําเนินการและบริหารจัดการระยะยาวและการแบงรายได และสัญญาทางการเงินอ่ืน
ในอนาคต ความเส่ียงดานเครดิตของกองทุนจะมีความเก่ียวของกับกิจกรรมการดําเนินงานของกองทุน และกิจกรรมการ
จัดหาเงินของกองทุนในอนาคต 

หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 

กองทุนไมมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี 

รายการที่อยูนอกงบการเงิน 

กองทุนไมมีรายการท่ีอยูนอกงบการเงิน ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี 

4.2.3. ภาษี 

พระราชกฤษฎีกา 

รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 544) ลง
วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (“พระราชกฤษฎีกา”) เพ่ือยกเวนภาษีบางประเภทใหแกกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึงอยู
ภายใตเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีจะออกมารองรับ พระราชกฤษฎีกาไดยกเวนภาษีเงินไดใหแกผูถือหนวยท่ี
เปนบุคคลธรรมดา (ไมรวมถึงผูถือหนวยท่ีเปนหางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลซ่ึงมิใชนิติบุคคล) สําหรับเงินปนผลท่ีได
จากกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงรวมถึงกองทุนเปนระยะเวลา 10 ปนับแตปท่ีมีการจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนรวม
โครงสรางพ้ืนฐานดังกลาว ท้ังน้ี เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาไดรับยกเวนภาษีเงินไดจากเงินปนผลท่ีไดรับ 
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมปซ่ึงแสดงไวดานลางน้ี อีกท้ังจะตองใหขอมูลแกกรมสรรพากรตามท่ีกําหนด เชน รายช่ือของผูถือหนวยท่ีไดรับเงิน
ปนผล และเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง จํานวนเงินปนผล และวันท่ีจายเงินปนผล ดวยส่ือ
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อิเล็กทรอนิกส ภายใน 30 วันนับวันท่ีจายเงินปนผล และกองทุนตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนวาเงินปนผลดังกลาวเปนเงิน
ปนผลท่ีไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได  

กองทุนและบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนเทาท่ีกองทุนและบริษัทจัดการจะสามารถทําได 
อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาจะตองใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเอง ตามท่ี
กลาวถึงขางตนเพ่ือท่ีกองทุนและบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามตามหลักเกณฑดังกลาว ท้ังน้ี หากกองทุนหรือบริษัทจัดการไม
สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนไดหรือไมไดรับขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูถือหนวยลงทุนดังกลาว ผูถือหนวย
ลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาจะตองยืน่เสียภาษสํีาหรับเงินปนผลท่ีไดรับเต็มจํานวน ซ่ึงในกรณีดังกลาว หากผูถือหนวยลงทุน
ไมไดย่ืนเสียภาษี ผูถือหนวยลงทุนรายน้ันอาจมีความรับผิดท้ังทางแพงและทางอาญา ท้ังน้ี โปรดพิจารณาหัวขอ  6.4.10 
“ผูถือหนวยลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาอาจไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับเงินปนผลท่ีไดจากกองทุนเมื่อไดมีการย่ืน
เสียภาษี เวนแตจะไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดและผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดใหขอมูลสวนบุคคลบางอยาง”  

พระราชกฤษฎีกายังไดยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ใหแก 

• กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน สําหรับมูลคาของฐานภาษี รายรับ และการกระทําตราสารท่ีเกิดข้ึนหรือ 
เน่ืองมาจากการโอนทรัพยสินกลับคืนใหแกเจาของหรือผูทรงสิทธิในทรัพยสินเดิม หรือใหแก สวน
ราชการหรือองคการของรัฐบาล และ 

• เจาของหรือผูทรงสิทธิในทรัพยสิน สําหรับมูลคาของฐานภาษี รายรับ และการกระทําตราสารท่ีเกิดข้ึน
หรือ เน่ืองมาจากการโอนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐานใหแกกองทุนรวม
โครงสรางพ้ืนฐาน ดังตอไปน้ี (ก) การโอนทรัพยสินท่ีมีรูปราง ท่ีมีสัญญากําหนดใหกองทุนรวมตองโอน
ทรัพยสินกลับคืนใหแกเจาของหรือผูทรงสิทธิในทรัพยสินเดิมในภายหลังหรือกําหนดใหตองโอนตอ
ใหแกสวนราชการหรือองคการของรัฐบาล และ (ข) การโอนทรัพยสินท่ีไมมีรูปรางท่ีมีขอกําหนดหามมิ
ใหกองทุนรวมโอนทรัพยสินใหแกบุคคลอ่ืน เวนแตเปนการโอนใหแกเจาของหรือผูทรงสิทธิในทรัพยสิน
เดิม 

ท้ังน้ี การยกเวนภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ใหกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน หรือเจาของ 
หรือผูทรงสิทธิในทรัพยสินจะมีเงื่อนไขตามท่ีประกาศกําหนด เชน การโอนทรัพยสินจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานตองขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนรายยอย และตองประกอบกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานซ่ึงเปนประโยชนสาธารณะของประเทศไทยเทาน้ัน นอกจากน้ี กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานตองแจงการ
ไดมาซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน รายการและราคาทรัพยสิน พรอมท้ังขอมูล เก่ียวกับผูจําหนาย จาย โอน หรือให
ใชสิทธิในทรัพยสินตอกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับแตวันท่ีโอนทรัพยสินน้ัน กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานยังตองแจง
รายช่ือผูใชประโยชนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังคาตอบแทน วิธีการจายเงิน และระยะเวลาการใช
ประโยชนในทรัพยสินตอกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับแตวันท่ีผูใชประโยชนมีสิทธิในการใชประโยชนในทรัพยสินน้ัน 
และกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานจะตองย่ืนงบการเงินประจําปตอกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับแตวั นย่ืนงบการเงิน
ประจําปตอสํานักงาน ก.ล.ต.  



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 372 

4.2.4. ภาวะเงินเฟอ 

ตามขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย อัตราเงินเฟอโดยรวมของประเทศไทยเม่ือวัดจากดัชนีราคาผูบริโภค
ท่ัวไป (headline consumer price index) อยูท่ีอัตรารอยละ1.89 รอยละ -0.9 และรอยละ 0.19 ในป พ.ศ. 2557 พ.ศ. 
2558 และ พ.ศ. 2559 ตามลําดับ ท้ังน้ี ตนทุนและคาใชจายของกองทุนข้ึนอยูกับภาวะเงินเฟอ และอัตราคาเชาบางสวน
ตามสัญญาเชา ดําเนินการและบริหารจัดการท่ีกองทุนทํากับผูเชาของกองทุนจะมีการปรับเปล่ียนตามภาวะเงินเฟอ 

ขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติ 

ตารางดานลางแสดงถึงขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติ ซ่ึงควรพิจารณารวมกับหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเสมือน ซ่ึงรวมอยูในเอกสารฉบับน้ี งบกําไรขาดทุนเสมือนจัดทําโดยบริษัทจัดการและไดรับการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีของกองทุน ไดแก บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามมาตรฐานงานท่ีใหความเช่ือม่ัน โดย
ใชสมมติฐานท่ีเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามสถานการณสมมติ โดยจะไมรวมการประเมินมูลคาของเงิน
ลงทุนภายหลังการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ถึงแมวาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกําหนดใหกองทุนตองวัด
มูลคาเงินลงทุนก็ตาม เน่ืองจากบริษัทจัดการเช่ือวาไมมีหลักการท่ีนาเช่ือถือเพียงพอท่ีจะสามารถวัดมูลคาเงินลงทุนเพ่ือ
จัดทําขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติสําหรับชวงเวลาต้ังแต 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 

  

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
มีอยูเดิม  และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 และ 2  

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ท่ีมีอยูเดิม  และทรัพยสินโครงสราง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 2 

และ 3  

(ลานบาท)  

รายไดจากการลงทุน      

รายไดจากการลงทุน ................................................................ 7,641.1  11,851.4  

รายไดดอกเบี้ย ................................................................ 2.5  2.5  

รายไดรวม ................................................................ 7,643.6  11,853.9  

คาใชจาย        

คาธรรมเนียมการจัดการ ................................................................ (84.0 ) (115.3 ) 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ................................ (17.8 ) (28.7 ) 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน ................................................................ (5.2 ) (5.3 ) 

คาธรรมเนียมผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม ................................ (36.7 ) (43.6 ) 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ ................................................................ (1.3 ) (1.3 ) 
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ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
มีอยูเดิม  และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 และ 2  

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ท่ีมีอยูเดิม  และทรัพยสินโครงสราง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 2 

และ 3  

คาใชจายในการดําเนินงาน ................................ (187.4 ) (240.1 ) 

คาใชจายอ่ืน ................................................................ (29.0 ) (29.5 ) 

คาใชจายรวม ................................................................ (361.4 ) (463.7 ) 

ตนทุนทางการเงิน................................................................ (1,367.2 ) (1,423.6 ) 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ ................................ 5,915.0  9,966.6  

จํานวนเงินท่ีสามารถปนสวนแบงกําไร
สําหรับผูถือหนวยลงทุน      

รายไดจากการลงทุนสุทธิ ................................................................ 5,915.0  9,966.6  

หัก  จายชําระและสาํรองคาธรรมเนียมในการ
จัดหาเงินกู ................................................................ (161.2 ) (2.8 ) 

รายไดจากการลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุง ................................ 5,753.8  9,963.8  

เพ่ิม  สภาพคลองสวนเกินท่ีเกิดจากเงินรับ
ลวงหนาคาเชาพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมและ
อ่ืน ๆ ................................................................ 72.3  72.3  

คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู ................................ 71.5  78.4  

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

ประมาณการจํานวนสวนแบงกําไรสําหรับ
ผูถือหนวยลงทุน         

ประมาณการจํานวนสวนแบงรายไดจากการ
ลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุง ................................ 5,753.8  9,963.8  

อัตราการปนสวนแบงกําไร (รอยละ) ................................ 100.0  100.0  

ประมาณการจํานวนสวนแบงกําไรท่ีจายจาก
กําไรสะสม ................................................................ 143.7  150.6  

อัตราการปนสวนเน่ืองจากสภาพคลองสวนเกิน 
(รอยละ) ................................................................ 100.0  100.0  

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

จํานวนหนวย(ลานหนวย)................................................................ 5,808.0  9,723.1  
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ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
มีอยูเดิม  และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 และ 2  

ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ท่ีมีอยูเดิม  และทรัพยสินโครงสราง

พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 2 

และ 3  

อัตราการจายเงินปนผลตอหนวย(บาท) ................................ 1.0154  1.0402  

 

รายไดจากการลงทนุสุทธิ 

 

 มีขอสมมติวา รายไดจากการลงทุน และคาใชจายตาง ๆ เกือบท้ังหมด อางอิงมาจากเงื่อนไขภายใตสัญญาท่ี
เก่ียวของ อาทิ สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี ซ่ึงไดเขาทําระหวางกองทุนและผู
เชาและบริหารจัดการหลัก และสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได ในขณะท่ีประมาณการดอกเบ้ียจายของกองทุน 
จะเกิดจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
3 โดยดอกเบ้ียจายคํานวณจากอัตราดอกเบ้ียท่ีคาดวาจะจายสถาบันการเงินท่ีอัตรารอยละ 4.50 นอกจากน้ี กองทุนไดต้ัง
ขอสมมติวากองทุนจะไมมีการชําระคืนเงินกูยืมในชวงระยะเวลาประมาณการและมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
จํานวน 1,102 ลานบาท เพ่ือลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

 

นโยบายการจายเงินปนผล 
 

มีขอสมมติวา สําหรับชวงเวลาประมาณการกองทุนรวม มีนโยบายในการจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนเปนราย
ไตรมาสในอัตรารอยละ 100 ของรายไดจากการลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุง ซ่ึงในอนาคต บริษัทจัดการกองทุนจะใชดุลยพินิจ
ในการกําหนดอัตราการจายเงินปนผลใหสอดคลองกับจํานวนเงินสดข้ันตํ่าท่ีกองทุนจะดํารงไว ท้ังน้ีมีขอสมมติเพ่ิมเติมวา
จํานวนรายไดจากการลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุงมีการกระจายตัวเทา ๆ กันในแตละชวงเวลาประมาณการ และเงินปนผลของ
แตละไตรมาสจะประกาศจายและจายภายในเกาสิบวันหลังจากวันส้ินไตรมาส 

 

เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย หากกองทุนมีกําไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลวและไมมี
ขาดทุนสะสม กองทุน จะตองจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลวสําหรับป ท้ังน้ี กําไรสุทธิท่ี
ปรับปรุงแลวจะคํานวณจากกําไรสุทธิทางบัญชีและหักรายการตาง ๆ ดังน้ี กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการประเมินคาหรือกําไร
จากการทบทวนมูลคาของเงินลงทุน เงินสํารองสําหรับรายจายเพ่ือการบํารุงรักษาและรายจายฝายทุน หรือการซ้ือทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติม หรือการจายคืนเงินกูหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามแผนการจายท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวน หรือตาม
หนังสือแจงลวงหนาโดยบริษัทจัดการกองทุนถึงผูถือหนวยลงทุน 

สภาพคลองสวนเกิน 
 

ในระหวางชวงเวลาประมาณการกองทุนจะมีสภาพคลองสวนเกิน ซ่ึงเกิดจากเงินรับลวงหนาจากคาเชาพ้ืนท่ี 

บนเสาโทรคมนาคมของทรู และจากจํานวนเงินสวนเกินท่ีสามารถปนสวนแบงกําไรสําหรับผูถือหนวยลงทุน โดยมีขอสมมติวา
จะมีการจายคืนสภาพคลองสวนเกินใหผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมเปนรายไตรมาสในอัตรารอยละ 100 ของสภาพคลอง
สวนเกินดังกลาว 
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การวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลง 
 

 อางอิงถึงขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติ เงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน สวนเพ่ิมหากการ
ลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 สําเร็จจะเทากับ 0.0600 บาทตอ
หนวยลงทุน ซ่ึงเปนตามหลักการในการลงทุนของกองทุน ท่ีไดรับการอนุมัติโดยผูถือหนวยลงทุน โดยในกรณีดังกลาว เงิน
ปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน ภายหลังการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 
3 เทากับ 1.0402 บาทตอหนวยลงทุน ในขณะท่ี เงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน หากไมมีการลงทุนในทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 เทากับ 0.9802 บาทตอหนวยลงทุน 

 เน่ืองจากรายไดจากการลงทุนสุทธิและกระเงินสดของกองทุนท่ีสามารถจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนในชวงเวลา
ต้ังแต 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เกือบท้ังหมด มาจากเงื่อนไขภายใตสัญญาท่ีเก่ียวของ อาทิ 
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี และสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
บริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาการวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงตามปจจยัตาง ๆ ซ่ึง
เก่ียวของกับการดําเนินงาน ไมไดสะทอนใหนักลงทุนเขาใจลักษณะการเปล่ียนแปลงของเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวย
ของกองทุน ในชวงเวลาดังกลาวไดมากข้ึน 

อน่ึง เพ่ือความเขาใจของนักลงทุนสําหรับการเปล่ียนแปลงในเงนิปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน ภายหลัง
การลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 บริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงินได
จัดทําการวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของเงินปนสวนแบงกําไรแกตอหนวยของกองทุน ภายหลังการลงทุน
ในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 โดยการเปล่ียนแปลงของราคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย
ใหม และมูลคารวมท่ีกองทุน จะเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ภายใต
สมมติฐานการกูยืมเงินเพ่ิมเติมจํานวน 2,000 ลานบาท ท่ีอัตราดอกเบ้ียท่ีแตกตางกัน 2 กรณี ไดแก (1) อัตรารอยละ 4.50 

ตามขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติขางตน และ (2) อัตรารอยละ 4.82 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานแบบระมัดระวงั 
(Conservative Assumption) เสมือนมีการเขาทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (interest rate swap) สําหรับเงินกูยืม
ท่ีใชในการลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 และ 3 เพ่ือเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวบางสวนใหเปนอัตราคงท่ี ตามท่ีแสดงไวใน
ตารางดังตอไปน้ี  
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(1) อัตรารอยละ 4.50 ตามขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมต ิ

มูลคาทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม  

คร้ังท่ี 3 

(ลานบาท) 

52,102 52,500 53,000 53,500 54,000 54,500 55,000 55,236 

 ประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน/2  (บาท) 

 

รา
คา

หน
วย

ลง
ทุน

ที่เ
สน

อข
าย

ให
ม 

(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 

หมายเหตุ: /1 อัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืม รอยละ 4.50 

/2 สวนท่ีแรเงาแสดงถึงประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยลงทุนของกองทุน ท่ีเปนไปตามหลักการในการลงทุน
ในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
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(2) อัตรารอยละ 4.82 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) เสมือนมีการ
เขาทําสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (interest rate swap) สําหรับเงินกูยืมที่ใชในการลงทนุเพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 2 และ 3 เพ่ือเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตวับางสวนใหเปนอัตราคงที่ 

มูลคาทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม  

คร้ังท่ี 3 

(ลานบาท) 

52,102 52,500 53,000 53,500 54,000 54,500 55,000 55,236 

 ประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน/2  (บาท) 

 

รา
คา

หน
วย

ลง
ทุน

ที่เ
สน

อข
าย

ให
ม 

(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 

หมายเหตุ: /1 อัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืม รอยละ 4.82 

/2 สวนท่ีแรเงาแสดงถึงประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยลงทุนของกองทุน ท่ีเปนไปตามหลักการในการลงทุน
ในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
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อยางไรก็ตาม ผูลงทุนควรระมัดระวังวาเหตุการณในอนาคตน้ันไมสามารถคาดการณได และขอมูลทางการเงิน
ตามสถานการณสมมติสําหรับชวงเวลา ต้ังแต 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อาจผันผวนและ
แตกตางจากท่ีเกิดข้ึนจริง บริษัทจัดการและท่ีปรึกษาทางการเงินวิเคราะหแลวเห็นวา ก) สมมติฐานท่ีใชในการประมาณ
การดังกลาวต้ังอยูบนรายไดและคาใชจายท่ีกําหนดไวแนนอนตามสัญญา และคาดวาจะไมผันผวนในชวงเวลาประมาณ
การดังกลาว และ ข) โอกาสท่ีคูสัญญาของกองทุน จะผิดนัดชาํระหน้ีมีคอนขางนอย รวมท้ังความเปนไปไดคอนขางนอยท่ี
จะเกิดความผันผวนอยางมีนัยสําคัญตอขอมูลทางการเงินตามสถานการณสมมติสาํหรับชวงเวลา ต้ังแต 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
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5. การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล 

การทําธุรกรรมระหวางกองทุนโดยบริษัทจัดการกับบุคคลท่ีเก่ียวของจะตองกระทําตามกฎหมายหลักทรัพย
ดังตอไปน้ีหรือกฎหมายหลักทรัพยที่ใชบังคับอยูในขณะน้ัน 

5.1. บุคคลที่เกี่ยวของ 

ในหัวขอน้ี คําวา “บุคคลท่ีเก่ียวของ” ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวในประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศ สธ. 
14/2558 ซ่ึงรวมถึงบุคคลดังตอไปน้ี 

(ก) บริษัทจัดการ 

(ข) บุคคลท่ีถือหุนของบริษัทจัดการเกินรอยละ10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท
จัดการ 

(ค) บุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนของบุคคลตาม  (ข) เกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดหรือจํานวนหุนสวนของบุคคลดังกลาว เวนแตบุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนของบุคคลตาม (ข) 

เปนบริษัทท่ีจัดต้ังในตางประเทศ  

(ง) นิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการถือหุนหรือเปนหุนสวนของนิติบุคคลดังกลาวเกินกวารอยละ  10 ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดหรือจํานวนหุนสวน 

(จ) นิติบุคคลท่ีมีบุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนเกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดหรือ
จํานวนหุนสวนของนิติบุคคลดังกลาว เปนผูถือหุนในบริษัทจัดการเกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทจัดการดวย 

(ฉ) นิติบุคคลท่ีมีผูถือหุนเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดมีสถานะเปนนิติบุคคล 
และนิติบุคคลผูถือหุนดังกลาวเปนผูถือหุนของบริษัทจัดการตาม (ข) โดยท่ีกรรมการของนิติบุคคลผูถือ
หุนน้ันเปนกรรมการของนิติบุคคลดังกลาวดวยเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดของนิติบุคคล
ดังกลาว 

(ช) นิติบุคคลท่ีมีผูถือหุนเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดมีสถานะเปนนิติบุคคล 
และนิติบุคคลผูถือหุนดังกลาวเปนผูถือหุนโดยออมของบริษัทจัดการตาม (ค) โดยท่ีกรรมการของนิติ
บุคคลผูถือหุนน้ัน และ/หรือของนิติบุคคลตาม (ข) เปนกรรมการของนิติบุคคลดังกลาวดวยเกินก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของนิติบุคคลดังกลาว  

(ซ) กรรมการและผูบริหารของบริษัทจัดการ 

(ฌ) ผูจัดการกองทุน 
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(ญ) นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (ซ) หรือ (ฌ) ถือหุนหรือเปนหุนสวนรวมกันเกินรอยละ  50 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดหรือจํานวนหุนสวนของนิติบุคคลน้ัน 

(ฎ) ผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนเกินรอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
กองทุน ท้ังน้ียกเวนผูถือหนวยลงทุนท่ีเปนบัญชี omnibus 

(ฏ) บุคคลท่ีเปนท่ีปรึกษาของกองทุน 

(ฐ) บุคคลท่ีถือหุนของท่ีปรึกษาตาม (ฏ) เกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของท่ี
ปรึกษา 

(ฑ) บุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนของบุคคลตาม (ฐ) เกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย ไดแลว
ท้ังหมดหรือจํานวนหุนสวนของบุคคลดังกลาว ท้ังน้ีไมรวมถึงบุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนของบุคคล
ตาม (ฐ) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดต้ังในตางประเทศ 

(ฒ) นิติบุคคลท่ีท่ีปรึกษาตาม (ฏ) ถือหุนหรือเปนหุนสวนของนิติบุคคลดังกลาวเกินรอยละ 10 ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดหรือจํานวนหุนสวน 

(ณ) ผูบริหารทรัพยสินของกองทุน 

(ด) บุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนของผูบริหารทรัพยสินตาม (ณ) เกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย
ไดแลวท้ังหมดของผูบริหารทรัพยสิน 

(ต) บุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนของบุคคลตาม (ด) เกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดหรือจํานวนหุนสวนของบุคคลดังกลาว ท้ังน้ีไมรวมถึงบุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนของบุคคล
ตาม (ด) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดต้ังในตางประเทศ 

(ถ) นิติบุคคลท่ีผูบริหารทรัพยสินตาม (ณ) ถือหุนหรือเปนหุนสวนของนิติบุคคลดังกลาวเกินรอยละ 10 ของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดหรือเปนหุนสวน 

(ท) ผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

(ธ) บุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนของผูดูแลผลประโยชนตาม (ท) เกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของผูดูแลผลประโยชน 

(น) บุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนของบุคคลตาม (ธ) เกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดหรือจํานวนหุนสวนของบุคคลดังกลาว ท้ังน้ีไมรวมถึงบุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนของบุคคล
ตาม (ธ) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดต้ังในตางประเทศ 
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(บ) นิติบุคคลท่ีผูดูแลผลประโยชนตาม (ท) ถือหุนหรือเปนหุนสวนของนิติบุคคลดังกลาวเกินรอยละ 10 
ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดหรือจํานวนหุนสวน 

(ป) กองทุนอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบการบริหารจัดการ 

(ผ) กองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน โดยบริษัทจัดการอ่ืนน้ันเปนผูถือหุนใน
บริษัทจัดการตามลักษณะใน (ข) หรือ (ค) 

(ฝ) โครงการจัดการลงทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการอ่ืนท่ีมีผูถือหุนเปนบุคคลตาม
ลักษณะใน (ข) หรือ (ค) โดยบุคคลดังกลาวถือหุนในบริษัทจัดการในลักษณะเดียวกัน 

(พ) บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมบุคคลตาม (ก) ถึง (ฝ) หรือถูกควบคุมหรือส่ังการโดยบุคคลตาม (ก) ถึง (ฝ) 

ไมวาอิทธิพลดังกลาวจะสืบเน่ืองจากความสัมพันธทางกฎหมาย ตามสัญญา หรือการอ่ืนใด ตามท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด 

(ฟ) กลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลตาม (ก) ถึง (พ) ซ่ึงไดแก 

1. คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (ก) ถึง (พ)  

2. นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของ ของบุคลตาม (ก) ถึง (พ) ซ่ึงถือหุนหรือเปนหุนสวน
ในบุคคลดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดหรือความเปนหุนสวนท้ังหมด 

3. กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม 1 ถึง 2 ท่ีไมใชกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

(ภ) บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของกองทุน โดยใหมีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีออก
ตามความในมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย ในสวนท่ีเก่ียวกับบทนิยามคําวาบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
โดยอนุโลม 

ภายใตประกาศ สธ.14/2558 การพิจารณาการถือหุนของบุคคลธรรมดาท่ีมีความสัมพันธหรือเช่ือมโยงกับบริษัท
จัดการหรือกองทุนฯ ตามขอ (ก) ถึง (พ) จะพิจารณานับหุนท่ีคูสมรสหรือบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกลาวเปนหุนของบุคคลน้ันดวย 

ท้ังน้ี ให “บุคคลท่ีเก่ียวของ” รวมถึงบุคคลท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศแกไข
หรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

5.2. ขอกําหนดทั่วไป 

เงื่อนไขและขอกําหนดท่ัวไปในการเขาทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.  และคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดมีดังตอไปน้ี 
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(ก) ในการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีเก่ียวกับทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศท่ีกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 

(ข) ธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีเก่ียวกับทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาวตองเปนธุรกรรมท่ีใช
ราคาท่ีเปนธรรม 

(ค) บุคคลท่ีมีสวนไดเสียกับการทําธุรกรรมจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเขาทําธุรกรรมกับบุคคลท่ี
เก่ียวของท่ีเก่ียวกับทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน และ 

(ง) การคิดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการเขาทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีเก่ียวกับทรัพยสินกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานจากกองทุนตองอยูในอัตราท่ีเปนธรรมและเหมาะสม 

นอกจากน้ี กองทุนจะดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดเก่ียวกับการเขาทําธุรกรรมกับบุคคลท่ี
เก่ียวของตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนดและใชบังคับในขณะน้ัน
ดวย  

5.3. การดําเนินการที่ตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 

การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของในกรณีดังตอไปน้ี นอกจากจะตองเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดขางตน
แลว บริษัทจัดการจะกระทําไดตอเม่ือไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน เวนแตกรณีท่ีไดมีการระบุไวในโครงการ
จัดการกองทุนแลววากองทุนไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

(ก) การเขาทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีเปนการไดมาเพ่ิมเติม หรือการจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงมีมูลคาของทรัพยสินไมนอยกวา 20 ลานบาท หรือไมนอยกวารอยละสามของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการเขาทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของดังกลาว  แลวแต
จํานวนใดจะสูงกวา เวนแตเปนกรณีท่ีตองปฏิบัติตามขอตกลงหรือสัญญาท่ีมีกับสวนราชการหรือ
องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมาย
ท่ีจัดต้ังกิจการน้ัน (รวมถึงหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของซ่ึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคลดวย) ซ่ึงได
ระบุไวเปนการเฉพาะเจาะจงแลวในโครงการจัดการกองทุน 

(ข) การเขาทํา แกไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของอันเปนสัญญาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
หรือการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงมีมูลคาของสัญญาไมนอยกวา 20 

ลานบาท หรือไมนอยกวารอยละสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการเขาทํา แกไข 

หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของดังกลาว แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หรือ 

(ค) การตกลง ยินยอม หรือใชสิทธิออกเสียงเพ่ือใหบริษัทท่ีกองทุนเปนผูถือหุนตามคําจํากัดความวรรค (จ) 

ของคําวา “ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน” ทําธุรกรรมตามขอ (ก) หรือขอ (ข) ขางตน กับบุคคลท่ี
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เก่ียวของ (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับนิยามคําวา  “ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน” ใน
หัวขอ “คําจํากัดความและศัพทเทคนิค – คําจํากัดความ”) 

5.4. นโยบายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ 

ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ทรูถือหนวยลงทุนของกองทุนในจํานวนรอยละ 28.11 ของจํานวน
หนวยลงทุนท้ังหมด ทรูจึงเปนบุคคลท่ีเก่ียวของของกองทุนการทําธุรกรรมเก่ียวกับทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานระหวางกองทุน และทรูหรือบุคคลท่ีเก่ียวของของบุคคลดังกลาว หรือระหวางกองทุนและบุคคลท่ี
เก่ียวของอ่ืน จะตองกระทําภายใตเงื่อนไขท่ีเปนธรรมและเหมาะสม และเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดตาม
ประกาศ ทน. 1/2554 และประกาศอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของซ่ึงใชบังคับในขณะน้ัน 

กองทุนจะทําการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของตอตลาดหลักทรัพย  รวมท้ังใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของกองทุนและในรายงานประจําปของ
กองทุน 

5.5. คํารับรองของผูดูแลผลประโยชนและความเห็นของผูดูแลผลประโยชนและบริษัทจัดการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 และการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวที่จะเขาทําระหวางกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวของ 

ทรูเปนผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
กองทุน ดังน้ัน ทรูและนิติบุคคลอ่ืนท่ีทรูเปนผูถือหุนรายใหญหรือเปนผูมีอํานาจควบคุมจึงถือเปนบุคคลท่ี
เก่ียวของของกองทุน และการท่ีกองทุนเขาทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของของกองทุนเพ่ือการไดมาซ่ึงทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะถือเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

5.5.1. การเขาทําธุรกรรมระหวางกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวของเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

ภายหลังจากวันท่ีการเสนอขายเสร็จส้ิน บริษัทจัดการจะดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนกับ TUC TICC และ 

ทรูมูฟ เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเชาในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  
คร้ังท่ี 3 

คํารับรองและความเห็นของผูดูแลผลประโยชน 

ผูดูแลผลประโยชนไดรับรองกับบริษัทจัดการและมีความเห็นวาธุรกรรมท่ีกองทุนจะเขาทํากับ TUC 

TICC และทรูมูฟเพ่ือซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จาก TUC TICC และท
รูมูฟตามขอตกลงในสวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ท่ีอยูใน
เอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ี
วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพล
ของบุคคลท่ีเก่ียวของแลว โดยเหตุเพราะมูลคาท่ีคาดวาจะตกลงเขาทําธุรกรรมการลงทุนในทรัพยสินโครงสราง
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พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติมดังกลาวไดสะทอนถึงโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุน กลาวคือ 
เปนมูลคาการลงทุนท่ีคํานวณจากรายไดและสิทธิท่ีกองทุน จะไดรับภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสิน และสิทธิ
รายไดและสิทธิการเชาจากกลุมทรู และจากการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินท่ีกองทุน จะลงทุนในทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จากกลุมทรู โดยการนําออกใหเชาภายใตสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีกองทุน ไดเขาทํากับผูเชา ซ่ึงมูลคาดังกลาว
ใกลเคียงกับมูลคาท่ีไดจากการประเมินมูลคาทรัพยสินและรายไดภายใตธุรกรรมการลงทุนในทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จากกลุมทรู  โดยผูประเมินคาทรัพยสินอิสระท่ีกองทุน ไดจัดใหมี
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินคาทรัพยสินเพ่ิมเติม นอกจากน้ี เงื่อนไขการเขาทํารายการดังกลาวขางตน เปนเงื่อนไขท่ีได
คํานึงถึงความเหมาะสมระหวางคูสัญญา โดยเปนเงื่อนไขท่ีเกิดข้ึนจากการเจรจาตอรองระหวาง ผูซ้ือและผูขาย 
และผูเชาและผูใหเชา อันเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไป
ในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลของบุคคลท่ีเก่ียวของและคํานึงถึง
ประโยชนของกองทุน เปนสําคัญ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีความเห็นวาธุรกรรมการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 มีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากบริษัทจัดการคาดการณวาการลงทุนดังกลาวจะทําใหผูถือหนวย
ลงทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีในระยะยาวจากการท่ีกองทุน  ลงทุนในทรัพยสินกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพดี และยังเปนการเพ่ิมแหลงท่ีมาของรายไดของกองทุน ตลอดจนการเพ่ิมโอกาส
การเติบโตของกองทุน ผานการขยายการลงทุน (Inorganic Growth) ซ่ึงเปนการเพ่ิมท้ังรายไดคาเชาจากการนํา
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 บางสวนออกใหเชา และเพ่ิมโอกาสใน
การเติบโตของรายไดผานทางโอกาสในการใหผูเชารายอ่ืนเพ่ือเชาใชทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ท่ีกองทุน จะลงทุน โดยขอกําหนดและเงื่อนไขการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เปนขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีเปนธรรมและเหมาะสม และสอดคลองกับ
ขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน (arm’s 

length terms) ท้ังน้ี บริษัทจัดการไดกําหนดเงื่อนไขในการลงทุนคือ การลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะสงผล
ใหประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวยของกองทุน (cash distribution per unit) หรือ DPU ซ่ึงผูถือหนวย
ลงทุนจะไดรับ เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 0.06 บาทตอหนวย เม่ือเทียบกับประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวย
ของกองทุน ท่ีคาดวาจะไดในกรณีที่กองทุน มิไดทําการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
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5.5.2. การเขาทําธุรกรรมระหวางกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวของเพ่ือจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีความเห็นวาการเขาทําสัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 จะทําใหกองทุน มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากคาเชาตามสัญญาเชาระยะยาว โดยอัตรา
คาเชาท่ี TUC และ TICC จะตกลงเชาจากกองทุน อยูในอัตราท่ีเปนธรรมและเหมาะสม และขอกําหนดและ
เงื่อนไขตามสัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 และ
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ท่ีกองทุน จะเขาทํากับ TUC และ TICC ก็สอดคลองกับ
ขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน (arm’s 

length terms) นอกจากน้ี ผูเชาท้ังสองบริษัทเปนบริษัทในกลุมทรู ซ่ึงเปนหน่ึงในผูใหบริการโทรคมนาคมราย
ใหญของประเทศไทยและมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง 

 

ความเห็นของผูดูแลผลประโยชน 

ผูดูแลผลประโยชนมีความเห็นวาการเขาทําธุรกรรมเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 กับบริษัทยอยของทรูดังกลาว เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน 
เน่ืองจากกองทุน จะไดรับรายไดต้ังแตวันแรกท่ีกองทุน เขาลงทุนในทรัพยสินดังกลาว นอกจากน้ี ลักษณะของ
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมกีารแกไขและแทนท่ีเปนสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหาร
จัดการระยะยาว ซ่ึงจะลดความเส่ียงจากความไมแนนอนในการหาผูเชาและบริหารจัดการ และชวยเพ่ิมความ
สมํ่าเสมอของกระแสรายไดของกองทุน   

 

ผลกระทบที่กองทุน อาจไดรับจากการเขาทําธุรกรรม 

กองทุน จะตองพ่ึงพาบริษัทยอยของทรู ซ่ึงจะเปนผูเชาและบริหารจัดการหลักในทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมท่ีกองทุนจะลงทุน เปนผูขายรายไดจากการใหเชาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ิมเติมบางสวนใหแกกองทุน และเปนผูใหเชาสิทธิการเชาระยะยาว แลวแตกรณี นอกจากน้ี ทรูยัง
มีอํานาจควบคุมในผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมซ่ึงจะเปนผูรับผิดชอบการบริการดานธุรการและการตลาด
สําหรับการเชา ซ่ึงรวมถึงการตลาดในสวนของสถานท่ีตัง้รวมกันไปยังผูเชาซ่ึงจะทําหนาท่ีดําเนินการและบริหาร
จัดการทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดังน้ัน ผลการดําเนินงานของกองทุน จะข้ึนอยูกับผลการ
ดําเนินการและอุปสงคของธุรกิจโทรคมนาคมของบริษัทยอยของทรู กองทุนจะตองพ่ึงพากลุมทรูเปนอยางมาก 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 6.1.1 “ความเส่ียงของกองทุนอันเน่ืองมาจากกลุมทรู” 
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5.5.3. ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอของกรมธรรมประกันภัย 

ตามขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ท่ีบริษัทจัดการไดรับจากนิติบุคคลผูโอนและผูเชาและ
บริหารจัดการหลักน้ัน วงเงินความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยคุมครองความเส่ียงทุกประเภทท่ีกลุมทรู
จัดหามีมูลคารวมเกินกวา 30,000 ลานบาท ซ่ึงวงเงินคุมครองดังกลาวมีการประเมินความเพียงพอโดยวิธีตนทุน
ทดแทน (Replacement Cost) และครอบคลุมถึงจํานวนตนทุนคาแรงท่ีคาดวาตองใชในการสรางหรือจัดหา
ทรัพยสินทดแทน ท้ังน้ี บริษัท อลิอันซ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)ซ่ึงเปนผูใหบริการช้ันนําระดับโลกในธุรกิจให
คําแนะนําการบริหารความเส่ียงและการประกันภัย เปนผูใหคําแนะนําและเปนผูจัดหาประกันภัยใหแกกลุมทรู
เปนระยะเวลามากกวา 10 ป ซ่ึงทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนน้ันก็จะอยูภายใตประกันภัยในมาตรฐานเดียวกันกับ
ของกลุมทรู และกลุมทรูเห็นวา กรมธรรมประกันภัยคุมครองความเส่ียงตางๆ เก่ียวกับทรัพยสินของกลุมทรูน้ัน
สอดคลองกับหลักปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม ดังน้ัน บริษัทจัดการจึงเช่ือวากรมธรรมประกันภัยท่ีนิติบุคคลจะ
จัดหาใหในช่ือของกองทุนซ่ึงอยูภายใตมาตรฐานเดียวกันกับกลุมทรู หรือท่ีกองทุนจะเปนผูเอาประกันภัยรวม 
และ/หรือผูรับประโยชนรวม (แลวแตกรณี) จะมีความเพียงพอหากเทียบกับขอมูลความเสียหายในทรัพยสิน
ประเภทเดียวกันกับทรัพยสินท่ีกองทุนจะเขาลงทุนในอดีตท่ีผานมา นอกจากน้ี บริษัทจัดการมีความเห็นวาการท่ี
สถานท่ีตั้งของทรัพยสินท่ีกองทุนจะเขาลงทุนมีการกระจายตวัอยางมาก และการท่ีทรัพยสินแตละช้ินมีมูลคาการ
กอสรางทดแทนท่ีคอนขางตํ่า ทําใหบริษัทจัดการเช่ือวาวงเงินความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยท่ีเพียงพอ
ตอความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอทรัพยสินท่ีกองทุนจะเขาลงทุนสามารถทําไดโดยไมไดสรางภาระใหแกบริษัท
จัดการและกองทุนจนเกินสมควร  

อยางไรก็ตาม นโยบายการจัดหากรมธรรมประกันภัยสําหรับทรัพยสินท่ีกองทุนจะเขาลงทุนดังกลาว
ไมไดเปนการรับรองวากองทุนจะไมมีความเส่ียงจากความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอทรัพยสินท่ีกองทุนจะเขา
ลงทุน ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดเก่ียวกับความเส่ียงโดยสังเขปจากเหตุการณดังกลาวในเอกสารฉบับน้ี โปรด
พิจารณาหัวขอ 6.1.1(ฉ) “ความสามารถในการใหบริการของกองทุนอาจไดรับอุปสรรคอันเน่ืองมาจากความ
บกพรองหรือความลมเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมทรู” 
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6. ปจจัยความเส่ียงของกองทุนที่เกี่ยวของกับการลงทุน  

กอนตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน ผูลงทุนควรพิจารณาถึงขอเท็จจริงวากองทุน และการดําเนินงานของกองทุน
อยูภายใตกฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดลอมทางธุรกิจของประเทศไทย  ธุรกิจของกองทุนข้ึนอยูกับหลายๆ 

ปจจัย ซ่ึงหลายปจจัยอยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุน ผูลงทุนควรพิจารณาอยางรอบคอบถึงความเส่ียงและ
ขอพิจารณาในการลงทุนท่ีจะไดกลาวตอไป รวมท้ังปจจัยอ่ืนๆ ท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีกอนตัดสินใจลงทุน 

ปจจัยความเส่ียง และขอพิจารณาตางๆ ตามท่ีจะกลาวถึงตอไปน้ี ไมใชปจจัยความเส่ียงท้ังหมดในปจจุบันหรือท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคต ความเส่ียงอ่ืนๆ ไมวาจะทราบอยูแลวหรือไมก็ตาม อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอกองทุนหรือมูลคาของหนวยลงทุนในอนาคต 

6.1. ความเส่ียงเกี่ยวกับกองทุน  

6.1.1. ความเส่ียงของกองทุนอันเนื่องมาจากกลุมทรู 

(ก) ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของ
กองทุนข้ึนอยูกับธุรกิจของกลุมทรูเปนอยางมาก  

กองทุนตองพ่ึงพากลุมทรูเปนอยางมาก เน่ืองจากผูเชาและบริหารจัดการหลักซ่ึงเปน
ผูรับผิดชอบการบํารุงรักษาและการดําเนินงานของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมภายใต
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีได มีการแกไขและแทนท่ี  และ BFKT ซ่ึงเปน
ผูรับผิดชอบการบํารุงรักษาและการดําเนินงานของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA 
ภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA เปนสมาชิกในกลุมทรู ผูเชาและบริหารจัดการหลักเปนผู
เชาและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคม FOC ระบบ FOC หลัก อุปกรณท่ีเก่ียวของและระบบบรอด
แบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดเกือบท้ังหมดภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมี
การแกไขและแทนท่ี สวน BFKT จะยังคงจัดเก็บรายไดตามสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA และ 
BFKT และ AWC (ซ่ึ งจะไดรายไดตาม สัญ ญ าเชา เค ร่ืองและอุปกรณ  HSPA สัญ ญ าเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC สัญญาเชาเสาโทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และสัญญาเชาเสา
โทรคมนาคมของ AWC เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2) จะตองชําระเงินบางสวนของรายไดดังกลาวใหแกกองทุน
ตามขอกําหนดของสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได กับ BFKT และ AWC ดังน้ัน กองทุนจึง
ตองพ่ึงพาผูเชาและบริหารจัดการหลัก BFKT และ AWC ซ่ึงเปนแหลงรายไดของกองทุน  

นอกจากน้ี ตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี 
กองทุนใหสิทธิแตเพียงผูเดียว (exclusivity rights) และสิทธิในการปฏิเสธกอน (right of first refusal) 

บางประการแกผูเชาและบริหารจัดการหลัก รวมถึงใหสิทธิในการปฏิเสธกอนในการเชาและบริหาร
จัดการพ้ืนท่ี (slots) บนเสาหรือพ้ืนท่ีรองรับอ่ืนใดบนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม การท่ีผู
เชาและบริหารจัดการหลักของกองทุนซ่ึงเปนสมาชิกในกลุมทรูใชสิทธิดังกลาวอาจเปนอุปสรรคตอ
ความสามารถของกองทุนท่ีจะดึงดูดและใหบริการแกผูประกอบการรายอ่ืนๆ ในฐานะผูเชาและบริหาร
จัดการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบตอการขยายฐานลูกคาตามท่ีกองทุนคาดหมายและการเติบโต
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ของรายไดในอนาคตของกองทุน หากเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึน กองทุนไมสามารถรับรองวากองทุนจะ
สามารถหาลูกคารายอ่ืนๆ เพ่ือผลักดันการเติบโตของธุรกิจของกองทุนได  และถึงแมวากองทุนจะ
ประสบความสําเร็จในการพยายามขยายฐานลูกคานอกเหนือจากกลุมทรู กองทุนคาดวาในอนาคตอัน
ใกล กองทุนยังคงตองพ่ึงพากลุมทรูเปนอยางมากในการประกอบธุรกิจและไดมาซ่ึงรายไดเกือบท้ังหมด
ของกองทุน นอกจากน้ี ผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุนยังมีหนาท่ีบํารุงรักษาทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีเชาจากกองทุนอยางสมํ่าเสมอภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี การท่ีผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุนผิดสัญญา
ในหนาท่ีดังกลาวอาจทําใหมูลคาของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมลดลง ซ่ึงจะสงผลกระทบ
ตอมูลคาการลงทุนของผูถือหนวยลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมของสัญญาเชา ดําเนินการ 
และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี ในหัวขอ 3.7.3(ข)“สัญญาเก่ียวกับการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2” 

นอกจากน้ี แมวาระยะเวลาการเชา FOC ท่ีผูเชาและบริหารจัดการหลักเชาหรือเชาชวงจาก
กองทุน จะเปนการเชาระยะยาว อาทิ ระยะเวลาการเชา  16 ป และกองทุนมีสิทธิในการขอตอ
ระยะเวลาการเชาออกไปอีก 10 ป หรือตามระยะเวลาของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของ
ผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุนซ่ึงเปนสมาชิกในกลุมทรู (แลวแตระยะเวลาใดจะส้ันกวา) โดย
จะเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุภายใตสัญญาเชาท่ีเก่ียวของรวมถึงการท่ีกลุมทรูตกลงท่ีจะไมดําเนินการ
สราง FOC ใหมในเสนทางเดียวกันกับ FOC ซ่ึงกองทุนเขาหรือจะเขาลงทุน และ/หรือ บริษัทในกลุมทรู
เชาหรือจะเชาในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน  FOC ท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (หรือท่ี
เรียกวา “ขอตกลงท่ีจะไมแขงขัน”) ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการ
แกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวกับ FOC เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนกอน โดย
ขอตกลงท่ีจะไมแขงขันดังกลาวอยูภายใตขอยกเวนบางประการ กลุมทรูอาจไมตอระยะเวลาการเชา
เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชา หรืออาจเขากรณีขอยกเวนของขอตกลงท่ีจะไมแขงขัน อาทิ ในขณะ
น้ันกลุมทรูไมไดมีความจําเปนท่ีจะใช FOC ตามประมาณการเดิมท่ีกลุมทรูเชาอยู หรือในกรณีท่ีการ
เจรจาเงื่อนไขสําหรับการเชาไมสามารถตกลงกันได ซ่ึงในกรณีดังกลาวกองทุนอาจประสบความเส่ียง
ในการจัดหาผูเชาและบริหารจัดการหลักรายใหมอันอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี นัยสําคัญตอ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน  

ในทํานองเดียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการตอระยะเวลาการเชาของ FOC ขางตน แมวา
ระยะเวลาการเชาเสาโทรคมนาคมท่ีผูเชาและบริหารจัดการหลักเชาจากกองทุน จะเปนการเชาระยะ
ยาว กลาวคือ ระยะเวลาการเชา 16 ป กลุมทรูอาจไมตอระยะเวลาการเชาเม่ือครบกําหนดระยะเวลา
การเชา หรือในขณะน้ันกลุมทรูอาจไมไดมีอัตราการใชพ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมตามประมาณการเดิมท่ี
กลุมทรูเชาอยู หรือกลุมทรูและกองทุนอาจไมสามารถตกลงเงื่อนไขสําหรับการเชาตอได ซ่ึงในกรณี
ดังกลาวกองทุนอาจประสบความเส่ียงในการจัดหาผูเชาและบริหารจัดการหลักรายใหมอันอาจสงผล
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กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะทางการเงินของกองทุน 

นอกจากน้ี ในอนาคตหากธุรกิจของกลุมทรู ผูเชาและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT มี
ปญหาในผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน อาจมีผลกระทบในทางลบตอความสามารถของ
บุคคลดังกลาวท่ีจะปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมี
การแกไขและแทนท่ีและสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได ซ่ึงรวมถึงการชําระเงินใหแกกองทุน 
ย่ิงไปกวาน้ัน ผูเชาและบริหารจัดการหลัก AWC และ/หรือ BFKT อาจขอเจรจาตอรองขอกําหนดในการ
ทําธุรกิจใหมกับกองทุน อาทิ ขอกําหนดในสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการ
แกไขและแทนท่ี และขอเสนอขอกําหนดและขอตกลงท่ีเอ้ือประโยชนในทางเศรษฐกิจแกตนย่ิงข้ึน ซ่ึง
อาจไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทางธุรกิจหรือทางการเงินแกกองทุน เน่ืองจากกลุมทรูมีความสําคัญ
ตอธุรกิจของกองทุน และเน่ืองจากทรูถือหนวยลงทุนเปนสัดสวนท่ีมีนัยสําคัญ กลุมทรู AWC BFKT 

และผูเชาและบริหารจัดการหลักจึงอาจจะมีอํานาจตอรองทางการคาในการดําเนินการเจรจาดังกลาว
กับกองทุน นอกจากน้ีผลการดําเนินงานของกองทุนข้ึนอยูกับผลการดําเนินการและอุปสงคของธุรกิจ
โทรคมนาคมเคล่ือนท่ีและธุรกิจบรอดแบนดของกลุมทรูเปนอยางมาก 

(ข) กลุมทรูมีอิทธิพลตอการดําเนินการของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ 

ทรูเปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญโดยถือหนวยลงทุนรอยละ 28.11 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดท้ังหมด ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561  และสมาชิกคณะกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร
ระดับสูงของกลุมทรูไดรับการแตงต้ังโดยบริษัทจัดการใหเปนสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน
ของกองทุน แมวาทรูไมสามารถออกเสียงลงมติในเร่ืองท่ีทรู หรือบริษัทยอยของทรูมีสวนไดเสียเปน
พิเศษ หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน แตทรูก็สามารถออกเสียงลงมติในฐานะผูถือหนวยลงทุนใน
เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีทรูหรือบริษัทยอยของทรูไมไดมีสวนไดเสียเปนพิเศษ ดังน้ัน ทรูจึงอยูในฐานะท่ีสามารถใช
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในบางเร่ืองท่ีตองไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน นอกจากน้ี สมาชิก
คณะกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารระดับสูงของกลุมทรูไดรับการแตงต้ังโดยบริษัทจัดการใหเปนสมาชิก
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนของกองทุน โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนของกองทุนมี
หนาท่ีใหความเห็นและคําแนะนําแกบริษัทจัดการเก่ียวกับการลงทุนในทรัพยสินของกองทุน  
นอกจากน้ี ตราบใดท่ีกลุมทรูยังถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ทรูยังอยูในฐานะท่ีสามารถใชอิทธิพล
ในการถอดถอนบริษัทจัดการไดอีกดวย โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 6.4.7 “บริษัทจัดการอาจ
ถูกถอดถอนไดดวยมติของท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงมากกวารอยละ 50 ของจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือโดยสํานักงาน ก.ล.ต. ” 

นอกจากน้ี ในวาระอ่ืนๆ ท่ีทรูสามารถออกเสียงไดในฐานะท่ีเปนผูถือหนวยลงทุน ทรูมีอิสระท่ี
จะพิจารณาและลงมติท่ีเปนประโยชนกับตน รวมถึงกลุมทรูและผูเชาและบริหารจัดการหลักอาจ
พยายามใชอิทธิพลของตนภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและ
แทนท่ีในลักษณะท่ีอาจเปนอุปสรรคตอความสามารถของกองทุนท่ีจะทําธุรกิจกับคูแขงของกลุมทรู ซ่ึง
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บริษัทจัดการเช่ือวาจะมีความสําคัญตอการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจของกองทุน กองทุนจึงไมอาจ
รับรองไดวาผลประโยชนของกลุมทรูจะไมตางไปจากหรือจะไมขัดหรือแยงกับผลประโยชนของกองทุน
และผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืน 

(ค) กลุมทรูมีอํานาจควบคุมผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม  ซ่ึงเปนผูใหบริการดาน
ธุรการบางประการและดานการตลาดและการจัดหาผลประโยชนที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมแกกองทุน 

กลุมทรูเปนผูถือหุนรอยละ 99.99 ของ ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมผานทาง TUC และ
กรรมการของกลุมทรูบางคนยังเปนกรรมการหรือผูบริหารอาวุโสของผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมอีก
ดวย นอกจากน้ี ภายใตสัญญาบริการหลัก บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะ
ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม เปนผูรับผิดชอบในการใหบริการดานธุรการบางประการและการตลาด
สําหรับการบริการใหเชาและบริหารจัดการสถานท่ีต้ังรวมกันบนทรัพย สินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมแกผูเชาและบริหารจัดการเพ่ิมเติม และผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมไดรับคานายหนา
และคาธรรมเนียมสําหรับการใหบริการตามสัญญาบริการหลัก ดังน้ัน กลุมทรูจึงยังคงมีอํานาจควบคุม
การบริหารจัดการทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมตอไปอยางมาก ซ่ึงทรัพยสินดังกลาวเปน
ทรัพยสินซ่ึงกอใหเกิดรายไดเกือบท้ังหมดของกองทุน  

(ง) กลุมทรูไมใหการสนับสนุนดานเครดิตหรือการคํ้าประกันแกกองทุนตลอดอายุของ
เอกสารธุรกรรม และผูเชาและบริหารจัดการหลักอาจบอกเลิกสัญญาภายใตเง่ือนไข
บางประการ 

ผูเชาและบริหารจัดการหลักเปนผูเชาดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมสวนท่ีสําคัญของกองทุนตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมี
การแกไขและแทนท่ี และกองทุนตองพ่ึงพา BFKT และ AWC ในการนําสงรายไดท่ีขายใหกับกองทุน
ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได ดังน้ี กองทุนจึงตองพ่ึงพาคาเชาจากผูเชาและบริหาร
จัดการหลัก และการนําสงรายไดจาก  BFKT และ AWC (แลวแตกรณี) เปนอยางมากในการสราง
รายไดใหแกกองทุนในการชําระคาใชจายในการดําเนินงาน และในการจายผลตอบแทนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน การท่ีผูเชาและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT (แลวแตกรณี) ละเลย ลาชาหรือระงับ
การชําระเงินท่ีตองชําระใหแกกองทุนตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการ
แกไขและแทนท่ีหรือสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได (แลวแตกรณี) หรือการท่ีผูเชาและบริหาร
จัดการหลัก AWC และ/หรือ BFKT (แลวแตกรณี) ผิดสัญญาไมปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต
ขอกําหนดของสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี และ/หรือ 
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได (แลวแตกรณี) อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ความสามารถของกองทุนท่ีจะทําการชําระเงินหรือการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสิทธิท่ี
ควรไดรับ นอกจากน้ี ในกรณีหากกลุมทรูไมสามารถรักษาใบอนุญาตเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมและบรอดแลนดอินเทรอเน็ตไวได  ผูเชาและบริหารจัดการหลักอาจตองบอกเลิกสัญญา
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เชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี หากทรัพยนท่ีเชาเก่ียวของกับ
ใบอนุญาตดังกลาว ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน 

นอกเหนือจากการท่ี TUC ใหการสนับสนุน ภายใตหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) แก 
BFKT แลวน้ัน กลุมทรูไมใหการคํ้าประกัน หลักประกัน หรือการสนับสนุนดานเครดิตในลักษณะอ่ืนใด 
เพ่ือสนับสนุนภาระผูกพันท่ีกองทุนมีตอผูถือหนวยลงทุนหรือเจาหน้ีรายอ่ืนๆ ของกองทุน หรือเพ่ือ
สนับสนุนภาระผูกพันของผูเชาและบริหารจัดการหลักในกรณีผูเชาและบริหารจัดการหลักละเมิด
ขอกําหนดในสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี หรือเพ่ือ
สนับสนุนภาระผูกพันของ AWC BFKT หรือนิติบุคคลผูโอนอ่ืนภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและ
สิทธิรายได หรือเพ่ือสนับสนุนภาระผูกพันของผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมภายใตสัญญาบริการหลัก 

ดังน้ัน การท่ีผูเชาและบริหารจัดการหลักผิดนัดตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีได
มีการแกไขและแทนท่ี หรือการท่ี BFKT AWC และ/หรือ นิติบุคคลผูโอนอ่ืนผิดนัดตามสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได หรือการท่ีผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมผิดนัดตามสัญญาบริการหลักอาจมี
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะการเงินของกองทุน และยังอาจเปนการจํากัดหรือทําใหกองทุนไมอาจท่ีจะชําระเงินหรือจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนได 

(จ) กองทุนจะตองพึ่งพาธุรกิจโทรคมนาคมของกลุมทรูอยางมีนัยสําคัญ 

ความสามารถของกองทุนในการจัดหารายไดจากการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุนข้ึนอยูกับอุปสงคของบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและธุรกิจ
บริการบรอดแบนดและผลการดําเนินงานของกิจการโทรคมนาคมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของกลุมทรูซ่ึงรวมถึง
ผูเชาและบริหารจัดการหลักเปนอยางมาก ดังน้ัน ปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอธุรกิจโทรคมนาคมของ
กลุมทรูและผูเชาและบริหารจัดการหลักอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน นอกจากน้ี แผนงาน
ขยายธุรกิจในอนาคตของกองทุนยังมีพ้ืนฐานหลักมาจากแผนการขยายธุรกิจบริการเสียงและขอมูล
ผานโครงขายไรสายและ FOC ของกลุมทรูและผูเชาและบริหารจัดการหลักเปนหลัก อยางไรก็ตาม 
โครงการดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงหรืออาจไมเกิดข้ึน แมวากองทุนไดขยายธุรกิจการใหเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุนไปสูผูใหบริการโทรคมนาคมใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยนอกเหนือจากกลุมทรู เชน ต้ังแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
กองทุนไดใหหน่ึงในผูประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญของประเทศไทยเชาพ้ืนท่ี (slots) บน
ทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรูสวนหน่ึงจากกองทุน อยางไรก็ดี กองทุนไมสามารถรับรองไดวาความ
พยายามขยายฐานรายไดของกองทุนจะประสบความสําเร็จโดยรวม 
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การท่ีกองทุนตองพ่ึงพากลุมทรูซ่ึงรวมถึงผูเชาและบริหารจัดการหลัก ทําใหกองทุนมีความ
เส่ียงท่ีเก่ียวของกับธุรกิจโทรคมนาคมของกลุมทรูและผูเชาและบริหารจัดการหลักอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึง
รวมถึงความเส่ียงท่ีสําคัญ ดังตอไปน้ี 

• การท่ีอุปสงคของผูบริโภค และ/หรือ คาใชบริการสําหรับบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี
และบริการโทรศัพทพ้ืนฐานท่ีลดลง 

• การแขงขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนระหวางผูใหบริการเสียงและขอมูลท้ังแบบเคล่ือนท่ีและ
ประจําท่ี 

• ความลาชาหรือการเปล่ียนแปลงในการเร่ิมใหบริการ 4G หรือบริการเทคโนโลยี
เซลลูลาร (cellular technology) อ่ืนๆ ในเชิงพาณิชยในประเทศไทย  

• คดีความและขอพิพาทกับหนวยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม และรัฐวิสาหกิจ
ซ่ึงยังคงดําเนินอยู 

• สถานะของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ 

• กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับกิจการโทรคมนาคม เทศบาล ส่ิงแวดลอม 
สุขภาพ และอ่ืนๆ เปนตน 

กองทุนอาจไมสามารถหาผูเชาและบริหารจัดการทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
รายใหมหรือผู ท่ีจะเชาและบริหารจัดการทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมแทนภายใต
ขอกําหนดเดียวกันกับขอกําหนดการเชา การดําเนินการและบริหารจัดการของผูเชาและบริหารจัดการ
หลัก หรือภายใตขอกําหนดเชิงพาณิชยท่ียอมรับได ดังน้ัน หากมีเหตุการณอยางหน่ึงอยางใดขางตน
เกิดข้ึนหรือหากกองทุนมีขอพิพาทใดๆ ท่ีกองทุนอาจมีกับกลุมทรู  ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม นิติ
บุคคลผูโอน หรือผูเชาและบริหารจัดการหลักไมวารายใด หรือหากความสัมพันธระหวางกองทุนกับ
กลุมทรู ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม นิติบุคคลผูโอน หรือผูเชาและบริหารจัดการหลักแยลงไมวา
ดวยเหตุผลใดๆ อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 

(ฉ) ความสามารถในการใหบริการของกองทุนอาจไดรับอุปสรรคอันเนื่องมาจากความ
บกพรองหรือความลมเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมทรู 

ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี และสัญญา
โอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได กองทุนตองอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมทรูเปนอยาง
มาก เพ่ือการเช่ือมตอกิจกรรมในการประกอบธุรกิจของกองทุนผานทางซอฟตแวร ฮารดแวรและระบบ
โครงขาย กองทุนอาศัยระบบเหลาน้ีในการติดตามการปฏิบัติการของเสาโทรคมนาคมและ FOC 

รวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การคงมาตรฐานระบบการ
ควบคุมภายใน และการวางแผนธุรกิจ กองทุนสามารถควบคุมความลมเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หรือการสูญเสียการเช่ือมตอ หรือการสูญหายของขอมูลอันเกิดจากความลมเหลวของระบบน้ีได ใน
ระดับท่ีจํากัดเทาน้ัน ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุน 

เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด และโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวของของกองทุนอาจไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสียหายท่ีไมอาจคาดการณได
อ่ืนๆ โดยท่ีประกันภัยของกองทุนอาจไมไดครอบคลุมอยางเพียงพอ 

เสาโทรคมนาคม FOC ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด และโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวของของกองทุน ตกอยูภายใตความเส่ียงอันเก่ียวเน่ืองกับภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย 
แผนดินไหว ตลอดจนความเสียหายท่ีไมอาจคาดการณไดอ่ืนๆ อาทิ อาจเกิดเหตุการณนํ้าทวมอยางท่ี
เคยเกิดข้ึนเม่ือเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม เชนเดียวกับภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย แมวารัฐบาลจะได
แสดงเจตจํานงวาจะปฏิรูปมาตรการการปองกนันํ้าทวมเพ่ือปองกันไมใหเกิดเหตุการณน้ําทวมข้ึนอีกใน
อนาคต หากแตไมมีส่ิงใดสามารถยืนยันไดวามาตรการการปองกันนํ้าทวมของรัฐบาลจะเพียงพอตอ
การปองกันนํ้าทวมในบริเวณพ้ืนท่ีตํ่า รวมถึงบริเวณอ่ืนๆ ของประเทศไทย ท่ีซ่ึงมีทรัพยสินของกองทุน
ตั้งอยูอันอาจเกิดข้ึนในอนาคต  

ความเสียหายและการถูกทําลายของเสาโทรคมนาคม FOC หรือโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ
ท่ีกองทุนจะมีกรรมสิทธ์ิ เชา หรือไดรายไดจากทรัพยสินดังกลาว หรือภาวะเศรษฐกิจผันผวนหรือ
ผลกระทบในทางลบตอภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทย อันเน่ืองมาจากความเส่ียงเหลาน้ีหรือความ
เส่ียงอ่ืนๆ อาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถของกองทุนในการใหบริการแกลูกคา และอาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน ถึงแมวากองทุน AWC และ BFKT จะ
ดํารงไวซ่ึงการประกันภัยท่ีเหมาะสมสําหรับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมซ่ึงตนจะมี
กรรมสิทธ์ิ กองทุน AWC และ BFKT ก็อาจไมไดรับการประกันภัยอยางเพียงพออันจะครอบคลุม
คาใชจายในการซอมแซมหรือการสรางใหมได และ/หรือ ความเส่ียงดังกลาวอาจไมใชความเส่ียงท่ี
สามารถประกันได โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.1.2(ข)(17) “การประกันภัย” และ
หัวขอ 3.1.2(ค)(14) “การประกันภัย” และรายไดท่ีอาจไดรับจากผูเชาและบริหารจัดการรายใหมที่อาจ
มีมาเพ่ิมจากเสาโทรคมนาคมหากไมเกิดความเสียหายดังกลาวหรือไดรับความเสียหายอันเปนผล
สืบเน่ืองจากความเสียหายดังกลาว ถากองทุนไมสามารถใหบริการแกผูเชาและบริหารจัดการไดอัน
เปนผลมาจากความเสียหายของเสาโทรคมนาคม FOC และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ ก็อาจนําไปสู
ความเสียหายตอผูเชาและบริหารจัดการ และกอใหเกิดผลกระทบในทางลบกับธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ 
ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุน 
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6.1.2. กองทุนอาจไมมีกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายในรายไดในอนาคตซ่ึงถูกขายใหแกกองทุนตาม
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดกับ BFKT และ AWC และเจาหนี้รายอ่ืนของ BFKT 

และ AWC อาจโตแยงหรือเรียกรองรายไดในอนาคตตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได  

ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดกับ BFKT และ AWC น้ัน BFKT และ AWC 

ไดขายรายไดท่ีไดรับและจะไดรับจากการใหเชาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA โดย
การขายดังกลาวอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทยซ่ึงมีขอจํากัดท่ีอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
สาระสําคัญตอการมีผลบังคับของการโอนกรรมสิทธ์ิในรายไดในอนาคต และการขายรายไดดังกลาว
อาจถูกโตแยงได กลาวคือ ตามกฎหมายไทย ในการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน ตองสามารถกําหนด
ทรัพยสินเปนท่ีแนนอนได ณ เวลาท่ีมีการโอน แตรายไดที่จะมีการโอน ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายไดกับ BFKT และ AWC เปนรายไดในอนาคตซ่ึงยังไมอาจกาํหนดทรัพยสินดังกลาวใหเปน
ท่ีแนนอนได ณ เวลาท่ีมีการโอน จึงอาจทําใหการโอนสิทธิรายไดดังกลาวถูกโตแยงไดภายใตกฎหมาย
ไทย ตามท่ีไดมีการวิเคราะหในบทวิเคราะหทางกฎหมายในหัวขอ 2.4 “บทวิเคราะหทางกฎหมาย
เก่ียวกับสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดในอนาคตหากกองทุนรวมมิไดเปนบุคคลเดียวท่ีมีสิทธิไดรับ
รายไดในอนาคตดังกลาวท้ังจํานวน โดยวิเคราะหสิทธิไดเสียทางทรัพยสินของผูถือหนวยลงทุน
เปรียบเทียบกับสิทธิของเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิอื่นในรายไดในอนาคต” 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีเจาหน้ีของ BFKT และ AWC ผูบริหารแผน ผูพิทักษทรัพย หรือผูชําระ
บัญชีของ BFKT และ AWC ใชสิทธิในการเรียกรองเงินจาก BFKT และ AWC อันอาจรวมถึงรายไดจาก
การใหเชาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA ท่ีกองทุนซ้ือมาจาก BFKT และ AWC ใน
กรณีท่ีเจาหน้ีหรือบุคคลอ่ืนฟองรอง BFKT หรือ AWC สิทธิของกองทุนในอันท่ีจะเรียกรองมูลคาของ
รายไดท่ีกองทุนซ้ือมาจาก BFKT และ AWC เอาจาก BFKT หรือ AWC น้ันอาจไมดีไปกวาสิทธิของ
เจาหน้ีไมมีประกันรายอ่ืนของ BFKT หรือ AWC ผูบริหารแผน ผูพิทักษทรัพย หรือผูชําระบัญชี และ
หากการโตแยงการโอนรายไดในอนาคตท่ีกองทุนซ้ือมาจาก BFKT และ AWC ตามลําดับ ตามสัญญา
โอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดประสบความสําเร็จ จะทําใหกองทุนสูญเสียแหลงรายไดของกองทุน
ไป อันอาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทุน รวมถึงสิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการไดรับเงินจากกองทุน 

ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 น้ัน BFKT มีเจาหน้ีเงินกูท่ีไมมีหลักประกันและเจาหน้ี
ทางการคา เปนจํานวน 12,643.7 ลานบาท และ 500.0 ลานบาท ตามลําดับ ท้ังน้ี สิทธิของกองทุนอยู
ในลําดับเดียวกันกับเจาหน้ีไมมีประกันดังกลาว   

นอกจากน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 น้ัน AWC มีเจาหน้ีทางการคา เปนจํานวน 54.0 

ลานบาท ท้ังน้ี สิทธิของกองทุนอยูในลําดับเดียวกันกับเจาหน้ีทางการคาดังกลาว 



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 395 

6.1.3. สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได กอใหเกิดความเส่ียงทางการคาบางประการแก
กองทุน 

สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดกับ BFKT และ AWC กําหนดไววา หาก BFKT หรือ AWC ไม
สงมอบรายไดใหแกกองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดติดตอกันสามงวด BFKT และ AWC 

(แลวแตกรณี) จะตองชําระมูลคาปจจุบันสุทธิของรายไดในอนาคตซ่ึงจะตองชําระภายใตสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได รวมถึงมูลคาสุดทาย (terminal value) ของทรัพยสินใหแกกองทุน การชําระเงินจํานวน
ดังกลาวโดย BFKT หรือ AWC ภายหลังจากการไมปฏิบัติตามสัญญา หรือเกิดเหตุการณใดๆ ตามท่ีระบุไว 
อาจจะไมสะทอนถึงมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีแทจริงของการลงทุนของกองทุนในทรัพยสินโทรคมนาคมของ  BFKT 

เสาโทรคมนาคมของ AWC เสาโทรคมนาคมของ AWC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 และเสาโทรคมนาคมของ AWC 

ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 น้ัน และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาการลงทุนในหนวยลงทุน
ของผูลงทุน ในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดสัญญาหรือมีการเรียกรองใหสงมอบรายไดกอนกําหนด (acceleration) 
ดังกลาว กองทุนไมสามารถรับรองไดวา BFKT หรือ AWC จะมีสภาพคลองเพียงพอหรืออยูในสถานะท่ีจะ
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนได นอกจากน้ี ศาลอาจมีดุลยพินิจในการพิจารณาปรับลดเงินจํานวนท่ีทรู 
BFKT หรือ AWC มีภาระตองชําระใหแกกองทุนเม่ือเกิดเหตุผิดสัญญาหรือเม่ือเกิดเหตุการณท่ีกําหนดไว  
นอกจากน้ี ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดกับ BFKT และ AWC 
BFKT และ AWC ตกลงท่ีจะชําระคาเชารายเดือนใหแกกองทุน จนกวาสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA จะ
หมดอายุลง กลาวคือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 หากไมมีการตออายุสัญญา อยางไรก็ดี BFKT หรือ AWC อาจ
ไมปฏิบัติตามภาระผูกพันซ่ึงกําหนดให BFKT หรือ AWC สงมอบรายไดใหแกกองทุน ซ่ึงอาจสงผลใหรายได
ประจําของกองทุนลดลง การปรับลดคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาหรือการลดลงของรายไดตามสัญญาท่ี
คาดการณวาจะไดรับจาก BFKT หรือ AWC อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 

กลยุทธการเติบโตและรายไดของกองทุนในอนาคตข้ึนอยูกับผลประโยชนท่ีกองทุนมีสิทธิไดรับภายใต
สัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเปนอยางมาก จึงข้ึนอยูกับความสามารถของนิติบุคคลผูโอนในการ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันและขอกําหนดบางประการภายใตสัญญาดังกลาว กองทุนไมสามารถรับรองไดวานิติ
บุคคลผูโอนจะสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันและขอกําหนดทุกขอภายใตสัญญาดังกลาวได การท่ีนิติบุคคลผู
โอนไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันและขอกําหนดภายใตขอกําหนดของสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได อาจสงผลกระทบตอผลประโยชนท่ีกองทุนมีสิทธิไดรับภายใตสัญญาดังกลาวและผลประโยชนท่ีกองทุน
จะไดรับจากการใหเชาพ้ืนท่ีรวมแกบุคคลอ่ืนในเวลาท่ีกองทุนคาดหมาย ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 
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6.1.4. กองทุนตองพ่ึงพาผูเชาและบริหารจัดการหลักจํานวนนอยรายสําหรับทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม และอาจจะไมสามารถเรียกชําระเงินจากผูเชาและบริหารจัดการเหลานี้ 
หรือ AWC หรือ BFKT ไดตามกําหนดเวลา หรือไมสามารถเรียกชําระไดเลยในกรณีที่ผูเชา
และบริหารจัดการหลักเหลานี้ AWC หรือ BFKT ลมละลายหรือประสบปญหาทางการเงิน
อยางรายแรง 

กองทุนใหเชา ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมสวนท่ีสําคัญแกผู
เชาและบริหารจัดการหลัก เงินคาเชาท่ีมาจากผูเชาและบริหารจัดการหลักเหลาน้ีและรายไดที่มาจาก AWC และ 

BFKT ถือเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของกองทุน ดังน้ัน ผลตอบแทนทางการเงินของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม และความเปนไปไดของรูปแบบการดําเนินธุรกิจของกองทุนข้ึนอยูกับความม่ันคงทางธุรกิจและ
การเงินของผูเชาและบริหารจัดการหลัก AWC และ BFKT อยางมีนัยสําคัญ 

ในกรณีท่ีผูเชาและบริหารจัดการหลัก หรือ AWC หรือ BFKT ประสบปญหาทางการเงินอยางรายแรง 
กองทุนอาจมีความยากลําบาก หรือไมสามารถเรียกเก็บเงินคาเชาหรือรายไดท่ีตองชําระใหแกกองทุนตาม
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี หรือสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได (แลวแตกรณี) ภายในกําหนดเวลา หรืออาจจะไมสามารถเรียกเก็บเงินดังกลาวไดเลย ซ่ึงจะมีผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทุน นอกจากน้ี ถาผูเชาและบริหาร
จัดการหลักรายใด หรือ AWC หรือ BFKT ไมปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใตสัญญาขางตน กองทุนอาจ
ตองรับภาระคาใชจายจํานวนมากในการรักษาสิทธิของกองทุน และ/หรือ การหาผูเชาและบริหารจัดการรายใหม
เพ่ือใหเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคมท่ีวางลง 

ถาศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยของผูเชาและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT กองทุนอาจจะไม
สามารถเรียกเก็บยอดเงินคางชําระตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี 
หรือสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได ตามกฎหมายลมละลายไทย ถาผูเชาและบริหารจัดการหลัก AWC 

หรือ BFKT ถูกศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพย ยอดเงินท่ีผูเชาและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT คางชําระตอ
กองทุนเม่ือศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยจะกลายเปนสิทธิเรียกรองสามัญท่ีไมมีประกันในคดีลมละลาย ซ่ึงกองทุนจะ
ไดรับชําระก็ตอเม่ือผูเชาและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT ไดชําระหน้ีตามสิทธิเรียกรองท่ีมีบุริมสิทธิบาง
รายการแลว รวมท้ังจะไดรับชําระคืนตามสัดสวนระหวางเจาหน้ีไมมีประกันดวยกัน ในกรณีท่ีสิทธิเรียกรองของ
เจาหน้ีของผูเชาและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT อาจมีบุริมสิทธิเหนือสิทธิเรียกรองท่ีกองทุนมีตอผูเชา
และบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT ในสวนของหน้ีท่ีผูเชาและบริหารจัดการหลัก AWC หรือ BFKT มีตอ
กองทุนภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี หรือสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได (แลวแตกรณี) กองทุนอาจได รับยอดเงินคางชําระตามสัญญาเชา ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี และสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดเพียงบางสวน หรือไม
ไดรับเลย นอกจากน้ี กองทุนอาจจะไมไดรับชําระจํานวนเงินในอนาคตใดๆ ท่ีกองทุนพึงจะมีสิทธิไดรับตาม
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี และจะไมไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจ
ของสัญญาดังกลาวอยางสมบูรณ  ในขณะเดียวกัน การท่ี กสท. โทรคมนาคม ผิดนัดชําระคาเชาหรือ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ หรือชําระเงินลาชา หรือหยุดชําระเงินดังกลาวใหแก  BFKT ภายใตสัญญาเชาเคร่ืองและ



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 397 

อุปกรณ HSPA อาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถของ AWC และ BFKT ในการสงมอบรายไดใหแก
กองทุน ฐานะทางการเงินของ AWC และ BFKT และความสามารถของ AWC และ BFKT ในการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันของตนภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได หากมีเหตุการณใดๆ ดังกลาวเกิดข้ึนอาจมี
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะ
การเงินของกองทุน 

6.1.5. การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับการใชเสารวมกันและผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนที่รวมบนเสา
โทรคมนาคมและ FOC ของกองทุน อาจไมไดเปนไปในลักษณะท่ีกองทุนคาดหมาย 

รูปแบบการดําเนินธุรกิจของกองทุนอยูบนหลักการวาจะมีผูใหบริการโทรคมนาคมใช ทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมมากข้ึน เน่ืองจากการเพ่ิมจํานวนผูประกอบการในเสาโทรคมนาคมและ FOC ท่ีมี
อยูจะสงผลใหการใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวดียิ่งข้ึนโดยมีรายจายลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนคอนขางตํ่า อันเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพทางดานตนทุนและการดําเนินงานของกองทุน การเพ่ิมอัตราการใชพ้ืนท่ีรวมของ ทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม เปนปจจัยหลักอยางหน่ึงของกลยุทธการเติบโตของกองทุน ตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนใน
การสรางเสาโทรคมนาคม และเวลาท่ีจะนําเสาโทรคมนาคมดังกลาวออกสูตลาด อาจเปนส่ิงจูงใจใหลูกคา
เปาหมายพ่ึงพาการใชเสาโทรคมนาคมท่ีมีอยูแลว อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของรูปแบบการดําเนินธุรกิจน้ี
ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ คุณภาพของทรัพยสินของกลุมทรู (เชน ความ
ครอบคลุมทางภูมิศาสตร ประเภทของเสาโทรคมนาคม อัตราคาเชาท่ีสามารถแขงขันกับรายอ่ืนได และปจจัย
อ่ืนๆ) ภูมิประเทศ ความหนาแนนของประชากรในพ้ืนท่ีเมืองและชนบท สภาวะการเงินท่ีมีผลกระทบตอ
ผูประกอบการและรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคอันเปนลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และขอจํากัด
ทางกฎหมาย เปนตน นอกจากน้ี ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมบางอยางของกองทุนไมไดพรอม
สําหรับการใชรวมกันได ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA  ซ่ึงกองทุนซ้ือรายไดสุทธิจากทรัพยสิน
เหลาน้ัน อยูภายใตขอตกลงการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแก กสท. โทรคมนาคม ในการใชทรัพยสินเหลาน้ัน การจัด
ใหมีผูเชาและบริหารจัดการเพ่ิมเติมบนทรัพยสินดังกลาวน้ันถูกจํากัดจนกวาจะมีการโอนทรัพยสินดังกลาวใหแก
กองทุนภายหลังวันครบกําหนดสัญญา HSPA ตามขอกําหนดของสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได 
อยางไรก็ดี ระบบ FOC ของ BFKT อาจไมพรอมสําหรับการใชงานรวมกับผูประกอบการรายอ่ืนหลังจากสัญญา
เชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA หมดอายุลงและมีการโอนทรัพยสินสวนดังกลาวใหแกกองทุน เน่ืองจากขอจํากัด
ภายใตสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบส่ือสัญญาณของ BFKT ดังน้ี แมวา กสท. โทรคมนาคม จะยินยอมสละ
สิทธิในการใชแตเพียงผูเดียว การใชทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมบางประการรวมกัน อาจอยูภายใต
ขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีและกฎระเบียบดวย และความไมแนนอนน้ีก็อาจเปนการจํากัดความสามารถของ
กองทุนท่ีจะหาผูเชาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวมย่ิงข้ึนไปอีก  

กองทุนไมสามารถรับรองวาผูใหบริการโทรคมนาคมจะพยายามลดคาใชจายดวยการเพ่ิมการพ่ึงพา
การใชเสาโทรคมนาคมหรือ FOC รวมกัน ไมวากับผูใหบริการโทรคมนาคมไรสายรายอ่ืนๆ หรือกับผูดําเนินงาน
เสาโทรคมนาคมและ FOC อิสระเชนกองทุน โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูใหบริการโทรคมนาคมอาจไมยินดีท่ีจะเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมหรือ FOC จากบุคคลภายนอก เน่ืองจากไมเห็นวาจะเปนประโยชน
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ในเชิงเศรษฐกิจ หรือเชื่อวาการเปนเจาของโครงขายของตนเองจะเปนขอไดเปรียบในการแขงขันมากกวา หรือไม
วาดวยเหตุผลอ่ืนใด ในกรณีท่ีการใชเสาโทรคมนาคมหรือ FOC รวมกันไมไดเปล่ียนแปลงไปในลักษณะท่ีกองทุน
คาดหมาย อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดและฐานะ
การเงินของกองทุน 

6.1.6. บริษัทจัดการอาจไมสามารถดําเนินกลยุทธการลงทุนของกองทุนไดอยางประสบผลสําเร็จ
ตอเนื่อง และอาจตกลงแกไขแปล่ียนแปลงเอกสารธุรกรรม สละสิทธิ หรือใหความยินยอม
โดยไมขอความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการเปนผูบริหารจัดการตามธุรกิจปกติ (day-to-day management) ของกองทุน และควบคุม
การดําเนินธุรกิจของกองทุน โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของผูดูแลผลประโยชน กองทุนตองพ่ึงพาการ
ดําเนินงานของบริษัทจดัการและความสามารถของบริษัทจัดการในการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน การ
ท่ีบริษัทจัดการไมสามารถบริหารจัดการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถ
ของกองทุนในการจายเงินปนผล รวมไปถึงผลกระทบตอสิทธิและผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการแตงต้ังผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมใหเปนผูรับผิดชอบการบริการดานธุรการบาง
ประการ การจัดหาผลประโยชนและการตลาดเก่ียวกับการใหเชา ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมกับผูเชาและบริหารจัดการรายอ่ืนๆ ทําใหผูถือหนวยลงทุนอาจไมมีโอกาสท่ีจะ
ประเมินการตัดสินใจของบริษัทจัดการเก่ียวกับกลยุทธท่ีบริษัทจัดการนํามาใช หรือการลงทุนขอ งกองทุน 
ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุนดังกลาว การท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินงานตามกลยุทธของกองทุนให
เปนไปตามแผนท่ีวางไวอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

นโยบายการลงทุนของกองทุนอนุญาตใหกองทุนลงทุนในกิจการโครงสรางพ้ืนฐานไดอยางหลากหลาย 
โดยไมจําเปนตองเก่ียวของกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ/หรือ ไมจําเปนตองต้ังอยูในประเทศไทย ตราบใดท่ี
กิจการโครงสรางพ้ืนฐานน้ันเปนประโยชนหรือเปนการใหบริการประชาชนในวงกวางของประเทศไทย ซ่ึงกองทุน
อาจไมมีประสบการณในการลงทุนหรือดําเนินงานกิจการเหลาน้ันมากอน ท้ังน้ี แมวากิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
กองทุนสามารถลงทุนไดนั้นรวมไปถึงกิจการไฟฟา ประปา ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน ทาอากาศยาน ทาเรือนํ้า
ลึก การขนสงมวลชน พลังงานทางเลือก ระบบบริหารจัดการนํ้าหรือชลประทาน และระบบปองกันภัยธรรมชาติ 
และกิจการโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนใดซ่ึงกฎหมายหลักทรัพยอาจใหเขาไปลงทุนไดในอนาคต กองทุนก็คาดวาจะ
ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเปนหลัก นอกจากน้ี หากกองทุนจะเขาไปลงทุนในกิจการดังกลาว 
กองทุนคาดวากองทุนจะตองวาจางผูใหบริการภายนอกเพ่ือดําเนินงาน และ/หรือใหบริการสําหรับกิจการ
ดังกลาว ซ่ึงกองทุนไมสามารถรับรองไดวาจะสามารถวาจางผูใหบริการหรือผูดําเนินงานภายนอกท่ีเหมาะสมซึ่ง
มีประสบการณท่ีจําเปนดวยขอตกลงทางการคาท่ียอมรับได หรืออาจไมสามารถหาผูใหบริการหรือผูดําเนินงาน
ภายนอกไดเลย โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับกลยุทธของกองทุนในหัวขอ 2.3.2 “กลยุทธของกองทุน” 



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 399 

นอกจากน้ี บริษัทจัดการยังมีดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวท่ีจะใชสิทธิหรือยินยอมใหมีการใชสิทธิและการ
เยียวยาบางประการเก่ียวกับผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมหรือการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม หรือใหความยินยอมในการแกไขเปล่ียนแปลงเอกสารธุรกรรม เอกสารธุรกรรมสําหรับการ
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และเอกสารธุรกรรมสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 (นอกเหนือจากการ
แกไขเปล่ียนแปลงท่ีตองไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุน) หรือผอนผันเงื่อนไขใดๆ ในเอกสารธุรกรรม ซ่ึง
อาจไมสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทุกราย โดยการดําเนินการดังกลาวของบริษัทจัดการจะ
ผูกพันผูถือหนวยลงทุนและอาจไมใชประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนแตละราย 

6.1.7. กองทุนอาจไมสามารถซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมภายใตเง่ือนไขที่
ยอมรับได หรือไมสามารถรวมทรัพยสินเหลานั้นไดอยางประสบผลสําเร็จ หรือกองทุนอาจจะ
ไมสามารถหาทรัพยสินเพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติมที่เหมาะสมได หรือกลยุทธการเติบโตและ
แผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไมประสบผลสําเร็จ 

กลยุทธการเติบโตของกองทุนข้ึนอยูกับความสามารถของกองทุนในการซ้ือหรือไดมา หรือการลงทุนใน
ทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมจากนิติบุคคลผูโอน บริษัทอ่ืนๆ ในกลุมทรู หรือ
บุคคลภายนอกอ่ืนๆ เชน การจะเขาลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  

โปรดพิจารณาหัวขอ 6.1.11 “จํานวนเงินท่ีคาดวาจะไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังน้ี  อาจไดรับ
ผลกระทบจากสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในขณะน้ัน และกองทุนอาจไมสามารถระดมเงินทุนจากการ
เสนอขายหนวยลงทุนคร้ังน้ีอยางเพียงพอท่ีจะเปนคาใชจายในการซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และการดําเนินการท่ีจะตองแลวเสร็จกอนและหลังการโอนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ใหแกกองทุนอาจลาชาหรือไมสามารถกระทําได” กลยุทธน้ีสะทอนความ
เส่ียงในสวนของการประเมินมูลคา จุดแข็งและจุดออนของการเขาซ้ือหรือไดมาและโอกาสการลงทุน การรวม
และบริหารจัดการทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีไดมาใหม และการเพ่ิมหรือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของทรัพยสินเหลาน้ัน นอกจากน้ี กองทุนอาจจะตองจัดสรรทรัพยากรและฝาย
บริหารจัดการอาจจะตองใชเวลาอยางมากในการดําเนินการเพ่ือการเขาซ้ือหรือไดมา และการลงทุนดังกลาว 
ความสามารถในการดําเนินกลยุทธการเติบโตของกองทุนไดอยางประสบผลสําเร็จจะข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ อาทิ 
ความสามารถของกองทุนในการเฟนหาโอกาสการลงทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑการลงทุนของ
กองทุน การจัดหาเงินทุนและ/หรือการกูยืมเงินไดอยางเพียงพอบนเงื่อนไขท่ียอมรับได และการปฏิบัติตามคํา
รับรองของกองทุนท่ีระบุอยูในตราสารหน้ีใดซึ่งกองทุนอาจมีอยู ณ เวลาน้ัน 

กองทุนไมสามารถรับรองไดวาการเขาซ้ือหรือการลงทุนของกองทุนจะสามารถทําไดในเวลาท่ีเหมาะสม 
หรือตามขอกําหนดและเงื่อนไขซ่ึงเปนท่ียอมรับไดของกองทุน และไมสามารถรับรองไดวาทรัพยสินท่ีเปน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนสามารถเขาซ้ือหรือไดมาหรือลงทุนจากนิติบุคคลผูโอน บริษัทอ่ืนๆ ใน
กลุมทรู หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ในอนาคตจะเปนท่ีนาสนใจ กองทุนคาดวาในอนาคตอันใกล ทรัพยสินท่ีเปน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะเขาซ้ือหรือไดมาจะมาจากนิติบุคคลผูโอนหรือนิติบุคคลในกลุมทรูอ่ืนๆ 

เกือบท้ังหมด ซ่ึงยังคงถือเปนบุคคลท่ีเก่ียวของของกองทุน แมวาตามกฎหมาย ทรูไมสามารถออกเสียงในวาระ
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เก่ียวกับธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของในกรณีท่ีการเขาทําธุรกรรมดังกลาวตองไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุน หรือถูกจํากัดโดยขอจํากัดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของอ่ืนใด เน่ืองจากทรูถือเปนบุคคลท่ีเก่ียวของ
ของกองทุนเพราะทรูถือหนวยลงทุนจํานวนเกินรอยละ 10 ของหนวยลงทุนท้ังหมด อยางไรก็ดี ทรูหรือกลุมทรูก็
อาจยังคงมีอิทธิพลเหนือกวาในการเจรจาตอรองเงื่อนไขในการเขาซ้ือทรัพยสินในอนาคตจากนิติบุคคลผูโอนหรือ
บริษัทอ่ืนๆ ในกลุมทรู นอกจากน้ี ถึงแมวาตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได กองทุนจะไดสิทธิในการ
ไดรับคําเสนอกอน (right to receive a first offer) ในการซ้ือทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive บางอยางจากกลุมทรูท่ีกลุมทรูประสงคจะขายก็ตาม กลุมทรูอาจตัดสินใจไมขายทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติมใดๆ หรืออาจตัดสินใจลดจํานวนทรัพยสินท่ีจะขายลง นอกจากน้ีภายหลังจากครบ
กําหนดของการใชสิทธิในการไดรับคําเสนอกอน (right to receive a first offer) ซ่ึงจะครบกําหนดในวันครบหาป
นับจากวันท่ีการไดมาในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2  เสร็จส้ิน หรือวันท่ีการเสนอ
ขายเสร็จส้ิน แลวแตวันใดจะครบกําหนดทีหลัง กลุมทรูจะสามารถขายทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมประเภท Passive ใหแกบุคคลท่ีสาม ซ่ึงจะทําใหกองทุนไมสามารถซ้ือทรัพยสินดังกลาวไดจาก
กลุมทรูในอนาคต นอกจากน้ี กองทุนไมสามารถรับรองไดวากองทุนจะไดรับประโยชนในการคัดสรรและเขาซ้ือ
หรือไดมาซ่ึงทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมตามท่ีคาดวาจะเปนการสงเสริมเปาหมายกลยุทธของ
กองทุน หรือไดมาซ่ึงทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมในอัตราท่ีจําเปนตอการบรรลุแผนการขยาย
ธุรกิจท่ีตองการ กองทุนไมสามารถรับรองไดวากองทุนจะสามารถดําเนินตามแผนการขยายธุรกิจหรือสามารถ
ไดรับผลประโยชนจากกลยุทธการเติบโตของกองทุนในอนาคตไดอยางประสบผลสําเร็จตอเน่ือง ซ่ึงไมวากรณีใด
ดังกลาวก็อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด 
และฐานะการเงินของกองทุน 

6.1.8. หากบริษัทจัดการไมสามารถบริหารจัดการกองทุน และ/หรือ ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม
ไมดําเนินการใหบริการที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดหาผลประโยชนจากกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจสงผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
กองทุน 

บริษัทจัดการเปนผูบริหารจัดการกองทุน และบริษัทจัดการตองพ่ึงพาผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมใน
การบริการดานธุรการบางประการ รวมถึงการจัดหาผลประโยชนและการตลาดสําหรับการเชาและบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีรวมกันบนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมใหแกผูเชาและบริหารจัดการเพ่ิมเติม ผูเชาและบริหาร
จัดการหลักเปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม และ 

BFKT เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานและการบํารุงรักษาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA ท้ังน้ี 
บริษัทจัดการและกองทุนไมมีประสบการณหรือความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม และอาจไมสามารถควบคุมดูแลการดําเนินงานของผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม ผูเชาและ
บริหารจัดการหลัก และผูเชาและบริหารจัดการรายอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน หากผูจัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคมไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
อยางเหมาะสมอาจสงผลกระทบในทางลบตอรายไดของกองทุน และหากบริษัทจัดการไมสามารถควบคุมดูแล
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ใหผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม ผูเชาและบริหารจัดการหลัก และผูเชาและบริหารจัดการรายอ่ืนๆ ดําเนินงาน
เก่ียวกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม และ/หรือ บริษัทจัดการไมสามารถบริหารจัดการกองทุนได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของกองทุน ตลอดจนความสามารถในการจายผลตอบแทนการลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนและการ
ชําระคืนหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระ การเปล่ียนแปลงในทางลบใดๆ ในความสัมพันธระหวางบริษัทจัดการกับผูจัดการ
ทรัพยสินโทรคมนาคมอาจเปนอุปสรรคตอความสามารถของบริษัทจัดการในการจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม นอกจากน้ี หากผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ตามสัญญาบริการหลัก กองทุนอาจไมสามารถแตงต้ังบุคคลอ่ืนเพ่ือบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและการจัดหาผลประโยชนและการตลาดเก่ียวกับการใหเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการพ้ืนท่ีต้ังรวมกันบนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทียบเทากับท่ีผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมตองปฏิบัติตามสัญญาบริการหลัก หรืออาจไมสามารถแตงต้ัง
บุคคลอ่ืนไดเลย ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทุน 

6.1.9. การดําเนินงาน ใหบริการ บํารุงรักษา และซอมแซม FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนที่
ตางจังหวัดมีคาใชจายสูงและมีความเส่ียง 

ระบบตางๆ ของกองทุนน้ันมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตามปกติตามลักษณะของ FOC และระบบบรอด
แบนดขนาดใหญในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดท่ีมีความซับซอน อันรวมถึง (ก) อุปกรณชํารุดเสียหาย (ข) การใหบริการ
ไดรับการรบกวน (ค) ไฟฟาดับ (ง) ซอฟตแวรบกพรอง (จ) การละเมิดความปลอดภัย (ฉ) access line และ
อุปกรณเสียหาย และ (ช) ภัยธรรมชาติ เน่ืองจาก FOC สวนใหญของกองทุนเปนโครงขายแบบพาดบนเสา จึงมี
ความเส่ียงท่ีจะไดรับความเสียหายจากสภาพอากาศ และ FOC ท่ีเหลือซ่ึงเปนโครงขายแบบลอดทอใตดินก็อาจ
ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุได ซ่ึงความเสียหายในท้ังสองกรณีอาจทําใหการใหบริการลดนอยลงหรือ
หยุดชะงักชั่วคราว การดําเนินงาน และบํารุงรักษา FOC ซ่ึงเปนความรับผิดชอบของผูเชาและบริหารจัดการหลัก
ของกองทุนและ BFKT (แลวแตกรณี) ตองการการประสานงานและการรองรับระหวางกันเองของเทคโนโลยีและ
อุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรข้ันสูงท่ีต้ังอยูท่ัวประเทศไทย และยังตองใชคาใช จายในการดําเนินงานและ
ตนทุนท่ีสูงมาก การท่ี TUC TICC และ BFKT ผิดสัญญาไมปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนในการดําเนินการ
บํารุงรักษา FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดอาจสงผลใหมูลคาของทรัพยสินดังกลาวลดลง ซ่ึง
อาจสงกระทบในทางลบตอมูลคาของหนวยลงทุนของผูลงทุน นอกจากน้ี ยังอาจสงผลใหระบบของกองทุนไม
สามารถดําเนินงานตามท่ีคาดการณ โดยใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพได เชน เม่ือ อุปกรณส่ือสัญญาณของ
กองทุนลาสมัยหรือหมดอายุการใชงาน กองทุนอาจมีรายจายลงทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับ
ลักษณะและขอบเขตของสวนท่ีจําเปนตองไดรับการซอมแซมหรือทดแทน การท่ีฮารดแวรและซอฟตแวรไม
สามารถดําเนินการไดตามท่ีควรหรือตามท่ีคาดการณอาจทําใหระบบเคเบิลไมสามารถปฏิบัติการไดตาม
ลักษณะเฉพาะของการออกแบบ (design specification) หรือไมสามารถปฏิบัติการไดเลย ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน  นอกจากน้ี เน่ืองจากบริการของกองทุนมี
ความสําคัญเปนอยางสูงตอการประกอบกิจการของผูเชาและบริหารจัดการของกองทุน การท่ีบริการของกองทุน
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ไดรับการรบกวนจึงอาจทําใหผูเชาและบริหารจัดการดังกลาวสูญเสียกําไร หรือความสูญเสียอ่ืนๆ ตอผูเชาและ
บริหารจัดการดังกลาว หรือกอใหเกิดความเสียหายอ่ืนๆ แกผูเชาและบริหารจัดการ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอธุรกิจ 
ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน และอาจกอใหเกิดความรับผิดทางกฎหมายตอกองทุน 

6.1.10. สรุปรายงานการประเมินคาอิสระและรายงานที่ใชอางอิง ไมใชความเห็นเกี่ยวกับประโยชน
เชิงพาณิชยของกองทุน และไมใชความเห็นไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยายเกี่ยวกับราคาซ้ือ
ขายหนวยลงทุนในอนาคต หรือฐานะการเงินของกองทุน และการประเมินราคาที่อยูใน
รายงานดังกลาวไมไดเปนเคร่ืองบงชี้ถึงมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินของกองทุน 

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด และ บริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จํากัด ไดรับการแตงต้ังใหเปน 

ผูประเมินคาอิสระ เพ่ือทําการประเมินคาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 โดยผู
ประเมินคาอิสระแตละรายไดออกรายงานการประเมินคาอิสระ ซ่ึงปรากฏตามภาคผนวก 1 “รายงานการประเมิน
มูลคายุติธรรมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม จัดทําโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด”และ
ภาคผนวก 2 “รายงานการประเมินมูลคายุติธรรมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม จัดทําโดยบริษัท สีลม 
แอดไวเซอร่ี จํากัด” ของเอกสารฉบับน้ีตามลําดับ ซ่ึงแสดงสมมติฐานเก่ียวกับมูลคาของทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และรายไดสุทธิในอนาคตของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 และไมควรถูกพิจารณาวาเปนคําอธิบายท่ีสมบูรณของรายงานการประเมิน
คาอิสระในการออกรายงานการประเมินคาอิสระ 

รายงานการประเมินคาแตละฉบับต้ังอยูบนประมาณการและสมมติฐานหลายประการเก่ียวกับการ
จัดหาผลประโยชนจากกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ซ่ึงรวมถึงฐานะการเงินในปจจุบันและในอนาคต 
กลยุทธทางธุรกิจ และสภาพแวดลอมท่ีจะตองดําเนินงานในอนาคต สมมติฐานเหลาน้ีมาจากขอมูลท่ีไดรับจาก
และการหารือกับผูบริหารหรือผูแทนของผูบริหารของบริษัทจัดการและผูสนับสนุน และสะทอนถึงความคาดหวัง
และความเห็นเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต รวมถึงความเส่ียงและความไมแนนอนซ่ึงทราบอยูแลวหรือยังไม
ทราบก็ตาม โดยรายงานการประเมินคาประกอบดวยการคาดการณและประมาณการในอนาคต และขอความใน
ลักษณะท่ีเปนการคาดการณในอนาคต (forward-looking statements) ซ่ึงโดยลักษณะของขอมูลดังกลาวแลว 
จะอยูภายใตความเส่ียงและความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญ ท้ังน้ี เหตุการณในอนาคตท่ีอางอิงในขอความใน
ลักษณะท่ีเปนการคาดการณในอนาคต (forward-looking statements) ดังกลาว มีความเส่ียง ความไมแนนอน 
และข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลลัพธหรือผลการดําเนินงานท่ีแทจริงแตกตางอยางมีนัยสําคัญจาก
ผลลัพธหรือผลการดําเนินงานท่ีแสดงโดยชัดแจงหรือโดยปริยายในขอความในลักษณะท่ีเปนการคาดการณใน
อนาคต (forward-looking statements)  

รายงานการประเมินมูลคายุตธิรรมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 แต
ละฉบับไมใชความเห็นเก่ียวกับขอดีทางธุรกิจและโครงสรางของการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม และไมใชความเห็นเก่ียวกับราคาซ้ือขายหนวยลงทุนในอนาคต หรือฐานะการเงินของ
กองทุน ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย 



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 403 

รายงานการประเมินคาของผูประเมินคาอิสระแตละฉบับมิไดมีขอมูลท้ังหมดท่ีอาจจําเปนหรือควร
จะตองใชในการประเมินทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 การจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 หรือประเมินการลงทุนในกองทุนหรือใน
หนวยลงทุนอยางครบถวน นอกจากน้ี รายงานการประเมินคาไมไดจัดเตรียมโดยพิจารณาจากสภาพธุรกิจ การ
ดําเนินงาน หรือฐานะการเงินของกองทุนโดยครบถวนท้ังหมด ดังน้ัน ผูประเมินคาอิสระจึงไมไดใหคํารับรองหรือ
รับประกันในเร่ืองดังกลาวไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ท้ังน้ี  รายงานการประเมินคาไมไดใหสิทธิหรือการ
เยียวยาแกผูลงทุนหรือบุคคลอ่ืน และไมเปนและไมควรถูกตีความวาเปนการรับประกันในรูปแบบใดๆ ในฐานะ
การเงิน หรือผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุน หรือขอความในลักษณะท่ีเปนการคาดการณในอนาคต 
(forward-looking statements) อ่ืนใดท่ีระบุในรายงานการประเมินคาดังกลาว ซ่ึงรวมถึงขอความท่ีเก่ียวของกับ
ปจจัยเศรษฐศาสตรมหภาค (Macro-economic factors) บางประการโดยหรือในนามของกลุมทรู บริษัทจัดการ 
กองทุน หรือผูซ้ือหนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) หรือผูจัดการการจัดจําหนายหนวย
ลงทุนในประเทศ  

นอกจากน้ี กองทุนไมอาจรับรองไดวาการประเมินคาโดยผูประเมินคาอิสระจะสะทอนมูลคาท่ีแทจริง
ของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 หรือผูประเมินคารายอ่ืนๆ จะประเมินไดใน
ราคาเดียวกัน ดังน้ัน ประมาณการมูลคาท่ีระบุในเอกสารฉบับน้ีอาจไมเปนขอบงชี้ถึงมูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 นอกจากน้ี รายงานการประเมินคาดังกลาวไมไดมีการ
ปรับปรุงนับต้ังแตวันท่ีออกรายงาน และไมคํานึงถึงพัฒนาการใดๆ ภายหลังวันออกรายงาน และไมควรไดรับการ
พิจารณาวาเปนคําแนะนําจากกลุมทรู นิติบุคคลผูโอน ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม กองทุน  บริษัทจัดการ  
ผูซื้อหนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศ ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ หรือบุคคลอื่นใด ดังน้ัน 
ผูลงทุนไมควรเชื่อถือรายงานการประเมินคาเกินสมควร ซ่ึงรวมสวนสรุปขอมูลสําคัญของรายงานการประเมินคา
อิสระดังกลาวในการตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 
1 “รายงานการประเมินมูลคายุติธรรมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม จัดทําโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร 
แมเนจเมนท จํากัด” และภาคผนวก 2 “รายงานการประเมินมูลคายุติธรรมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม จัดทําโดยบริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จํากัด” 

6.1.11. จํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังนี้  อาจไดรับผลกระทบจาก
สภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในขณะนั้น และกองทุนอาจไมสามารถระดมเงินทุนจาก
การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังนี้อยางเพียงพอที่จะเปนคาใชจายในการซ้ือทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 และการดําเนินการที่จะตองแลวเสร็จกอนและ
หลังการโอนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 ใหแกกองทุน
อาจลาชาหรือไมสามารถกระทําได 

กองทุนจะนําจํานวนเงินสุทธิท่ีจะไดรับจากการเสนอขายไปใชในการซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เปนหลัก อน่ึงการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 คาดวาจะตองใชเงินทุนจํานวนระหวาง 52,102 ลานบาทถึง 58,000 ลานบาทท้ังน้ีจํานวนเงิน
สุทธิท่ีจะไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังน้ีข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของ
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กองทุน ซ่ึงรวมถึงสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนในขณะน้ันท้ังในประเทศไทยและในตลาดโลก กองทุนไม
สามารถรับรองวาจํานวนเงินสุทธิที่จะไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังน้ีจะเพียงพอเปนคาใชจายในการ
ไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  

หากจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังน้ีไมเพียงพอเปนคาใชจายในการไดมาซ่ึง
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 การไดมาซ่ึงทรัพยสินอาจไมสามารถกระทําได 
หรือกองทุนอาจจะตองกูยืมเงินเพ่ือเปนเงินทุนสวนท่ีเหลือในการไดมาซ่ึงทรัพยสินดังกลาว  หากกองทุนตองทํา
การกูยืมเงินเพ่ิมเติม กองทุนจะสามารถกูยืมเงินไดอีกไมเกิน 2 พันลานบาทตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือ
หนวยลงทุน ในกรณีท่ีการไดมาซ่ึงทรัพยสินดังกลาวจะตองมีการกูยืมเงินเพ่ิมเติมมากกวา 2 พันลานบาท อาจมี
ความเปนไปไดท่ีกองทุนจะไมสามารถดําเนินการใหไดมาซ่ึงทรัพยสินไดในกรณีดังกลาว ท้ังน้ี หากกองทุนไม
สามารถดําเนินการใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี  3 หรือจําเปนตอง
กูยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนเงินทุนในการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี  
3 แลว อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของกองทุน 

นอกจากน้ี ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได นิติบุคคลผูโอนจะโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 บางอยางใหแกกองทุน อยางไรก็ตาม 
หนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของอาจคัดคานการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 ท้ังน้ี หากการโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3  และ
สิทธิตางๆ ตองลาชาออกไปหรือถูกยกเลิก หรือคูสัญญาหรือหนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของใดๆ คัดคานการโอน
ทรัพยสินดังกลาวอาจทําใหการดําเนินงานของกองทุนหยุดชะงัก ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกองทุน  

6.1.12. การไมไดรับความยินยอมจากเจาของที่ดินผูใหเชาและการอนุญาตหรืออนุมัติจากผูใหสิทธิ
แหงทาง หรือการไมสามารถคุมครองสิทธิของกองทุนในที่ดิน ซ่ึงเปนที่ตั้ งของเสา
โทรคมนาคมและ FOC อาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 

ท่ีดินและทรัพยสินเกือบท้ังหมดซึ่งเสาโทรคมนาคมซ่ึงกองทุนใหเชา ดําเนินการและบริหารจัดการแกผู
เชาและบริหารจัดการของกองทุนต้ังอยูนั้นเปนท่ีดินและทรัพยสินท่ีเชามาจากเจาของท่ีดินหรือผูครอบครองท่ีดิน 
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และการวาง FOC เกือบท้ังหมดซ่ึงกองทุนไดมาจาก TUC AWC TICC และทรูมูฟ น้ัน 
เปนไปตามสิทธิแหงทางโดยนิติกรรมสัญญาท่ีหนวยงานดานสาธารณูปโภคมอบใหแก TUC หรือ TICC ซ่ึงเปนผู
ประกอบกิจการโทรคมนาคมในกลุมทรูและเปนหรือจะเปนผูเชาและบริหารจัดการหลักของทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน นิติบุคคลผูโอนท่ีเก่ียวของภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได และ 
TICC และ TUC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักของ FOC บางสวนของกองทุนภายใตสัญญาเชา 
ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ ตกลงดําเนินการหรือจะดําเนินการให
กองทุนและผูเชาและบริหารจัดการของกองทุนมีสิทธิใชและเขาถึงสถานท่ีเชาและอาศัยสิทธิแหงทางได (แลวแต



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 405 

กรณี) ท้ังน้ี แมวาสัญญาเชาท่ีดินสวนมากซ่ึงนิติบุคคลผูโอนท่ีเก่ียวของเปนผูเชาจะมีขอสัญญามาตรฐานท่ี
อนุญาตใหนิติบุคคลผูโอนท่ีเก่ียวของในฐานะผูเชานําพ้ืนท่ีเชาออกใหบุคคลใดๆ ใชประโยชน หรือเชาชวงไดโดย
ไมตองแจงใหผูใหเชาทราบ รวมถึงอนุญาตใหนิติบุคคลผูโอนท่ีเก่ียวของในฐานะผูเชาโอนสิทธิและ/หรือหนาท่ี
ตามสัญญาเชาใหแกบุคคลอ่ืนโดยไมตองขอความยินยอมจากผูใหเชา (เพียงแตตองแจงใหผูใหเชาทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษร) อยางไรก็ตาม สัญญาเชาบางสวนท่ีอาจไมไดมีขอสัญญาดังกลาว นิติบุคคลผู
โอนท่ีเก่ียวของก็ยังคงมีหนาท่ีตองดําเนินการขอความยินยอมจากเจาของท่ีดินหรือผูครอบครองท่ีดินซ่ึงเปนผูให
เชาเพ่ือใหสิทธิแกกองทุนในการเขาใชที่ดิน ดังน้ี กองทุนไมสามารถรับรองวาเจาของท่ีดินหรือผูครอบครองท่ีดิน
จะไมคัดคานการใหสิทธิดังกลาวหรือหามไมใหผูเชาและบริหารจัดการท่ีตองรวมใชสถานท่ีเชาติดตั้งอุปกรณบน
เสาโทรคมนาคมหรือเขาถึงสถานท่ี หากเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึน และนิติบุคคลผูโอนไมสามารถดําเนินการให
บุคคลภายนอกไดรับความยินยอมในการใชสถานท่ีหรือหากพ้ืนท่ีต้ัง  (site) ท่ีทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมตั้งอยู (หรือพ้ืนท่ีตั้งท่ีทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จะตั้งอยู) ไม
สามารถใชหรือเขาถึงได เน่ืองจากขอบกพรองหรือขอจํากัดทางกฎหมายบางประการ นิติบุคคลผูโอนมีหนาท่ี
ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได ท่ีเก่ียวของ  ในการยายสถานท่ีต้ังเสาโทรคมนาคมหรือหาเสา
โทรคมนาคมทดแทน หรือหากไมสามารถยายสถานท่ีตั้งเสาหรือหาเสาโทรคมนาคมทดแทนไดภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด นิติบุคคลผูโอนมีหนาท่ีท่ีจะตองซ้ือเสาโทรคมนาคมดังกลาวคืนจากกองทุน  ราคาซ้ือคืนเสา
โทรคมนาคมท่ีนิติบุคคลผูโอนจะตองชําระคือจาํนวนเทากับมูลคาสุดทายของทรัพยสินท่ีไดรับผลกระทบดังกลาว 
รวมท้ังดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอปคิดคํานวณต้ังแตวันท่ีโอนทรัพยสินดังกลาวเสร็จส้ิน หักดวยคาเชาท่ี
กองทุนไดรับจากการใหเชา ดําเนินการและบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกลาว รวมถึงดอกเบ้ียในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอปคิดคํานวณต้ังแตวันท่ีกองทุนรับเงินคาเชาจากผูเชาและบริหารจัดการหลักแตละคร้ังสําหรับ
ทรัพยสินท่ีไดรับผลกระทบน้ันตามสัญญาเชา ดําเนินการและบริหารหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ 
ซ่ึงอาจจะไมใชราคาท่ีสะทอนถึงมูลคาทางเศรษฐกิจ (economic value) ของเสาโทรคมนาคมดังกลาวในกรณีท่ี
กองทุนมีกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมตลอดอายุการใชงาน นอกจากน้ี หากมีการซ้ือคืนเสาโทรคมนาคมใดๆ 
กองทุนจะเสียประโยชนในกระแสรายไดจากการใหเชาเสาโทรคมนาคมในอนาคต ซ่ึงอาจสงผลใหมูลคาหนวย
ลงทุนของกองทุนลดลง 

ท้ังน้ี กฟภ. ไดมีหนังสือถึงกลุมทรูยืนยันวาการวางพาดทรัพยสินบางสวนท่ีเก่ียวกับ FOC นอกเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด และระบบ FOC ของ BFKT เปนไป
ตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีใชบังคับ โดย ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี กฟภ. ไดทยอยออกเอกสารเพ่ือเรียก
ชําระคาพาดสายสําหรับสิทธิแหงทางสําหรับทรัพยสินดังกลาว  หากในอนาคต กฟภ. ไมใหสิทธิแหงทางและ
คัดคานการเขาถึงและการใชงานทรัพยสินดังกลาว ความสามารถของผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุน
และ BFKT ในการดําเนินงานในสวนของทรัพยสินเหลาน้ันอาจหยุดชะงักลง หากเกิดกรณีดังกลาวและระบบ 
FOC ของ BFKT ไดรับผลกระทบ กองทุนหรือ BFKT อาจจะตองทําการยายทรัพยสินสวนท่ีไดรับผลกระทบ
ออกไป โดยเสียคาใชจายและอาจกอใหเกิดความลาชาข้ึน 

การวางพาดหรือการติดต้ัง FOC สวนใหญในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกองทุนสวน
ใหญเปนไปตามการอนุญาตของ กสทช. ตามพรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยางไรก็ดี กฟน. และ
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หนวยงานดานสาธารณูปโภคอ่ืนยังไมไดมีการใหสิทธิแหงทางซ่ึงทําใหการวางพาดหรือการติดตั้ง FOC อาจเขา
ขายเปนการกระทําละเมิด กฟน. หรือหนวยงานดานสาธารณูปโภคอ่ืนอาจมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะฟองให
กองทุนร้ือถอน FOC บางสวน ดังกลาว และ/หรือ เรียกรองคาเสียหายได ท้ังน้ี ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ 
และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี TUC และ TICC ในฐานะผูเชาและบริหารจัดการหลักตกลง
รับผิดชอบเก่ียวกับการยาย FOC และรับผิดชอบและจะชดใชความเสียหายใหแกกองทุนสําหรับตนทุน 
คาใชจาย คาเสียหาย ความสูญเสีย การเรียกรอง และความรับผิดใดๆ ท่ีกองทุนตองรับผิดอันเก่ียวเน่ืองกับ FOC 

ซ่ึงกองทุนไดเขาลงทุนซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และ FOC ท่ีกองทุนจะเขาลงทุนซ่ึงเปน
สวนหน่ึงของ FOC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 อันเกิดข้ึนจากหรือเปนผลมาจากการท่ีผูเชาและบริหารจัดการหลัก
ของกองทุนไมสามารถไดมาซ่ึงสิทธิแหงทางตามกฎหมายและตามสัญญาท่ีจําเปน  ซ่ึงรวมถึงขอเรียกรองใดๆ 
จากหนวยงานดานสาธารณูปโภคใดๆ ท้ังน้ี ภายใตเงื่อนไขท่ีวามีการปฏิบัติตามหนาท่ีและเงื่อนไขบางประการ
ตามท่ีกําหนดในสัญญา อน่ึง การไมปฏิบัติตามหรือความลาชาในการปฏิบัติตามขอตกลงท่ีเก่ียวกับการชําระ
คาเสียหายหรือการรับผิดชดใชดังกลาวขางตนของผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุนอาจสงผลกระทบทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการชําระคาใชจายหรือเงินปนผลหรือเงินใดๆ ท่ีผูถือหนวย
ลงทุนมีสิทธิไดรับ 

เจาของท่ีดินและทรัพยสินซ่ึงเสาโทรคมนาคมของกองทุนต้ังอยูในปจจุบันอาจคัดคานการท่ีนิติบุคคลผู
โอนใหสิทธิในการใชและเขาถึงสถานท่ีเชาแกกองทุนดังกลาว  เจาของเหลาน้ันอาจบังคับใหนิติบุคคลผูโอนหรือ
บริษัทในกลุมทรูนําทรัพยสินดังกลาวออกใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาใหแกกองทุน พรอมท้ังเรียกรองอัตราคา
เชาท่ีสูงข้ึน หรือคาตอบแทนอ่ืนๆ เพ่ือแลกกับความยินยอมของเจาของเหลาน้ันในการใหเชาชวงหรือโอนสิทธิ
การเชาหรือการจัดการใหกองทุนเขาไปมีช่ือเปนผูเชาเม่ือสัญญาเชาท่ีเก่ียวของหมดอายุลง เน่ืองจากในเบ้ืองตน
กองทุนไมไดมีชื่อเปนคูสัญญาในฐานะผูเชาภายใตสัญญาเชา และจะมีฐานะเปนผูเชาตอเม่ือไดรับความยินยอม
จากเจาของท่ีเกี่ยวของ หรือเมื่อสัญญาเชาท่ีเกี่ยวของหมดอายุลง (โดยข้ึนอยูกับความยินยอมของเจาของท่ีดิน) 
แมวานิติบุคคลผูโอนท่ีเก่ียวของและผูเชาและบริหารจัดการหลักของกองทุนจะมีหนาท่ีภายใตสัญญาโอนขาย
ทรัพยสินและสิทธิรายได และ สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารหลักท่ีมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของในการ
จัดใหกองทุนมีสิทธิในการใชสิทธิแหงทาง การเขาถึงสถานท่ีเชา และสิทธิการเชาเก่ียวกับทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีเก่ียวของ สิทธิในการเยียวยาความเสียหายของกองทุนจะมีอยูอยางจํากัด หากผูใหเชา
ท่ีดินหรือทรัพยสินอันเปนท่ีต้ังของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีเก่ียวของ  บอกเลิกสัญญาตาม
ระยะเวลาการบอกกลาวท่ีกําหนดไวเน่ืองจากการท่ีผูเชาคางชําระคาเชา  

โดยท่ัวไป สัญญาเชาท่ีดินและทรัพยสินซ่ึงเสาโทรคมนาคมตั้งอยูสวนใหญมีระยะเวลาประมาณสามป 
โดยสัญญาเชาท่ีเหลือมีระยะเวลาการเชาต้ังแตนอยกวา 3 ปถึง 10 ป โดยในสัญญาเชาสวนใหญใหสิทธิผูเชาใน
การตอสัญญา นิติบุคคลผูโอนหรือบริษัทในกลุมทรูจะดํารงสิทธิการเชาดังกลาวในฐานะผูเชาตอไปจนกวา
เจาของท่ีดินท่ีเกี่ยวของจะใหความยินยอมใหกองทุนเขาไปเปนผูเชา และไดใชและจะใชความพยายามอยางสม
เหตุผลในทางการคาในการตออายุสิทธิการเชาดังกลาว เวนแตการเชาพ้ืนท่ีท่ีเสาโทรคมนาคมซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิ
ของ BFKT และ AWC ต้ังอยู ซ่ึงจะยังคงเชาอยูภายใตชื่อนิติบุคคลผูโอนหรือนิติบุคคลในกลุมทรูตอไปจนกวาจะ
มีการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA  ใหแกกองทุน อยางไรก็ตาม อาจเปนไป
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ไดท่ีผูใหเชาจะปฏิเสธการตออายุหรือขยายระยะเวลาการเชาใดๆ ภายใตช่ือของกองทุนเม่ือสิทธิการเชา
หมดอายุลง หรือนิติบุคคลผูโอนหรือบริษัทในกลุมทรูอาจผิดสัญญาไมปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน ซ่ึงกรณี
ดังกลาวเหลาน้ีอาจทําใหกองทุนจําเปนตองยายสถานท่ีต้ังของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีไดรับ
ผลกระทบ ท้ังน้ี ภายใตสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี TUC ซ่ึงเปนผู
เชาและบริหารจัดการหลักจะเปนผูรับผิดชอบการยายเสาโทรคมนาคมท่ีเปนทรัพยสินเสาโทรคมนาคมของทรู  
เสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมครังท่ี 2 และเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติมครังท่ี 3 จาก
ท่ีดินหรือทรัพยสินท่ีเชาท่ีเสาโทรคมนาคมต้ังอยูเดิมไปยังสถานท่ีใหมดวยตนทุนคาใชจายของ TUC เอง หากไม
สามารถตออายุหรือขยายระยะเวลาการเชาดังกลาวได  โดยกองทุนจะชําระคาตอบแทนสําหรับการยายเสา
โทรคมนาคมใหแก TUC เปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุไวในสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมี
การแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ดี การไมปฏิบัติตามหรือความลาชาในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ดังกลาวของ TUC อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 

การสูญเสียสิทธิประโยชนจากการเชาหรือสิทธิแหงทาง ซ่ึงมีเหตุมาจากการไมปฏิบัติหรือการถูก
กลาวหาวาไมปฏิบัติตามขอกําหนดของขอตกลงการเชาหรือสัญญาใหสิทธิแหงทาง การบอกเลิกสิทธิการเชา
หรือการบอกเลิกสัญญาใหสิทธิแหงทางโดยผูใหเชาหรือผูใหสิทธิ แลวแตกรณี หรือการไมสามารถดําเนินการให
มีการตออายุหรือการท่ีเจาของท่ีดินหรือหนวยงานดานสาธารณูปโภคปฏิเสธท่ีจะทําการตออายุใหภายใต
ขอกําหนดท่ีเหมาะสมในเชิงพาณิชยหรือไมตออายุใหเลยเม่ือครบกําหนดระยะเวลา หรือการคัดคานจากเจาของ
ท่ีดิน หนวยงานดานสาธารณูปโภค กสท. โทรคมนาคม หรือหนวยงานทองถิ่นท่ีเก่ียวของ ตอการเขาถึงหรือการ
ใชสถานท่ีเชาหรือสิทธิแหงทางดังกลาวโดยกองทุน ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคขัดขวางความสามารถของผูเชาและ
บริหารจัดการหลักและ BFKT ในการดําเนินงานเก่ียวกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน 
และความสามารถของกองทุนการสรางรายรับจากทรัพยสินดังกลาว  

อน่ึง กองทุนจะไดมาซ่ึงรายไดจากเสาโทรคมนาคมจํานวนหน่ึง ท่ีตั้งอยูบนบริเวณท่ีดินซ่ึงยังไมมีความ
ชัดเจนในเร่ืองของความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ หรือมีสวนเก่ียวของกับขอพิพาท หรืออาจตกอยูภายใตขอจํากัด
เก่ียวกับการใชพ้ืนท่ีบางประการท่ีอาจมีผลให BFKT ไมสามารถดําเนินการเก่ียวกับเสาโทรคมนาคม หรืออาจทํา
ใหสิทธิการเชาบนท่ีดินดังกลาวใชบังคับไมได หากมีปญหาใดๆ เกิดข้ึนซ่ึงกระทบตอเสาโทรคมนาคม BFKT หรือ 
เสาโทรคมนาคมของ AWC อาจตองยายสถานท่ีต้ังของเสาโทรคมนาคมดังกลาว ซ่ึงการยายสถานท่ีต้ังของเสา
บางสวนอาจมีคาใชจายท่ีสูงและอาจสงผลใหการใชประโยชนจากเสาโทรคมนาคมของ  BFKT หรือ เสา
โทรคมนาคมของ AWC ตองหยุดชะงักลง หาก BFKT หรือ AWC ไมสามารถยายสถานท่ีตั้งของเสาได ก็จะสงผล
กระทบตอรายไดของกองทุนท่ีจะไดรับจากเสาดังกลาวภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ี
เก่ียวของ 

หากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานใดๆ ถูกยายหรือจะตองหาทรัพยสินอ่ืนมาแทน การใหบริการแกผูเชา
และบริหารจัดการสถานท่ีต้ังรวมกันซ่ึงเปนบุคคลภายนอกในบริเวณท่ีทรัพยสินเหลาน้ันต้ังอยูอาจถูกรบกวนได 
หากนิติบุคคลผูโอนท่ีเก่ียวของไมสามารถยายทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมดังกลาวไดและซ้ือ
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมดังกลาวคืนจากกองทุนแทน สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการ
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ระหวางกองทุนและผูเชาและบริหารจัดการสถานท่ีตั้งรวมกันของกองทุนซ่ึงเปนบุคคลภายนอกจะส้ินสุดลง ผูเชา
และบริหารจัดการสถานท่ีตั้งรวมกันจะตองยายอุปกรณของตนออกจากทรัพยสินท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี กองทุนอาจถูก
เรียกรองคาสินไหมทดแทนและดําเนินคดีเพ่ือเรียกรองคาใชจายในการยายและติดต้ังอุปกรณของผูเชาและ
บริหารจัดการใหม และคาเสียหายจากการสูญเสียผลกําไรในอนาคต นอกจากน้ี การระงับการใหบริการหรือการ
ส้ินสุดของสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการกับผูเชาและบริหารจัดการสถานท่ีต้ังรวมกันซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกเน่ืองจากการท่ีนิติบุคคลผูโอนหรือผูเชาและบริหารจัดการหลักท่ีอยูในกลุมทรูไมไดรับความ
ยินยอมใหบุคคลภายนอกสามารถใชและเขาถึงสถานท่ีเชาได หรือไมสามารถโอนสิทธิการเชาหรือจัดหาสิทธิแหง
ทางใหแกกองทุนหรือเน่ืองจากความบกพรองหรือขอจํากัดทางกฎหมายบางประการท่ีเก่ียวของกั บสถานท่ี 
(sites) ใดๆ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดอาจมีผลกระทบทางลบตอ
ช่ือเสียงของกองทุน ในฐานะผูใหบริการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน และอาจทําใหหาผูเชาและ
บริหารจัดการสถานท่ีตั้งรวมกันยากข้ึนอีกดวย เหตุการณดังกลาวอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 

นอกจากน้ี กองทุนอาจไมสามารถเขาถึง วิเคราะห หรือยืนยันขอมูลท้ังหมดเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิ อีกท้ัง
ประเด็นอ่ืนๆ ไดตลอดเวลาเก่ียวกับสถานท่ีซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนไดเขาลงทุนหรือ
จะไดเขาลงทุนต้ังอยู ในกรณีท่ีมีความบกพรองใดๆ เก่ียวเน่ืองกับสิทธิแหงทางหรือสิทธิในการเขาถึงสถานท่ี
ดังกลาวเกิดข้ึน ความสามารถของผูเชาของกองทุนท่ีจะดําเนินงานตอไป ณ สถานท่ีดังกลาวก็อาจไดรับ
ผลกระทบในเชิงลบ ดังน้ัน ความสูญเสียหรือความบกพรองแหงสิทธิในการเชาหรือสิทธิแหงทางซ่ึงมีผลกระทบ
ตอสิทธิประโยชนของกองทุนเหนือท่ีดินหรือทรัพยสินอันเปนท่ีต้ังของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และ
ฐานะการเงินของกองทุน   

6.1.13. หากผลการวิเคราะหการทับซอนกันของเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 
จํานวนหนึ่งที่กองทุนไดดําเนินการใหมีการจัดทําการวิเคราะหปรากฏวา มีการทับซอนกัน
ระหวางเสาโทรคมนาคมของ TUC ที่ลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 และเสาโทรคมนาคมที่กองทุน
ลงทุนอยูในปจจุบัน กลุมทรูก็จะยังเชาพ้ืนที่ (slots) บนเสาโทรคมนาคมดังกลาวตามสัญญา
เชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ไดมีการแกไขและแทนที่ที่ เกี่ยวของและจะ
ดําเนินการแกไขการทับซอนของเสาโทรคมนาคมดังกลาวนั้นภายในระยะเวลาประมาณไม
เกินสองปนับจากวันที่ไดรับแจงจากกองทุนถึงรายละเอียดของเสาโทรคมนาคมที่มีการทับ
ซอนกัน แตอยางไรก็ดี อาจมีความเปนไปไดที่จะเกิดความลาชาในการดําเนินการแกไขการ
ทับซอนของเสาโทรคมนาคมดังกลาวโดยกลุมทรู ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบช่ัวคราวตอ
ความสามารถของกองทุนในการหารายไดจํานวนหนึ่งจากเสาโทรคมนาคมที่ทับซอนกัน
ดังกลาว โดยการใหเชาแกผูเชาที่เปนบุคคลภายนอก  

กองทุนไดจัดใหมีการทําการวิเคราะหการทับซอนกันของเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 3 และเสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนอยูในปจจุบันเพ่ือวัตถุประสงคในการเขาลงทุนในทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เพ่ือใหม่ันใจไดวาการเขาลงทุนดังกลาวจะไมมีการทับ
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ซอนกันของเสาโทรคมนาคมของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ (กลาวคือ การท่ีสถานท่ีต้ังของเสาโทรคมนาคมท่ี
กองทุนลงทุนอยูในปจจุบันและสถานท่ีต้ังของเสาโทรคมนาคมใหมอยูใกลกันมากและเสาโทรคมนาคมท่ีต้ังอยู
ใกลกันน้ันเสาใดเสาหน่ึงยังมิไดมีการติดต้ังอุปกรณเพ่ือรับสงสัญญาณจนอาจทําใหผูเชาท่ีเปนบุคคลภายนอก
อาจตองการเชาเสาโทรคมนาคมเสาใดเสาหน่ึงมากกวาอีกเสาหน่ึง ท้ังน้ี การพิจารณาการทับซอนกันของเสา
โทรคมนาคมอยางมีนัยสําคัญน้ันจะเปนไปตามหลักการทางเทคนิคท่ีเปนท่ียอมรับกันในอุตสาหกรรม) ณ วันท่ี
ของเอกสารฉบับน้ี มีเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 จํานวนหน่ึงซ่ึงถือวานอยเม่ือเทียบกับ
จํานวนของเสาท้ังหมดท่ีกองทุนจะเขาลงทุนในคร้ังน้ีท่ียังคงอยูในระหวางการวิเคราะหการทับซอนกัน โดยหาก
ผลการวิเคราะหออกมาแลวพบวามีการทับซอนกันระหวางเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
และเสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนลงทุนอยูในปจจุบัน กลุมทรูก็จะยังเชาพ้ืนท่ี (slots) บนเสาโทรคมนาคมดังกลาว
ตามสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ และจะดําเนินการแกไข
การทับซอนของเสาโทรคมนาคมดังกลาวน้ันภายในระยะเวลาประมาณไมเกินสองป นับจากวันท่ีไดรับแจงจาก
กองทุนถึงรายละเอียดของเสาโทรคมนาคมท่ีมีการทับซอนกัน ท้ังน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 3.7.4(1) 
หนังสือขอตกลงเก่ียวกับเสาโทรคมนาคมของ TUC ท่ีมีการทับซอน แตอยางไรก็ดี อาจมีความเปนไปไดที่จะเกิด
ความลาชาในการดําเนินการแกไขเสาโทรคมนาคมท่ีมีการทับซอนกันโดยกลุมทรู ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบ
ช่ัวคราวตอความสามารถของกองทุนในการหารายไดจํานวนหน่ึงจากเสาโทรคมนาคมท่ีทับซอนกันดังกลาว โดย
การใหเชาแกผูเชาท่ีเปนบุคคลภายนอก 

6.1.14. รายงานของผูเช่ียวชาญที่ทําการประเมินทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ซ่ึงบริษัท
จัดการอาศัยเปนขอมูลน้ันมีขอบเขตทีจํ่ากัด อีกทั้งอาจมีความไมถูกตองและมีขอบกพรองอยู  

รายงานของผูเช่ียวชาญท่ีทําการประเมินทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ FOC 

(รวมถึงรายงานของท่ีปรึกษาทางเทคนิค และรายงานการประเมินมูลคา) ซ่ึงบริษัทจัดการอาศัยเปนขอมูลน้ันมี
ขอบเขตท่ีจํากัด อีกท้ังอาจมีความไมถูกตองและมีขอบกพรองอยู ตัวอยางเชน ผูประเมินมูลคามิไดยืนยันการมี
อยูหรือทําการตรวจสอบ FOC ท้ังหมดท่ีกองทุนมีอยูหรือจะเขาลงทุน ท้ังน้ี ในการตรวจสอบหรือการประเมิน
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุนน้ันใชวิธีการสุมตรวจ เน่ืองจากขอจํากัดของขอบเขตในการ
ตรวจสอบ และจํานวนรวมถึงการกระจายตัวของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ FOC ซ่ึงมี
จํานวนมากและมีการกระจายตัวสูง นอกจากน้ี ความชํารุดบกพรองและความขาดตกบกพรองบางประเภทอาจ
ไมสามารถหรือยากท่ีจะตรวจสอบพบ เน่ืองจากขอจํากัดของขอบเขตในการตรวจสอบ เทคโนโลยี หรือเทคนิคท่ี
ใช รวมถึงปจจัยประการอ่ืนๆ  

นอกจากน้ี คํารับรอง (Representation) การรับประกัน (Warranty) และขอตกลงในการรับผิดชดใช 
(Indemnity) ซ่ึงนิติบุคคลผูโอนท่ีเก่ียวของใหไวแกกองทุน มีขอจํากัดท้ังในดานของจํานวนคาเสียหายท่ีอาจ
เรียกรองได และในดานระยะเวลาการใชสิทธิเรียกรอง กองทุนไมสามารถรับประกันไดวากองทุนจะมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายไดตามท่ีนิติบุคคลผูโอนท่ีเก่ียวของไดใหคํารับรอง การรับประกัน และขอตกลงในการรับผิด
ชดใชไว สําหรับความเสียหายหรือความรับผิดท่ีกองทุนไดรับหรือเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากการเขาลงทุนในทรัพยสนิ
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม โดยความชํารุดบกพรองหรือความขาดตกบกพรองหรือการไมมีอยูของทรัพยสิน
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โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมดังกลาวอาจมีผลกระทบตอมูลคาของทรัพยสินของกองทุน และอาจสงผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลกําไรและกระแสเงินสดของกองทุนตลอดจนความสามารถของกองทุนในการ
จายเงินปนผลและเงินจากการลดทุนแกผูถือหนวยลงทุน 

6.1.15. กองทุนอาจเผชิญความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย การชําระหนี้และการกูยืมเงินเพ่ือชําระหนี้
เดิม ในสวนของหนี้ที่มีอยูในปจจุบัน และหนี้ในอนาคต และอาจไมสามารถจัดหาเงินทุนที่
จําเปนในอนาคตตามขอกําหนดซ่ึงเปนที่ยอมรับได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนที่จําเปน
ดังกลาวไดเลย 

ในปจจุบัน กองทุนไดทําการกูยืมเงินเพ่ือการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุน
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 รวมถึงท่ีอาจจะทําการ
กูยืมเงินเพ่ือการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (หากมี) น้ัน ตาม
เงื่อนไขของสัญญาเงินกู อัตราดอกเบ้ียสวนหน่ึงของเงินกูจะเปนอัตราไมคงท่ี โดยกองทุนไดพิจารณาและ
ควบคุมความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม ผานการเขาทําสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (interest rate swap) เพ่ือเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียซ่ึงไมคงท่ีบางสวนใหเปนอัตราคงท่ี 
อยางไรก็ดี ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลกําไรและกระแสเงินสดของกองทุน
ตลอดจนความสามารถของกองทุนในการจายเงินปนผลและเงินจากการลดทุนแกผูถือหนวยลงทุน 

กองทุนอาจจําเปนตองใชเงินทุนเพ่ือการหาทรัพยสินอ่ืนมาทดแทนทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเปนคร้ังคราว นอกจากน้ี กองทุนอาจตองการจัดหาเงินทุนหรือกูยืมเงินเปนจํานวนมากเพ่ือเปนทุน
สําหรับการลงทุนเพ่ิมเติม รวมถึงการใชสิทธิของกองทุนในการซ้ือและ/หรือการใชสิทธิในการไดรับคําเสนอขาย 
(right to receive a first offer) ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได โปรดพิจารณารายละเอียดใน
หัวขอ 6.1.7 “กองทุนอาจไมสามารถซื้อทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติมภายใตเงื่อนไขท่ียอมรับ
ได หรือไมสามารถรวมทรัพยสินเหลาน้ันไดอยางประสบผลสําเร็จ หรือกองทุนอาจจะไมสามารถหาทรัพยสินเพ่ือ
การลงทุนเพ่ิมเติมท่ีเหมาะสมได หรือกลยุทธการเติบโตและแผนการขยายธุรกิจของกองทุนอาจจะไมประสบ
ผลสําเร็จ” 

กองทุนอาจจะไมสามารถทําการกูยืมเงินใหมเพ่ือชําระหน้ีเดิม (refinancing) และจัดหาเงินทุนใน
รูปแบบการเพ่ิมทุนหรือกูยืมเงินไดในเวลาท่ีจําเปน หรือตามขอกําหนดซ่ึงเปนท่ียอมรับไดของกองทุน แมวา
กองทุนสามารถทําการกูยืมเงินเพ่ือการไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

และทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 รวมถึงท่ีอาจจะทําการกูยืมเงินเพ่ือการ
ไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 (หากมี) ขอกําหนดของการกูยืมเงิน
ใหมเพ่ือชําระหน้ีเดิม (refinancing) อาจเอ้ือประโยชนใหกับกองทุนนอยกวาขอกําหนดของเงินกูยืมเดิม กองทุน
อาจอยูภายใตบังคับของขอกําหนดบางอยางซ่ึงจํากัดหรือมีผลกระทบในทางลบตอความสามารถของกองทุนท่ี
จะจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุนหรือเขาทําความตกลงการจัดหาเงินทุนเพ่ิมเติม  และขอกําหนดดังกลาว
อาจจํากัดความสามารถของกองทุนท่ีจะทําการลงทุนเพ่ิมเติม หรืออาจกําหนดใหกองทุนตองกันเงินไว ในบัญชี
เงินฝากเพ่ือดํารงเงินฝากในบัญชีหรือเพ่ือเปนประกันการชําระคืนหน้ี นอกจากน้ี กองทุนยังอยูภายใตขอจํากัด
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การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอทุนไมเกินสามเทา (3:1)  หรืออัตราสวนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเปนคร้ัง
คราว อีกท้ัง ภาระผูกพันในการชําระหน้ีของกองทุนอาจเพ่ิมข้ึนในอนาคตเน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน ดังน้ัน 
ถากองทุนไมสามารถกูยืมเงินใหมเพ่ือชําระเงินตนและดอกเบ้ียท่ีถึงกําหนดชําระได หรือไมสามารถขยาย
ระยะเวลาการชําระเงินดังกลาว หรือไมสามารถทําการชําระเงินดังกลาวดวยเงินท่ีไดรับจากแหลงเงินทุนอ่ืนๆ 
เชน การออกหนวยลงทุนใหม กองทุนจะไมสามารถจายเงินปนผลในระดับท่ีคาดหมายใหแกผูถือหนวยลงทุน 
หรือไมสามารถชําระหน้ีตามท่ีถึงกําหนด การท่ีกองทุนไมสามารถชําระหน้ี หรือรักษาหลักประกัน หรือปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันภายใตสัญญาสินเช่ือ อาจนําไปสูการยกเลิกสินเช่ือหน่ึงหรือหลายรายการ หรือทําใหเกิดเหตุผิด
นัดซ่ึงเกิดจากการผิดนัดตามสัญญาอ่ืน (cross default) หรือกอใหเกิดเบ้ียปรับ หรือทําใหหน้ีภายใตสัญญา
สินเชื่อดังกลาวถึงกําหนดชําระเร็วข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ
โอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

6.1.16. สิทธิของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนในการเรียกรองตอบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน
มีอยูอยางจํากัด 

ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการ และสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนระหวาง
บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนน้ันไดจํากัดความรับผิดของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน  (แลวแต
กรณี) อยูเพียงความรับผิดท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําหรือถูกกระทํา หรือการงดเวนการกระทําโดยสุจริตของบริษัท
จัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ซ่ึงมิไดเกิดข้ึนจากการฉอโกง การจงใจผิดสัญญา การกระทําผิดหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย (breach of trust) หรือเกิดข้ึนในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมิไดใชความระมัดระวัง
ตามสมควร นอกจากน้ี ขอผูกพันระหวางผู ถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการ และสัญญาแตงต้ังผู ดูแล
ผลประโยชนกําหนดใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิไดรับชดใชคาเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท
จัดการและผูดูแลผลประโยชนในฐานะผูจัดการและผูดูแลผลประโยชนของกองทุนโดยมีเหตุมาจากการ
ดําเนินคดี คาใชจาย การฟองรอง คาเสียหาย หรือ ขอเรียกรอง ซ่ึงมิไดเกิดจากการฉอโกง การจงใจผิดสัญญา 
การกระทําผิดหนาท่ีท่ีได รับมอบหมาย (breach of trust) หรือเกิดข้ึนในกรณี ท่ีบริษัทจัดการหรือผูดูแล
ผลประโยชนมิไดใชความระมัดระวังตามสมควร ดังน้ัน สิทธิเรียกรองท่ีกองทุนและผูถือหนวยลงทุนมีตอบริษัท
จัดการและผูดูแลผลประโยชนจึงอาจมีอยูอยางจํากัด 

6.2. ความเส่ียงเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมและกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม 

6.2.1. ความเส่ียงเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการกํากับดูแลดานกฎระเบียบ 

(ก) การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับใบอนุญาตหรือขอกําหนดอ่ืนๆ ซ่ึงอาจกําหนดใน
อนาคต ซ่ึงกําหนดใหกองทุนตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจ
สงผลกระทบในทางลบตอกองทุน 

ในอนาคต กสทช.อาจออกประกาศหรือมีแนวทางการตีความกฎหมายและระเบียบใดๆ ใน
อนาคตซ่ึงกําหนดใหบุคคลใดๆท่ีเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินโทรคมนาคม (รวมถึงกองทุน) 
จะตองถูกกํากับดูแลโดยกสทช. หรือตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมไมวาดวยสาเหตุ
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ใดๆ รวมถึงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และคาธรรมเนียม 
USO ท้ังน้ี ยังไมมีความชัดเจนในขณะน้ีวาความไมแนนอนวากสทช.จะออกประกาศ หรือมีแนว
ทางการตีความกฎและระเบียบดังกลาวหรือไม เม่ือใด และกองทุนจะถูกกําหนดใหตองได รับ
ใบอนุญาตหรือไมหรือกองทุนจะมีความสามารถหรือคุณสมบัติที่จะขอรับใบอนุญาตดังกลาวไดหรือไม 
ดังน้ันแมวาตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กองทุนไมสามารถประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเองได 
แตก็อาจมีความเปนไปไดวากองทุนอาจตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคต 

ในกรณีท่ีประกาศหรือแนวทางการตีความกฎและระเบียบใดๆ ดังกลาวสงผลใหกองทุนหรือ
บริษัทจัดการจะตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอนาคตไมวาดวยสาเหตุใดๆ 
กองทุนไมสามารถรับประกันไดวากองทุนจะสามารถปฏิบัติตามหรือมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑท่ี
เก่ียวของกับการขอรับใบอนุญาตหรือเงื่อนไขใดๆ ท่ีกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติได รวมถึ ง
กองทุนจะมีภาระตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และคาธรรมเนียม 
USO ในอัตราท่ีใชบังคับในขณะน้ัน โดยอัตราท่ีบังคับใชในปจจุบันประมาณรอยละ  1.5 และรอยละ 
2.5 ของรายไดรวม ตามลําดับ ดังน้ัน หากประกาศ หรือ แนวทางการตีความกฎและระเบียบใดๆ 
ดังกลาวมีผลใชบังคับ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของกองทุน รวมท้ังความสามารถของกองทุนในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(ข) อุตสาหกรรมการส่ือสารในประเทศไทยเปนธุรกิจที่อยูภายใตการกํากับดูแลอยาง
เขมงวด ซ่ึงอาจนําไปสูความไมแนนอนเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการกํากับดูแลดาน
กฎระเบียบ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ 
กสทช. เปนหนวยงานกํากับดูแลอิสระแต เพียงหนวยงานเดียวท่ี ทําหนาท่ีกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมในประเทศไทย ซ่ึงนับเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีไดรับการกํากับดูแลอยางมาก โดย กสทช. 
มีอํานาจอยางกวางขวางครอบคลุมท้ังกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ตามอํานาจท่ีใหไวโดย พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทัศน  

กฎระเบียบท่ีกํากับดูแลธุรกิจโทรคมนาคมครอบคลุมถึงเร่ืองตางๆ อาทิ (1) ประเภทของ
บริการโทรคมนาคม และขอกําหนดการออกใบอนุญาตสําหรับบริการโทรคมนาคมแบบตางๆ (2) 
ขอกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติ และข้ันตอนการย่ืนขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท้ังสาม
แบบท่ีมีอยูในประเทศไทย (3) มาตรการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) คาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม (5) การครอบงํากิจการโดยคนตางดาว (6) การคงสิทธิเลขหมาย (7) 
กฎระเบียบวาดวยการปองกันการผูกขาดและการแขงขันท่ีไมเปนธรรม สําหรับกิจการกระจายเสียง
และโทรคมนาคม (8) กฎระเบียบวาดวยการเชื่อมตอโครงขาย (9) ข้ันตอนการรับและการพิจารณาการ
รองเรียนจากผูใชบริการ (10) มาตรฐานสัญญาบริการโทรคมนาคม (11) การกําหนดเพดานอัตรา
คาบริการและการเรียกเก็บคาบริการลวงหนา (12) กฎระเบียบวาดวยการคุมครองความปลอดภัยของ
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ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค (13) การใชบริการขามโครงขายภายในประเทศ (14) การใชโครงสราง
พ้ืนฐานรวมกัน และ (15) การขายสงบริการและบริการขายตอบริการ  ในสวนของการจัดสรรคล่ืน
ความถ่ี พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 กําหนดให กสทช. ใชวิธีการ “ประมูล” เปนแนวทาง
ในการจัดสรรคล่ืนความถ่ีโทรคมนาคมใหกับผูประกอบกิจการโทรคมนาคม เวนแตในกรณีเปนคล่ืน
ความถ่ี ท่ีมีเพียงพอตอการใชงานหรือนําไปใชในกิจการบางประเภทท่ีไมมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหา
กําไรซ่ึงอาจใชวิธีการอ่ืนไดโปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 10.3.5 “อํานาจหนาท่ีของ 
กสทช.” 

พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ 2553 ใหอํานาจแก กสทช. ท่ีจะดําเนินการตางๆ เชน  

• จัดทําแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี ตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีแหงชาติ แผนแมบท 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทยุ
และแผนเลขหมาย โทรคมนาคม ใหสอดคลองกับแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลและ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาว  

• กําหนดโครงสรางสําหรับการคํานวณอัตราคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการท่ีผูใหบริการ
โทรคมนาคม และผูใหบริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนจะเรียกเก็บจากผูใชบริการ 
และโครงสรางสําหรับการคํานวณอัตราคาเช่ือมตอโครงขาย 

• ออกใบอนุญาตและกํากับดูแลการใชคล่ืนความถ่ีวิทยุในกิจการโทรคมนาคม และกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

• กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
ผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในประเทศไทย รวมท้ังขอกําหนด เงื่อนไข 
และคาธรรมเนียมใบอนุญาต อีกท้ังกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในประเทศไทย 

• กําหนดมาตรฐานและขอมูลจําเพาะทางเทคนิคในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รวมท้ังหลักเกณฑและข้ันตอนการเชื่อมตอโครงขาย
และการเขาถึงโครงขาย 

• วางแผนการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม กําหนดเลขหมายโทรคมนาคมใหแกผูใหบริการ 
และกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนสําหรับการคงสิทธิเลขหมาย 

• สงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

• กําหนดมาตรการปองกันพฤติกรรมท่ีตอตานการแขงขันหรือพฤติกรรมการแขงขันท่ีไมเปน
ธรรม 
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• เรียกคืนคล่ืนความถ่ีที่ไมไดใชประโยชน  หรือใชประโยชนไมคุมคาหรือนํามาใชประโยชน ให
คุมคาย่ิงข้ึน 

• ประสานงานเก่ียวกับการบริหารคล่ืนความถ่ีท้ังในประเทศและระหวางประเทศ   รวมท้ัง
สนับสนุนกิจการของรัฐเพ่ือใหมีดาวเทียมหรือ ใหไดมาซ่ึงสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม 

• กําหนดหนาท่ีในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง รวมถึงขอกําหนดในการ
ใหบริการในพ้ืนท่ีหางไกล และ 

• กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคม และผูใชบริการ
กระจายเสียงและบริการโทรทัศน 

โดยเหตุท่ีมีความไมแนนอนเก่ียวกับการออกกฎระเบียบใหมซ่ึงกํากับดูแลและควบคุมธุรกิจ
โทรคมนาคมคมหรืออาจมีความเปล่ียนแปลงในแนวทางการตีความหรือนโยบายของ กสทช.  ท่ีอาจ
นํามาใชในธุรกิจดังกลาวในอนาคต กองทุนไมอาจรับรองไดวาความไมแนนอนดังกลาวจะไมสงผล
กระทบในทางลบตอสภาพแวดลอมในการกํากับดูแลดานกฎระเบียบและโอกาสทางธุรกิจของกองทุน
หรือกลุมทรู 

(ค) ใบอนุญาตที่จําเปนในการประกอบการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคมมีความหลากหลาย และอาจเปนการยากที่จะไดรับใบอนุญาต
ดังกลาว และหากแมไดรับแลว ก็อาจถูกแกไข จํากัด หรือยกเลิก หรืออาจตออายุ
ไมได 

การต้ังเสาโทรคมนาคมและการวาง FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ตอง
ไดรับการอนุมัติจากหนวยงานของรัฐหลายแหง ซ่ึงรวมถึง กสทช. หนวยงานดานสาธารณูปโภค และ
หนวยงานทองถ่ิน (สําหรับใบอนุญาตกอสราง) ในกรณีของเสาโทรคมนาคม ใบอนุญาตเหลาน้ีอาจถูก
ทบทวน ตีความ แกไข จํากัด หรือยกเลิกโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของได ซ่ึงผลของการดําเนินการเหลาน้ัน
ทําใหกองทุนอาจไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมไดตามท่ีกองทุน
คาดการณไว นอกจากน้ี หลักเกณฑในการใหอนุญาตใหตั้งเสาและวาง FOC มีความแตกตางกันอยาง
มากระหวางหนวยงานของรัฐสวนกลางและหนวยงานปกครองทองถ่ิน แมวาจะอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายเดียวกัน ดังน้ัน หนวยงานสวนกลางหรือหนวยงานปกครองทองถ่ินแตละแหงจึงมักออก
นโยบายท่ีเฉพาะกิจและซํ้าซอนกัน อันประกอบดวยขอกําหนดและเงื่อนไข คาธรรมเนียมรายป ฐาน
อัตราคาบริการ ภาษีทองถ่ิน คาธรรมเนียมอ่ืนๆ และมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน ความไม
แนนอนซ่ึงสวนใหญเกิดจากการขาดการวางนโยบายในระดับภูมิภาคท่ีสอดคลองกัน อาจสงผลให
กองทุนเขาไปมีสวนพัวพันกับขอพิพาทเปนจํานวนมาก 

ท้ังน้ี การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอาจจะตองมีการย่ืนขอ
ใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมัติจากหนวยงานตางๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบตอโอกาสทาง
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ธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุน  เม่ือกองทุนมีความจําเปนหรือถูก
กําหนดใหตองไดรับหรือเม่ือครบกําหนดการตออายุใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมัติ ดังกลาว 
กองทุนไมอาจรับรองไดวาหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะออกใบรับรอง ใบอนุญาต หรือใหการอนุมัติ
เหลาน้ีแกกองทุน หรือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรือการใหการอนุมัติ
ภายในเวลาอันเหมาะสมหรือตามท่ีคาดหมาย นอกจากน้ี ใบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมัติเหลาน้ี
อาจอยูภายใตเงื่อนไขตางๆ ซ่ึงกองทุนไมอาจรับรองไดวากองทุนจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหลาน้ี
ไดอยางตอเน่ือง ซ่ึงอาจนําไปสูการยกเลิก การเพิกถอน หรือการระงับซ่ึงใบรับรอง ใบอนุญาต หรือการ
อนุมัติที่เก่ียวของน้ันๆ การท่ีไมสามารถทําการตออายุใบรับรอง ใบอนุญาต หรือการอนุมัติท่ีเก่ียวของ
น้ันๆ หรือดํารงไวซ่ึงคุณสมบัติในการมีใบอนุญาต หรือย่ืนขอใบรับรอง ใบอนุญาต หรือการอนุมัติท่ี
จําเปน อาจสงผลใหการดําเนินงานของกองทุนตองหยุดชะงัก และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจของกองทุน กองทุนไมอาจรับรองไดวาหนวยงานท่ีเก่ียวของจะไม ดําเนินการหรือ
กําหนดเงื่อนไขใดๆ ท่ีเกี่ยวกับใบอนุญาตดังกลาว ซ่ึงอาจมีผลกระทบในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญตอการ
ดําเนินงานของกองทุน นอกจากน้ี หากกองทุนไมสามารถขอรับอนุมัติและขอรับใบอนุญาตบางอยาง
ได กองทุนอาจมีความจําเปนท่ีจะตองหาสถานท่ีต้ังอ่ืน ซ่ึงทําใหตองใชความพยายามและคาใชจาย
อยางสูงในกรณีท่ีไมมีสถานท่ี (site) อ่ืนท่ีเหมาะสม 

อน่ึง เสาซ่ึงต้ังอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีกฎหมายกําหนดและมีความสูง 10 เมตรข้ึนไปจากระดับฐาน 
และมีนํ้าหนักเกิน 40 กิโลกรัมข้ึนไปน้ัน จะตองมีใบอนุญาตกอสรางจากหนวยงานทองถ่ิน ถึงแม
กองทุนตองพ่ึงพานิติบุคคลผูโอนและผูใชทรัพยสินของกองทุนในการจัดหาใบรับรองหรือการอนุมัติ
เหลาน้ี แตในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหนาท่ีความรับผิดชอบน้ี กองทุนอาจจะตองเปนผูทําการจัดหา
หรือตออายุใบรับรองหรือการอนุมัติสําหรับเสาโทรคนาคมหรือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
อ่ืนๆ ท่ีกองทุนอาจจะไดมาในอนาคต หรือเสาโทรคมนาคมท่ีกองทุนอาจจะตองทําการยาย ซ่ึงอาจเปน
การเพ่ิมตนทุนการดําเนินงานของกองทุน 

นอกจากน้ี ผลกระทบทางดานสุขอนามัยและทัศนียภาพของการติดต้ังเสาโทรคมนาคม
จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขตนครหลวงและเขตเมืองของประเทศไทย ตลอดจนความกังวลท่ี
สูงข้ึนเก่ียวกับผลกระทบของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาท่ีมีตอรางกายมนุษย ซ่ึงอาจทําใหหนวยงานของรัฐ
ระดับทองถ่ินเกิดความกังวลข้ึนได ดังน้ัน หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ อาจมีการกําหนดเงื่อนไขหรือ
ขอจํากัดบางอยางสําหรับการต้ังเสาโทรคมนาคม ซ่ึงจะเปนการจํากัดความขีดสามารถของกองทุนใน
การขยายกิจการอยางมีนัยสําคัญ หรือเปนการบังคับใหกองทุนตองยายสถานท่ีต้ังของเสาเดิม ซ่ึงแม
กองทุนจะสามารถทําได แตก็ดวยคาใชจายท่ีสูงมาก 
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6.2.2. การลดลงของอุปสงคของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย อาจมี
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของกองทุน 

ธุรกิจของกองทุนประกอบดวยการถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเชาหรือสิทธิในการไดรับประโยชนจาก
รายไดท่ีเกิดจากเสาโทรคมนาคม โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ี
ตางจังหวัด และการใหเชาเสาและ FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ใหผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีและผูใหบริการโทรคมนาคมประเภทอ่ืนๆ เปนหลัก นอกจากน้ี กองทุนไดสิทธิในการรับ
ประโยชนจากรายไดท่ีเกิดจากการท่ี BFKT และ AWC ใหเชาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบในทางลบตออุปสงคของเสาโทรคมนาคม การใช โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท 
Active และ Passive FOC และระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดในประเทศไทยโดยท่ัวไป และ
โดยเฉพาะอยางย่ิง พ้ืนท่ีบนเสา พ้ืนท่ีรองรับของ FOC และสิทธิของกองทุนในการรับประโยชนจากรายไดท่ีเกิด
จากการใหเชาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA อาจมีผลกระทบในทางลบตอโอกาสทางธุรกิจ 
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุน ปจจัยดังกลาวอาจรวมถึงปจจัยดังตอไปน้ี 

• อุปสงคสําหรับการใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีและบริการบรอดแบนดของผูบริโภคลดลง 
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไปไมดีนัก หรือปจจัยอ่ืนๆ 

• การไมสามารถจัดหาลูกคารายใหมเพ่ิมเติม 

• ฐานะการเงินของผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีโดยท่ัวไปเส่ือมถอยลงเน่ืองจากอัตรา
คาธรรมเนียมท่ีลดลง การหลอมรวมส่ือ (media convergence) หรือปจจัยอ่ืนๆ หรือการ
เขาถึงเงินทุนของผูใหบริการเหลาน้ันเอง 

• การควบหรือรวมกิจการระหวางกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี เปนผลใหรายจายลงทุนลดลง 
และความตองการเสาใหม หรืออุปสงคของพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมในสถานท่ีตั้งเดิมลดลง 

• ความสามารถและความเต็มใจของผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีในการคงรายจายลงทุน
ไว หรือเพ่ิมรายจายลงทุน 

• อุปสงคของผูใชบริการในบริการขอมูลเคล่ือนท่ีหรือการสงขอมูลผานบรอดแบนดท่ีขาดการ
เติบโต 

• การลดลงของอัตราการเติบโตโดยรวมของกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี หรือสวนใดสวนหน่ึง
ของภาคโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี 

• การพัฒนาและใชเทคโนโลยีใหมท่ีทําใหประสิทธิภาพของโครงขายโทรคมนาคมดีย่ิงข้ึน ซ่ึง
รวมถึงเทคโนโลยีใหมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพดานความจุใหกับคล่ืน (spectral capacity) และ
การสงเสริมใหใชโครงสรางพ้ืนฐานประเภท Active รวมกัน 
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• การเปล่ียนแปลงในเชิงลบเก่ียวกับการออกใบอนุญ าตใหใชค ล่ืนความถ่ี และการ
เปล่ียนแปลงในกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม 

• โครงสรางพ้ืนฐานท่ีขาดเสถียรภาพ รวมถึงการท่ีไฟฟาดับเปนประจํา ซ่ึงอาจกระทบตอการ
ดําเนินงาน 

• การเพ่ิมข้ึนของการใชโครงขายรวมกัน ความตกลงเก่ียวกับการใชงานขามโครงขาย  หรือ
ความตกลงเก่ียวกับการขายตอระหวางผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี 

• ความลาชาหรือการเปล่ียนแปลงในการติดตั้งระบบ 4G หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมอ่ืนๆ 

• ความลาชาของการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอนุญาตใหผูใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานเสา
สามารถใชเสาเพ่ือการสรางรายไดอ่ืนๆ 

• การเปล่ียนแปลงกลยุทธของผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี เก่ียวกับการเปนผูถือกรรมสิทธ์ิ
ในเสาหรือการเปนผูรวมใชเสา 

• อัตราการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการหรืออัตราการตออายุการเชา ดําเนินการและ
บริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ท่ีต่ํา 

• อุปสงคของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมลดลงเน่ืองจากการติดต้ัง network-

rollout โดยผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีหรือผูใหบริการอินเทอรเน็ต 

• อุปสงคของผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีใน FOC และโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ประเภท Passive อ่ืนๆ ขาดการเติบโต 

• การเปล่ียนแปลงในเชิงลบเก่ียวกับกฎระเบียบของรัฐวาดวย ภาษีอากร ผังเมือง ส่ิงแวดลอม 
สุขอนามัย และอ่ืนๆ 

• การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ซ่ึงรวมถึงทางเลือกอ่ืนแทนการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี เชน 
บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานดาวเทียม 

• การสูญเสียผูบริหารหลักและบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ของผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม
และผูเชาและบริหารจัดการหลัก และ 

• ปญหาแรงงานและความไมสงบอันเน่ืองมาจากแรงงาน 
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แผนธุรกิจและกลยุทธของกองทุนบางสวนต้ังอยูบนสมมุติฐานท่ีวา ฐานผูใชบริการสําหรับบริการ
โทรคมนาคมเคล่ือนท่ีในประเทศไทยจะเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว และผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีในประเทศ
ไทยจะใชรูปแบบของการใชเสารวมกันอยางกวางขวาง หากตลาดบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีของประเทศไทย
ไมเติบโต หรือเติบโตในอัตราท่ีชากวาท่ีกองทุนคาดหมาย หรือพฤติกรรมของผูท่ีมีบทบาทในตลาดไมเปนไป
ตามท่ีกองทุนคาดหมายในขณะน้ี ความตองการท่ีมีตอทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุนจะ
ไดรับผลกระทบในทางลบ ซ่ึงก็อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุนดวย 

6.2.3. กองทุนตองพ่ึงพาปจจัยตางๆ ที่กระทบตออุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคล่ือนที่และบรอด
แบนดของประเทศไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง การเติบโตของกลุมทรูและผูเชา
และบริหารจัดการหลัก 

การดําเนินงานและผลประกอบการของกองทุนเก่ียวของโดยตรงกับผลประกอบการของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย ดังน้ัน จึงไดรับผลกระทบจากปจ จัยตางๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวมีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมน้ัน อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความออนไหวตอปจจัยตางๆ อาทิ อุปสงคของผูบริโภค และระดับ
หน้ีสิน ความสามารถในการชําระหน้ี และการปฏิบัติตามภาระผูกพันอ่ืนๆ ของผูใหบริการโทรคมนาคม และ
สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไป นอกจากน้ี  อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยอาจตองเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงทางนโยบายเพ่ือตอบสนองตอพัฒนาการของอุตสาหกรรมในชวงไมนานมาน้ีดวย ซ่ึงรวมถึงการเปด
เสรีอุตสาหกรรมและการออกใบอนุญาตใหธุรกิจบริการประเภทใหมโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแล 
ประกอบกับการแขงขันท่ีสูงข้ึน อัตราการเติบโตของ ARPU ท่ีลดลงและคาใชจายในการลงทุนท่ีสูง 

ปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตออุตสาหกรรมในทางลบและความพยายามในการลดตนทุนท่ีสูงข้ึนของผูเชา
และบริหารจัดการดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูเชาและบริหารจัดการหลักท่ีเชาเสาโทรคมนาคมและ FOC และ
ระบบบรอดแบนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดของกองทุน อาจทําใหกองทุนตองลดคาเชาลงในจํานวนท่ีเกินกวาท่ีระบุ
ไวในแผนธุรกิจของกองทุน และการท่ีผูเชาและบริหารจัดการมีความนาเช่ือถือทางการเงินลดลงอาจสงผล
กระทบในทางลบตอฐานะการเงนิและโอกาสการเติบโตของผูเชาและบริหารจัดการ ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทาง
ลบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนได โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 6.1.1 
“ความเส่ียงของกองทุนอันเน่ืองมาจากกลุมทรู” 

กองทุนไมอาจรับรองไดวาจะสามารถเรียกเก็บเงินจากผูเชาและบริหารจัดการไดสําเร็จ นอกจากน้ี 
ปจจัยแวดลอมท่ีมีตออุตสาหกรรมในทางลบและแรงกดดันทางตนทุนในลักษณะเดียวกันอาจสงผลกระทบตอ
รายไดท่ีกองทุนคาดวาจะไดรับซ่ึงเกิดจากการใหเชาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม HSPA ในกรณีท่ีอุป
สงคของบริการโทรคมนาคมในประเทศไทยลดลงหรืออยูในภาวะชะงักงัน หรือมีพัฒนาการใดๆ ท่ีทําใหการ
จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเกิดประโยชนในทางเศรษฐกจินอยลง หรือกองทุนไมสามารถเรียกเก็บเงิน
หรือรายไดท่ีผูเชา AWC หรือ BFKT (แลวแตกรณี) ตองชําระใหแกกองทุน อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 
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กองทุนไมอาจรับรองไดวาจะมีการติดต้ังหรือใชเทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบใหมอ่ืนๆ ในประเทศไทย
อยางรวดเร็วตามท่ีกองทุนคาดหมาย หรือเทคโนโลยีใหมๆ เหลาน้ันจะถูกนําไปใชตามท่ีกองทุนคาดหวัง ปจจัย
ตางๆ เหลาน้ีอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการเติบโตของผูใหบริการกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมในประเทศไทยเชนกองทุน 

6.2.4. การแขงขันที่สูงขึ้นในการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอาจ
กอใหเกิดแรงกดดนัดานราคา ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 

การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมในประเทศไทยเร่ิมมีการแขงขันท่ี
สูงข้ึน กองทุนตองเผชิญกับการแขงขันในตลาดจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีจัดหาโดย 

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน (JASIF) ผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีรายตางๆ 
และ ในอนาคต อาจจัดหาโดยบริษัทซ่ึงประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอิสระอีกดวย ผูใหบริการ
โทรคมนาคมเคล่ือนท่ีซ่ึงมีความม่ันคงแลวบางราย เชน เอไอเอสและดีแทค มีกลุมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเปนของตนเอง และอาจเสนอบริการในทํานองเดียวกันกับกองทุน หรืออาจพิจารณาโอนทรัพยสิน
เหลาน้ีใหแกบริษัทซ่ึงประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมอิสระ ผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีอาจ
ถูกเรียกรองใหใชทรัพยสินท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive ซ่ึงรวมถึงเสาโทรคมนาคม 
รวมกับผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีอ่ืนๆ ตามประกาศการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน ซ่ึงอาจทําให
อุปสงคของการเชา ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุนลดลง ผูมี
หนาท่ีใหบริการโทรคมนาคมของประเทศไทย เชน กสท. โทรคมนาคม และทีโอทีเองก็อาจจัดต้ังธุรกิจโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมอิสระซ่ึงสามารถแขงขันกับกองทุนไดโดยตรงข้ึนมา ท้ังน้ี อยูภายใตการกํากับดูแลและการ
ไดรับอนุญาตจากภาครัฐ นอกจากน้ี กองทุนอาจตองเผชิญกับการแขงขันในอนาคตจากบริษัทซ่ึงประกอบ
กิจการโครงสรางพ้ืนฐานอิสระรวมท้ังผูใหบริการโทรคมนาคม ตลอดจนการแขงขันจากผูประกอบการสงจาย
ไฟฟา ซ่ึงอาจจะอนุญาตใหผูใหบริการโทรคมนาคมรายอ่ืนๆ เชา ดําเนินการและบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีตนมีอยูได กองทุนไมอาจรับรองไดวาผูใหบริการโทรคมนาคมหรือผูประกอบการสงจายไฟฟาในประเทศไทยจะ
ไมเปดใหบริการรวมใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีตนมีอยูเดิมและท่ีสรางใหมเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจสงกระทบ
ในทางลบตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 

คูแขงบางรายของกลุมทรูและของผูเชาและบริหารจัดการหลักอาจมีความสามารถในการจัดหาเงินทุน
มากกวากลุมทรู และผูเชาและบริหารจัดการหลัก หรืออาจดําเนินการรวมกันในทางท่ีทําใหกองทุนเสียเปรียบ 
นอกจากน้ี ผูประกอบกิจการเสาโทรคมนาคมอิสระภายในประเทศอาจเร่ิมประกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคม 
ซ่ึงอาจนําไปสูการควบรวมกิจการท่ีทําใหเกิดคูแขงท่ีแข็งแกรงมากข้ึน เน่ืองจากกองทุนดําเนินการอยูเพียงแค
ตลาดภายในประเทศ และมีผูเชาและบริหารจัดการเพียงจํานวนจํากัด หากกองทุนสูญเสียผูเชาและบริหาร
จัดการรายใดไปเน่ืองจากแรงกดดันดังกลาวหรือดวยเหตุผลอ่ืน หรือลูกคาเลือกท่ีจะใชบริการของผูใหบริการ
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรายอ่ืนๆ ในการขยายโครงขาย กองทุนอาจจะไมสามารถจัดหาผูเชาและ
บริหารจัดการรายใหมมาเชา ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุน
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ได และอาจไมไดรับประโยชนจากแผนการเปดใหบริการของผูท่ีอาจเปนผูเชาและบริหารจัดการเหลาน้ัน ซ่ึงอาจ
มีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกองทุน 
การแขงขันท่ีเพ่ิมมากข้ึนอาจทําใหการรักษาไวซึ่งสิทธิในท่ีดินสําหรับเสาโทรคมนาคมของกองทุนใชตนทุนสูงข้ึน 
กองทุนไมอาจรับรองไดวากองทุนจะประสบความสําเร็จในการแขงขันในอุตสาหกรรมท่ีมีการแขงขันกันอยาง
สูงข้ึนน้ี 

6.2.5. เทคโนโลยีใหมอาจทําใหธุรกิจของกองทุนเปนที่ตองการนอยลงสําหรับลูกคาปจจุบันและ/
หรือผูที่อาจเขามาเปนลูกคา และสงผลใหมีรายไดลดลง 

พัฒนาการและการใชเทคโนโลยีใหมซ่ึงออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงขายตางๆ อาจลด
การใชและความจําเปนของบริการรับสงสัญญาณแบบไรสายซ่ึงตองพ่ึงพาเสาโทรคมนาคม รวมไปถึง  FOC ซ่ึง
นาจะสงผลใหความตองการเสาโทรคมนาคมและ FOC ของกองทุนลดลง ตัวอยางของเทคโนโลยีเหลาน้ี ไดแก 
เทคโนโลยีที่เพ่ิมประสิทธิภาพดานความจุ (spectral capacity) นอกจากน้ี การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีใหมๆ อาจ
ลดความจําเปนของบริการแพรสัญญาณซ่ึงตองพ่ึงพาเสาโทรคมนาคม บริการรับสงสัญญาณ และ  FOC 

ตัวอยางเชน การเติบโตของการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานทางดาวเทียมถายทอดสัญญาณโดยตรง หรือ
พัฒนาการและการทําเปนธุรกิจของเทคโนโลยีใหม ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงขายเทคโนโลยีระบบเซลลูลา และการริเร่ิมธุรกิจใหบริการเทคโนโลยีดังกลาวในเชิงพาณิชยอาจสงผลใหอุป
สงคของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกองทุนลดลงอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี พัฒนาการและ
การใชเทคโนโลยีเหลาน้ีซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยีในทํานองเดียวกันจนถึงระดับท่ีมีนัยสําคัญ อาจเปนการลดอุปสงค
ของบริการของกองทุนและอาจทําใหอุปสงคของบริการของกองทุนหายไป ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกองทุน 

เพ่ือตอบสนองความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรมใหมอยางมีประสิทธิผล 
กองทุนอาจจะตองใชรายจายลงทุนจํานวนมากเพ่ือเขาถึงเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของหรือเทคโนโลยีท่ีมีความสามารถ
ดังกลาว ความสามารถของกองทุนในการสนับสนุนรายจายลงทุนเหลาน้ีในอนาคตจะข้ึนอยูกับผลการ
ดําเนินงานของกองทุนในอนาคตซ่ึงข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจ ระดับอัตราดอกเบ้ีย และปจจัยทางการเงิน ธุรกิจ
และอ่ืนๆ โดยปจจัยหลายประการเหลาน้ีอยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุน อีกท้ังยังข้ึนอยูกับความสามารถ
ของกองทุนในการจัดหาแหลงเงินทุนภายนอกเพ่ิมเติม กองทุนไมอาจรับรองไดวาจะสามารถจัดหาแหลงเงินทุน
เพ่ิมเติมดังกลาวบนเงื่อนไขท่ียอมรับไดในเชิงพาณิชย หรืออาจไมสามารถจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ิมเติมไดเลย 
แมวากองทุนมีเงินทุนเพียงพอสําหรับรายจายลงทุนเหลาน้ีได แตก็อาจไมประสบความสําเร็จในการเขาถึง
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดไดอยางทันทวงทีและคุมคากับตนทุน หรืออาจจะไมประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินการดังกลาวน้ันเลย กรณีดังกลาวน้ีอาจสงผลกระทบในทางลบตอคุณภาพของบริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุกิจของกองทุน 
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6.2.6. หากผูใหบริการโทรคมนาคมเคล่ือนที่ควบรวมกิจการเขาดวยกันในระดับที่มีนัยสําคัญ รายได
และความสามารถในการสรางกระแสเงินสดของกองทุนอาจไดรับผลกระทบในทางลบ 

ในอดีตมีการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีในประเทศไทย และอาจยังคงมีการ
ควบรวมกิจการในลักษณะเดียวกันในอนาคต ซ่ึงอาจสงผลใหมีการรวมโครงขายโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีและลด
รายจายลงทุน เน่ืองจากอาจมีความทับซอนกันในสวนพ้ืนท่ีใหบริการของโครงขายและแผนการขยายการบริการ 
การควบรวมกิจการท่ีมีนัยสําคัญระหวางผูเชาและบริหารจัดการของกองทุนและผูท่ีอาจเชาและบริหารจัดการ
สถานท่ีต้ังรวมกัน อาจสงผลใหรายจายลงทุนโดยรวมลดลง เน่ืองจากโครงขายเดิมของผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเคล่ือนท่ีหลายราย รวมท้ังแผนการขยายบริการมีความคาบเก่ียวกัน เม่ือมีการควบรวมกิจการ
ดังกลาว อาจเห็นไดวาบางสวนของโครงขายท่ีควบรวมเขาดวยกันของผูเชาและบริหารจัดการหรือผูท่ีอาจเชา
และบริหารจัดการสถานท่ีต้ังรวมกันทับซอนกัน และผูเชาและบริหารจัดการเหลาน้ีอาจจะพยายามขจัดความ
ซํ้าซอนน้ันๆ ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุนอาจไดรับผลกระทบในทางลบหากรายไดจากการเชา
และการดําเนินการและบริหารจัดการหรือสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดจํานวนมากท่ีกองทุนไดรับภายใต
สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี หรือสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายได (ตามลําดับ) ถูกตัดออกจากรายไดที่ไดรับอยางตอเน่ืองตามสัญญา กองทุนไมอาจรับรองไดวาจะไมมีการ
ควบรวมกิจการระหวางผูประกอบการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีของไทยในอนาคต ซ่ึงอาจเปนการลดรายไดท่ี
กองทุนควรไดรับจากผูเชาและบริหารจัดการ และอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจและฐานะการเงินของ
กองทุน 

6.2.7. คาใชจายในการดําเนินคดีอาจมีผลกระทบทางลบตอโอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนนิงาน และ
ฐานะทางการเงินของกองทุน 

คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินคดีเก่ียวกับธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนหรือผูเชาและบริหารจัดการหลักตองรับผิดชอบ รวมถึงคาเสียหายท่ีศาล
ส่ังใหกองทุนหรือผูเชาและบริหารจัดการหลักชําระในคดีตางๆ อาจมีจํานวนสูง โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในหัวขอ 6.3.1 “กลุมทรูมีการแขงขันกับรัฐวิสาหกิจผูเคยใหสิทธิดําเนินการ ซ่ึงไดนําไปสูขอพิพาทกับ
รัฐวิสาหกิจผูเคยใหสิทธิดําเนินการเหลาน้ันและยังอาจนําไปสูขอพิพาทในภายหนากับรัฐวิสาหกิจผู เคยใหสิทธิ
ดําเนินการ” และหัวขอ 3.3.7 “ขอพิพาทและการดําเนินการทางกฎหมาย” ภาระในการชําระคาใชจายดังกลาว
อาจมีผลกระทบตอคาเชาและรายไดท่ีกองทุนคาดวาจะไดรับ และหากคาใชจายดังกลาวเปนจํานวนท่ีมี
นัยสําคัญ ก็อาจมีผลกระทบในทางลบตอโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
กองทุน 
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6.3. ความเส่ียงเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมของกลุมทรู  

6.3.1. กลุมทรูมีการแขงขันกับรัฐวิสาหกิจผู เคยใหสิทธิดําเนินการ ซ่ึงไดนําไปสูขอพิพาทกับ
รัฐวิสาหกิจผูเคยใหสิทธิดําเนินการเหลานั้นและยังอาจนําไปสูขอพิพาทในภายหนากับ
รัฐวิสาหกิจผูเคยใหสิทธิดําเนินการ 

กลุมทรูเคยอาศัยสิทธิในการประกอบกิจการบางสวนจากสัญญาท่ีทํากับทีโอทีในการใหบริการ
โทรคมนาคมแบบประจําท่ีและบริการท่ีเก่ียวของ ขณะเดียวกันทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม ก็เปนคูแขงราย
ใหญสองรายของกลุมทรูอีกดวย โดยท่ีทีโอทีเปนผูใหบริการตางๆ อาทิ บริการโทรคมนาคมแบบประจําท่ี
ภายในประเทศ บริการโทรศัพทสาธารณะ บริการขอมูล บริการบรอดแบนด และบริการมัลติมีเดีย รวมถึงบริการ
วงจรเชา และอินเทอรเน็ต โทรศัพทระหวางประเทศ และบริการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีในประเทศไทย สวน กสท. 
โทรคมนาคม เปนผูใหบริการตางๆ อาทิ บริการโทรศัพทระหวางประเทศ บริการขอมูล และบริการส่ือสาร
เคล่ือนท่ีในประเทศไทย 

การแขงขันกับทีโอที และ กสท. โทรคมนาคมซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจผูเคยใหสิทธิในการประกอบกิจการกับ
กลุมทรู ทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีสําคัญจนนําไปสูขอพิพาทระหวางกัน โดยขอ
พิพาทเหลาน้ีอาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจของกลุมทรูในหลายดาน นอกจากน้ี ขอพิพาทท่ีมีกับทีโอทีและ 
กสท. โทรคมนาคม สรางความไมแนนอนอันอาจเปนอุปสรรคอยางมีนัยสําคัญตอการวางแผนและดําเนินกล
ยุทธทางธุรกิจของกลุมทรู และการพยายามระงับขอพิพาทเหลาน้ีจะเปนการเบ่ียงเบนการบริหารและทรัพยากร
อ่ืนๆ ไปอยางมีนัยสําคัญ กลุมทรูมีขอพิพาทท่ีอยูระหวางการพิจารณากับทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม ใน
หลายเร่ือง  

กองทุนไมอาจรับรองไดวาขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนน้ีหรือท่ีอาจมีข้ึนในภายหนาจะไมมีผลกระทบตอ
ความสัมพันธของกลุมทรูกับทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม อีกท้ังไมอาจรับรองไดวาขอพิพาทเหลาน้ีจะไดรับคําช้ี
ขาดในทางท่ีเปนคุณแกกลุมทรู และหากกลุมทรูไมประสบความสําเร็จดังกลาว ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของกลุมทรูก็อาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ถึงแมวากลุมทรูจะไดรับคําช้ี
ขาดอนุญาโตตุลาการหรือคําพิพากษาจากศาลท่ีเปนท่ีสุดซ่ึงเปนคุณแกกลุมทรู แตกลุมทรูก็อาจไมประสบ
ความสําเร็จในการบังคับตามสิทธิเพ่ือเรียกรองคาเสียหายหรือทางแกไขเยียวยาอ่ืนๆ ท่ีมีใหแกตนไดอยางเต็มท่ี
หรือครบถวน หรืออาจไมสามารถบังคับตามสิทธิดังกลาวไดเลย หรือภายในเวลาท่ีเหมาะสม สําหรับรายละเอียด
ของขอพิพาทท่ีกลุมทรูมีอยูกับทีโอทีและ กสท. โทรคมนาคม โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.3.7
ขอพิพาทและการดําเนินการทางกฎหมาย  

6.3.2. การที่ กสท. โทรคมนาคมปฏิเสธการชําระเงินตามสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA หรือ
การใชสิทธิบางประการที่ กสท. โทรคมนาคมมีอยู อาจสงผลกระทบตอกิจการของกองทุน 

 การท่ี กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชําระเงินใหแก BFKT ตามสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA 

อาจทําให BFKT และ AWC ไมสามารถนําสงรายไดท่ีเกิดจากการใหเชาหรือใหใชทรัพยสินโทรคมนาคมของ 
BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC ใหแกกองทุนไดตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดกับ BFKT 
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และ AWC ตามลําดับ นอกจากน้ี การท่ี กสท. โทรคมนาคม ปฏิเสธการชําระเงินหรือการรับชําระคาเช่ือมตอ
โครงขายกับผูประกอบการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีรายอ่ืนๆ อาจทําให กสท. โทรคมนาคม ตองเสียดอกเบ้ียผิดนัด
สะสม และ กสท. โทรคมนาคม อาจเรียกรองใหเรียลมูฟตองชําระเงินคืน การปฏิเสธไมชําระเงินตามสัญญาใดๆ 
ท่ี กสท. โทรคมนาคม และ BFKT หรือเรียลมูฟเปนคูสัญญา หรือการท่ี กสท. โทรคมนาคม พยายามเรียกรองให
เรียลมูฟตองชําระเงินคืนยอมมีผลกระทบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

นอกจากน้ี กสท. โทรคมนาคม ยังมีสิทธิในการซ้ือเสาโทรคมนาคมของ BFKT จํานวน 667 เสา และ
ระบบ FOC ของ BFKT ซ่ึง BFKT ไดขายสิทธิในรายไดท่ีเกิดจากทรัพยสินดังกลาวตามสัญญาเชาเคร่ืองและ
อุปกรณ HSPA ใหกับกองทุน ตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได ซ่ึงกองทุนเขาทํากับ BFKT โดยการ
ใชสิทธิซ้ือดังกลาว กสท. โทรคมนาคม จะตองชําระราคาซ้ือสําหรับตนทุนท่ีแทจริงของเสาและ  FOC และ
อุปกรณระบบส่ือสัญญาณพรอมดวยดอกเบ้ียตามอัตราเฉล่ียดอกเบ้ียข้ันตํ่าของส่ีธนาคารใหญของไทยสําหรับ
กรณีท่ีใชสิทธิซ้ือในระหวางหกเดือนแรกนับจากวันท่ีเชาเสาโทรคมนาคม และ FOC และอุปกรณระบบส่ือ
สัญญาณ และจะบวกดวยอัตรารอยละหน่ึงตอเดือน สําหรับกรณีการใชสิทธิซ้ือภายหลังชวงระยะเวลาหกเดือน
ดังกลาว อยางไรก็ตาม การท่ี กสท. โทรคมนาคม เปนรัฐวิสาหกิจทําใหการใชสิทธิซ้ือดังกลาวอาจตองไดรับการ
พิจารณาและความเห็นชอบจากหนวยงานอิสระ หนวยงานของรัฐ รวมท้ังคณะรัฐมนตรีกอน 

หาก กสท. โทรคมนาคม ใชสิทธิในการซ้ือเพ่ือซ้ือเสาโทรคมนาคมและ FOC และอุปกรณส่ือสัญญาณ
ซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของและใชดําเนินงานอยูโดย BFKT BFKT มีหนาท่ีภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิ
รายไดในการจัดหาทรัพยสินอ่ืนมาทดแทนกอนท่ีสัญญาเชาเคร่ืองและอุปกรณ HSPA จะหมดอายุลง หาก 

BFKT ไมสามารถจัดหาทรัพยสินอ่ืนทดแทนได BFKT จะชําระมูลคาสุดทาย (terminal value) ใหแกกองทุน ซ่ึง
อาจจะไมใชมูลคาสะทอนถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตร (economic value) ของทรัพยสินดังกลาวในกรณีท่ีกองทุน
มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินตลอดอายุการใชงาน โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.3.2(ค) “บริษัท บี
เอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด” และหัวขอ 2.2.1 “นโยบายการลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ี
กองทุนลงทุนอยูในปจจุบัน”  

6.4. ความเส่ียงเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 

6.4.1. ราคาซ้ือขายหนวยลงทุนอาจผันผวนอยางมีนัยสําคัญ และผูลงทุนอาจไมสามารถขายหนวย
ลงทุนไดในราคาเทากับหรือมากกวาราคาเสนอขายหนวยลงทุน 

ราคาซ้ือขายหนวยลงทุนหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนในคร้ังน้ีอาจมีการซ้ือขายกันในราคาท่ีตํ่า
กวาราคาเสนอขายหนวยลงทุนในการเสนอขายอยางมีนัยสําคัญ  ท้ังน้ี ราคาซ้ือขายหนวยลงทุนน้ันข้ึนอยูกับ
หลายปจจัย ซ่ึงรวมถึงปจจัยดังตอไปน้ี 

• มุมมองตอศักยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุน  รวมถึงอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย 
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• ความแตกตางระหวางฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกับท่ีมีการ
คาดการณโดยผูลงทุนและนักวิเคราะห 

• การออกบทวิเคราะหใหม หรือการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับคําแนะนําหรือประมาณการของ
นักวิเคราะห 

• การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือสภาวะตลาดโดยท่ัวไป 

• ราคาตลาดของทรัพยสินของกองทุน 

• ความนาสนใจของหนวยลงทุนเปรียบเทียบกับหลักทรัพยประเภททุนอ่ืนๆ  รวมถึง 

หนวยลงทุนอ่ืนท่ีไมอยูในธุรกิจโทรคมนาคม 

• ความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของหนวยลงทุน 

• การขายหรือความประสงคที่จะขายหนวยลงทุนจํานวนมากโดยผูถือหนวยลงทุน 

• ขนาดและสภาพคลองในอนาคตของตลาดธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยหรือกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน 

• พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงดานกฎหมายและระเบียบวิธีบังคับ รวมถึงระบบภาษี ท้ังใน
กรณีทั่วไปและโดยเฉพาะในกรณีท่ีเก่ียวกับกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศไทย และ
การลงทุนในประเทศและตางประเทศ 

• ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

• คดีความและการสอบสวนโดยหนวยงานราชการ 

• ความผันผวนของตลาด ซ่ึงรวมถึงความออนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
และ 

• การท่ีกองทุนไมสามารถดําเนินงานตามกลยุทธการลงทุนและการขยายธุรกิจ 

จากปจจัยท้ังหลายขางตนประกอบกับปจจัยอ่ืนๆ อาจทําใหราคาตลาดและอุปสงคของหนวยลงทุนมี
ความผันผวนอยางมีนัยสําคัญ หรืออาจทําใหมีการซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดรองในราคาท่ีสูงกวาหรือตํ่ากวา
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมีการกันสํารองกําไรบางสวนเปนเงินทุนเพ่ือวัตถุประสงคใน
การลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือสํารองเปนเงินทุนหมุนเวียน หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ ถึงแมจะทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนมีมากกวามูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในกรณีท่ีไมมีการกันเงินกําไรไวเปนเงินทุนสํารอง ก็อาจ
ไมไดทําใหราคาตลาดของหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึนตามไปดวย  การท่ีกองทุนไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตาม
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ความคาดหวังของตลาดในดานรายไดในอนาคตและเงินปนผลอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอราคาตลาด
ของหนวยลงทุน ซ่ึงอาจจํากัดหรือทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถท่ีจะขายหนวยลงทุนอยางทันทวงที และอาจ
สงผลกระทบในทางลบตอสภาพคลองของหนวยลงทุนของกองทุน นอกจากน้ี ในอดีต เม่ือราคาตลาดของหุนมี
ความผันผวน ผูถือหุนไดดําเนินการฟองรองบริษัทหรือนิติบุคคลผูออกหลักทรัพยในคดีหลักทรัพยแบบกลุม  

(Class action) หากผูถือหนวยลงทุนรายใดดําเนินการฟองรองกองทุน อาจทําใหกองทุนตองมีคาใชจายจํานวน
มากในการแกตางคดี หรือหากกองทุนแพคดี กองทุนอาจตองจายเงินคาเสียหายในจํานวนมาก และการฟองรอง
คดีดังกลาวอาจเบ่ียงเบนเวลาและความสนใจของบริษัทจัดการจากธุรกิจของกองทุน 

ย่ิงไปกวาน้ัน การท่ีหนวยลงทุนไมใชผลิตภัณฑทางการเงินท่ีมีการคุมครองเงินตน ทําใหบริษัทจัดการ
ไมสามารถรับรองไดวาผูถือหนวยลงทุนจะไดรับเงินลงทุนคืนท้ังจํานวน และในกรณีท่ีมีการยกเลิกกองทุนหรือมี
การชําระบัญชีกองทุน ก็มีความเปนไปไดท่ีผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหนวยลงทุนบางสวนหรือ
ท้ังหมด 

นอกจากน้ี ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปจจุบัน กองทุนรวม ซ่ึงรวมถึงกองทุน ไมมีภาระภาษี
เงินไดนิติบุคคล หากมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษี หรือกฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ซ่ึงทําใหกองทุน 
และ/หรือ ผูถือหนวยลงทุนมีภาระภาษีเงินได ภาระภาษีดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน รวมท้ังการลงทุนในกองทุนของผูถือ
หนวยลงทุน และอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไดรับเงินจากกองทุนนอยลง และ/หรือ ผูถือหนวยลงทุนอาจมีภาระ
ภาษีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาของหนวยลงทุน 

6.4.2. อาจตองมีการเลิกกองทุนหากเกิดเหตุการณซึ่งทําใหตองเลิกกองทุนตามท่ีกฎหมายกําหนด  

หลังจากวันจดทะเบียนกองทุน หากปรากฎเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปน้ี อาจทําใหบริษัท
จัดการตองเลิกกองทุน 

• จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

• เม่ือมีการจําหนายทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานของกองทุนและบริษัทจัดการนําเงินไปลดเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุน จนทําใหกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนตํ่ากวา 2,000 ลานบาทเม่ือคํานวณจาก
มูลคาท่ีตราไว (par value) ของหนวยลงทุน 

• เม่ือเม่ือมีการจําหนายทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานของกองทุน และบริษัทจัดการไมสามารถ
ดําเนินการเพ่ือใหทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนลงทุนมีมูลคารวมกันตามท่ีกําหนด (ไม
นอยกวา 1,500 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุน) ภายในหน่ึง
ปนับแตวันท่ีจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

• กองทุนไมสามารถแตงต้ังบริษัทจัดการรายใหมไดภายใน 90 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงการลาออกจาก
การปฏิบัติหนาท่ีโดยบริษัทจัดการ 
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• เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกกองทุน 

• เม่ือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพย 

หากมีการเลิกกองทุน ซ่ึงข้ึนอยูกับเหตุการณท่ีทําใหตองเลิกกองทุน และขอกําหนดเก่ียวกับการ
จําหนายทรัพยสินของกองทุน กองทุนไมสามารถรับรองไดวาผูถือหนวยลงทุนจะไดรับเงินท่ีลงทุนไปท้ังหมดหรือ
บางสวนคืน เน่ืองจากกองทุนตองดําเนินการชําระบัญชี ซ่ึงคาใชจายตางๆ รวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจาย
ท้ังหลายในการจัดตั้งและจัดการกองทุนจะถูกหักออกกอนท่ีจะชําระคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 7.15 “การเลิกกองทุน การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน” 

6.4.3. การขายหนวยลงทุนในอนาคต และการมีหนวยลงทุนเพ่ือการขายเปนจํานวนมาก อาจสงผล
กระทบในทางลบตอราคาซ้ือขายของหนวยลงทุน 

ทรู ถือหนวยลงทุนจํานวนประมาณรอยละ 28.11 ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมด ณ วันท่ี 15 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ภายใตสัญญารักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุน ทรูและกองทุนไดตกลงรวมกันวา ทรูจะ
ถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 18 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดทั้งหมดในการเสนอขายคร้ังแรกเปน
ระยะเวลาหาป นับจากวันท่ีจดทะเบียนกองทุน ท้ังน้ี ภายใตขอยกเวนบางประการ นอกจากน้ีตามสัญญาแกไข
สัญญารักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุน ทรูตกลงวาจะถือหนวยลงทุนและรักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุนไว
ตลอดเวลา (1) นับแต วันเพ่ิมทุนของกองทุน จนถึงวันท่ีครบสามปนับจากวันเพ่ิมทุนของกองทุน สําหรับหนวย
ลงทุนท่ีออกใหมภายใตการเสนอขายคร้ังน้ี สวนท่ีไมเกินกวารอยละ 18 ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีออก
ใหมภายใตการเสนอขายคร้ังน้ี และ (2) นับแตวันเพ่ิมทุนของกองทุน จนถึงวันท่ีครบหน่ึงปนับจากวันเพ่ิมทุนของ
กองทุน สําหรับหนวยลงทุนท่ีออกใหมภายใตการเสนอขายคร้ังน้ีสวนท่ีเกินกวารอยละ 18  ของจํานวนหนวย
ลงทุนท้ังหมดท่ีออกใหมภายใตการเสนอขายคร้ังน้ี 

หลังจากครบกําหนดการรักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุนดังกลาว การขายหนวยลงทุนอยางมี
นัยสําคัญโดยทรู หรือโดยผูลงทุนสถาบันรายเดียวหรือหลายราย หรือความเขาใจท่ีวาอาจมีการขายหนวยลงทุน
อยางมีนัยสําคัญเกิดข้ึน อาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาซ้ือขายของหนวยลงทุน  กองทุนไมสามารถ
คาดการณไดถึงผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรือการมีหนวยลงทุนเพ่ือการขายในอนาคต ท่ีจะมีตอราคา
ตลาดของหนวยลงทุน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง การขายหนวยลงทุนเปนจํานวนมากในตลาดหลักทรัพยภายหลังครบ
กําหนดการรักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุน หรือความเขาใจท่ีวาการขายหนวยลงทุนในลักษณะดังกลาวอาจ
เกิดข้ึน อาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาตลาดของหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยได  นอกจากน้ี การขาย
หนวยลงทุนในลักษณะดังกลาวอาจทําใหการเพ่ิมทุนของกองทุนโดยการออกหนวยลงทุนเพ่ิมเติม  ณ เวลา และ
ในราคาท่ีกองทุนเห็นสมควร ทําไดยากข้ึน 
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6.4.4. หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ของ TUC ไมมีผลผูกพันตามกฎหมายและมิไดเปนการ
คํ้าประกันโดย TUC และ TUC ไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองใหการสนับสนุนแก BFKT 

ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกลาว  

หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ท่ี TUC จะใหกับ BFKT น้ันมิไดมีผลผูกพันตามกฎหมายและ
การใหหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ดังกลาวมิไดเปนการคํ้าประกัน โดย TUC อีกท้ังมิไดเปนการ
สนับสนุนดานเครดิตเพ่ือสนับสนุนภาระผูกพันของ BFKT ภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได ท่ี
กองทุนทํากับ BFKT แตอยางใด ดังน้ัน กองทุนจึงไมสามารถรับรองไดวา TUC จะใหความสนับสนุนแก BFKT 
ตามรายละเอียดท่ีระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) นอกจากน้ี หนังสือสนับสนุน  (Letter of 

Support) ไมไดกอใหเกิดหนาท่ีแก TUC ในการใหการสนับสนุนทางการเงินแก BFKT ไมวาเพ่ือสนับสนุนการ
ชําระหน้ีของ BFKT โดยท่ัวไปหรือเพ่ือการชําระหน้ีภายใตสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีทํากับ 
BFKT นอกจากน้ี กองทุน บริษัทจัดการ ผูถือหนวยลงทุน และ BFKT ตางไมมีสิทธิท่ีจะดําเนินการใดๆ เพ่ือให 
TUC ดําเนินการตางๆ ตามท่ีระบุในหนังสือสนับสนุน (Letter of Support) โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน
หัวขอ 3.7.1 (ฉ) “หนังสือสนับสนุน (Letter of Support) ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของ TUC ท่ีใหแก 
BFKT” 

6.4.5. กองทุนไมอาจรับรองไดวาจะสามารถจายเงินปนผลในหนวยลงทุนหรือสามารถรักษาระดับ
การจายเงินปนผลได 

รายไดที่กองทุนไดรับข้ึนอยูกับหลายปจจัย ซ่ึงรวมถึงรายไดท่ีไดรับและคาใชจายในการดําเนินงานและ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม  ในกรณีท่ี
ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและทรัพยสินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนอาจไดมาหรือถือครองเปนคร้ังคราวไม
สามารถสรางรายไดที่เพียงพอ จะมีผลใหรายได กระแสเงินสด และความสามารถของกองทุนในการจายเงินปน
ผลไดรับผลกระทบในทางลบ กองทุนจึงไมสามารถรับรองไดวากองทุนจะมีความสามารถจายเงินปนผลหรือ
รักษาระดับของอัตราการจายเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลท่ีกําหนดไวได อีกท้ังไมสามารถรับรองได
วาระดับของเงินปนผลจะเพ่ิมข้ึนในภายหลังหรือจะคงท่ี หรือรายไดของกองทุนจะเพ่ิมสูงข้ึน หรือการลงทุนใน
อนาคต (หากมี) จะทําใหรายไดของกองทุนซ่ึงนํามาจายเปนเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึน 

6.4.6. ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการได 

เน่ืองจากกองทุนเปนกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานประเภทไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  (กองทุนปด) ผูถือ
หนวยลงทุนจึงไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนของตนใหแกบริษัทจัดการได ดังน้ัน กองทุนจึงไมอาจรับรองไดวา 

ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถจําหนายหนวยลงทุนของตนไดเทากับราคาท่ีไดซื้อมา หรือท่ีราคาใดๆ หรือรับรองวา
ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถจําหนายหนวยลงทุนของตนได ดังน้ัน ผูถือหนวยลงทุนอาจทําไดเพียงการขายหนวย
ลงทุนของตนผานทางตลาดหลักทรัพย หรือการทํารายการนอกตลาดหลักทรัพย 
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6.4.7. บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนไดดวยมติของที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียง
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  หรือโดยสํานักงาน 

ก.ล.ต.  

ตามขอกําหนดของเอกสารโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนดวยมติของท่ีประชุม
ผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริษัทจัดการได  อยางไรก็ตาม การท่ีทรูซ่ึงเปนผูถือ
หนวยลงทุนจํานวนประมาณรอยละ 28.11 ของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมด ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561  
สงผลใหกลุมทรูมีอิทธิพลอยางมากในการลงมติถอดถอนบริษัทจัดการ นอกจากน้ี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจถอด
ถอนบริษัทจัดการไดในกรณีดังตอไปน้ี (1) บริษัทจัดการไมจัดการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุน โดยท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นวาการกระทําดังกลาวอาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตอประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

และบริษัทจัดการไมดําเนินการแกไขใหถูกตองตามคําส่ังของสํานักงาน  ก.ล.ต. หรือ (2) บริษัทจัดการขาด
คุณสมบัติการเปนบริษัทจัดการกองทุนรวม 

6.4.8. ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหนวยลงทุนที่ออกใหมต่ํากวา
มูลคาหนวยลงทุนกอนการเสนอขายหนวยลงทุนเพ่ิมเติม 

ภายหลังการเสนอขายคร้ังน้ี กองทุนอาจออกหนวยลงทุนเพ่ิมเติม โดยมีราคาเสนอขายหนวยลงทุนท่ี
ออกใหมที่ต่ํากวาราคาตลาดของหนวยลงทุนกอนการเสนอขายหนวยลงทุนเพ่ิมเติม ซ่ึงราคาเสนอขายท่ีต่ําลงน้ัน
อาจสงผลใหราคาตลาดของหนวยลงทุนลดลง 

6.4.9. ความเส่ียงเกี่ยวกับการจดทะเบียนและซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

หนวยลงทุนของกองทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทจัดการจะดําเนินการจด
ทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทันทีหลังจากการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนโดยการเสนอขายหนวยลงทุนไดรับการอนุมัติของสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 
แมจะเปนท่ีคาดหมายวาสํานักงาน กลต. จะอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของกองทุน ประมาณภายใน 7 วันทํา
การหลังจากกองทุนไดรับชําระคาหนวยลงทุน การอนุมัติดังกลาวอาจลาชาออกไปดวยปจจัยท่ีกองทุนไม
สามารถควบคุมได ท้ังน้ีตามกฎหมายไทย สถานะของผูลงทุนในหนวยลงทุนระหวางระยะเวลาหลังจากผูลงทุน
ไดชําระเงินซ้ือหนวยลงทุนจนถึงเวลาท่ีการเพ่ิมทุนของกองทุนไดรับการอนุมัติจากสํานักงาน กลต. มีความไม
แนนอน โดยในระหวางชวงเวลาดังกลาว ผูลงทุนอาจยังไมมีสถานะเปนผูถือหนวยลงทุน แตเปนเพียงเจาหน้ีไมมี
ประกันของกองทุนเทาน้ัน 

นอกจากน้ี แมวากองทุนคาดวาจะไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพยใหจดทะเบียนหนวยลงทุน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายในเวลาไมนานหลังจากกองทุนไดรับชําระคาหนวยลงทุน 
ตลาดหลักทรัพยมีอํานาจพิจารณาคําขอจดทะเบียนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินเจ็ดวันหลังจาก
บริษัทจัดการย่ืนคําขอจดทะเบียนอยางถูกตองครบถวนใหแกตลาดหลักทรัพยแลว  ดังน้ัน หนวยลงทุนของ
กองทุนอาจยังไมไดรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จนถึงวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561ท้ังน้ี เวนแต
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หนวยลงทุนของกองทุนจะถูกรับใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว  หนวยลงทุนท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีจะยังไม
สามารถซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยไดและผูถือหนวยลงทุนจะสามารถขายหนวยลงทุนไดโดยการทํารายการนอก
ตลาดหลักทรัพยเทาน้ัน 

6.4.10. ผูถือหนวยลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาอาจไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับเงินปนผลที่
ไดจากกองทุนเม่ือไดมีการย่ืนเสียภาษี เวนแตจะไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดและ
ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดใหขอมูลสวนบุคคลบางอยาง 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 544) ลงวันท่ี 9  

ตุลาคม พ.ศ. 2555 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 กําหนดใหบริษัทจัดการและ
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขบางประการ อีกท้ังจะตองแจง
ขอมูลสวนบุคคลบางอยางตอกรมสรรพากรเพ่ือใหบุคคลธรรมดาท่ีเปนผูถือหนวยลงทุนไดรับยกเวนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาสําหรับเงินปนผลท่ีไดจากกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเปนระยะเวลา 10 ปภาษีนับแตปภาษีท่ีมี
การจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาว กองทุนและบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังกลาวขางตนเทาท่ีกองทุนและบริษัทจัดการจะสามารถทําได อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนท่ีเปนบุคคล
ธรรมดาจะตองใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเองตามท่ีกลาวถึงขางตนเพ่ือท่ีกองทุนและบริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามตามหลักเกณฑดังกลาว ท้ังน้ี หากกองทุนหรือบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังกลาวขางตนไดหรือไมไดรับขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูถือหนวยลงทุนดังกลาว  ผูถือหนวยลงทุนท่ีเปน
บุคคลธรรมดาอาจตองเสียภาษีเงินไดเต็มจํานวนสําหรับเงินปนผลท่ีไดรับจากการลงทุนในหนวยลงทุนเม่ือมีการ
ย่ืนเสียภาษีเงินได และประโยชนทางภาษีที่คาดวาผูถือหนวยลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาจะไดรับจากการลงทุนใน
หนวยลงทุนอาจไดรับผลกระทบในทางลบ  ซ่ึงในกรณีดังกลาว หากผูถือหนวยลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดาไมได
ย่ืนเสียภาษีเงินได ผูถือหนวยลงทุนรายน้ันอาจมีความรับผิดท้ังทางแพงและทางอาญา 
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7. การบริหารและจัดการกองทุน 

7.1. นโยบายการกูยืมเงิน 

7.1.1. ภาพรวม 

กองทุนจะพิจารณาทําการกอหน้ีในอนาคตในจํานวนท่ีเหมาะสมเม่ือเห็นวาขอกําหนดของเงินกูที่ไดรับ
เปนประโยชนตอกองทุน ในขณะเดียวกัน กองทุนเองก็มีนโยบายท่ีจะจัดโครงสรางทุนของกองทุนและบริหาร
ตนทุนเงินทุนใหเหมาะสมและใหอยูภายใตอัตราสวนหน้ีสินตอทุนตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยกําหนด  ในการน้ี 
กองทุนจึงอาจพิจารณาจัดหาเงินทุนท้ังในรูปแบบหน้ีสินและทุน เพ่ือการลงทุนของกองทุนในอนาคต ซ่ึงรวมถึง
การเพ่ิมประสิทธิภาพ ทําการซอมแซม หรือการปรับปรุงท้ังทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน และ
ทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนเพ่ิมเติมท่ีกองทุนอาจเขาลงทุนในอนาคต  

7.1.2. การหักคาใชจายและการกันสํารองเพ่ือชําระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อ 

ในกรณีท่ีกองทุนเขาทําสัญญาสินเช่ือใดๆ ในอนาคต กองทุนจะทําการหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับสินเช่ือ
น้ันๆ ท่ีไดจายในปการเงินท่ีเก่ียวของออกจากรายไดของกองทุนในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือวัตถุประสงคในการ
พิจารณาจายเงินปนผล นอกจากน้ี กองทุนจะทําการกันสํารองตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาสินเชื่อ (หากมี) 
และ/หรือกันสํารองเงินในจํานวนท่ีเพียงพอสําหรับการชําระหน้ีท่ีจะถึงกําหนดชําระตามสัญญาสินเชื่อกอนท่ีจะมี
การพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน  

7.1.3. หลักเกณฑการกูยืมเงิน 

กองทุนจะรักษาอัตราสวนหน้ีสินตอทุนตามอัตราท่ีกฎหมายหลักทรัพยกําหนด ซ่ึง ณ ปจจุบัน 
อัตราสวนหน้ีสินตอทุนของกองทุนจะตองไมเกินกวาสามตอหน่ึง (3:1) เวนแตการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิด
จากการกูยืมเงินเพ่ิมเติม หรือออกหนวยลงทุนคลายหน้ีเพ่ิมเติม ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหุนของบริษัท
ยอย (หากมี) การคํานวณอัตราสวนหน้ีสินตอทุนของกองทุน ใหคํานวณสวนของหน้ีสินและสวนของทุนของ
บริษัทยอยตามหลักการจัดทํางบการเงินรวม (consolidated basis) โดยคําวา “บริษัทยอย” ใหมีความหมาย
ตามท่ีระบุไวในประกาศเก่ียวกับการกูยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของ
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน  

บริษัทจัดการอาจจัดหาเงินทุนโดยวิธีการกูยืมเงิน (โดยจะไมจัดหาเงินทุนดวยการออกตราสารหน้ี เวน
แตสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตเปนอยางอ่ืน) เฉพาะเพ่ือการดําเนินการดังตอไปน้ีเทาน้ัน 

(ก) การไดมาซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

(ข) การกอสราง ตอเติม หรือพัฒนาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนโครงการไมแลวเสร็จ
ใหเปนโครงการแลวเสร็จ 



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 431 

(ค) การปรับปรุงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนลงทุนใหมีความเหมาะสมตอการ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

(ง) การชําระหน้ีกูยืมเงินหรือภาระผูกพันท่ีกองทุน หรือหน้ีท่ีกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุน
ลงทุน ไดกอไวเพ่ือใชในการดําเนินการ (ก) (ข) หรือ (ค) ขางตน (กลาวคือ การกูยืมเงินใหม
เพ่ือชําระหน้ี (refinance)) และ 

(จ) กรณีอ่ืนใดซึ่งไดรับอนุญาตตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเปนคร้ังคราว 

ในการเขาทําธุรกรรมจัดหาเงินทุน บริษัทจัดการตองดําเนินการเพ่ือใหมีการจํากัดความรับผิดของ
กองทุนตามสัญญากูยืมเงินทุกฉบับตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(ก) สัญญากูยืมเงินทุกฉบับจะตองมีขอตกลงท่ีแสดงวา กองทุนมีความรับผิดตามสัญญากูยืม
เงินไมเกินกวามูลคาทรัพยสินของกองทุน 

(ข) ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการตองไมมีขอกําหนดดังตอไปน้ี 

(1) ขอกําหนดท่ีกําหนดใหกองทุนมีสิทธิเรียกใหผู ถือหนวยลงทุนคืนเงินทุนหรือ
ผลประโยชนตอบแทนท่ีไดรับไวแลวโดยชอบคืนใหแกกองทุน ไมวาดวยเหตุใด หรือ 

(2) ขอกําหนดท่ีกําหนดใหผูถือหนวยลงทุนตองรับผิดในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายใตสัญญาท่ีทําข้ึนระหวางกองทุนกับบุคคลภายนอก 

บริษัทจัดการอาจนําทรัพยสินของกองทุนไปเปนหลักประกันการชําระหน้ีของกองทุนตามสัญญากูยืม
เงินหรือเอกสารการจัดหาเงินทุนได 

ผูใหกูยืมตามการจัดหาเงินทุนใดๆ ตองไมใชผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

7.2. นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลและการคืนเงินลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน 

การจายเงินแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนสามารถกระทําไดเปนคร้ังคราวในรูปของเงินปนผลและเงินคืน
เงินลงทุนจากการลดทุนตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุน และตามท่ีกระทําไดตามกฎหมายหลักทรัพย 

7.2.1. นโยบายการจายเงินปนผล 

กองทุนมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละสองคร้ังในกรณีท่ีกองทุนมี
กําไรเพียงพอ 

เพ่ือปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย ในกรณีท่ีกองทุนมีกําไรสุทธิในป น้ันๆ 
และไมมียอดขาดทุนสะสม กองทุนจะจายเงินปนผลเม่ือรวมแลวไมนอยกวารอยละ 90 (หรืออัตราอ่ืนตามท่ี
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กฎหมายหลักทรัพยอนุญาตเปนคร้ังคราว) ของกําไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลวของปน้ัน ใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะคํานวณกําไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว โดยหักรายการดังตอไปน้ีออกจากกําไรสุทธิของกองทุน 

(ก) กําไรท่ียังไมเกิดข้ึน (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานของกองทุน รวมท้ังการปรับปรุงดวยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด เพ่ือใหสอดคลองกับสถานะเงินสดของกองทุน 

(ข) เงินสํารองท่ีกันไวในจํานวนท่ีเพียงพอเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานของกองทุน ซ่ึงรวมถึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ตามแผนท่ีกําหนดไว
อยางชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวน หรือท่ีบริษัทจัดการไดแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนา หรือตามท่ีผูถือหนวยลงทุนมีมติอนุมัติ 

(ค) เงินสํารองท่ีกันไวเพ่ือการจายชําระหน้ีเงินกูยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนตามนโยบายการ
กูยืมเงินท่ีกําหนดไวอยางชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือช้ีชวน หรือท่ีบริษัท
จัดการไดแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(ง) เงินสํารองท่ีกันไวเพ่ือการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดท่ีใหสิทธิในการไดรับ
ประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในลําดับแรก (หากมี) 

ในกรณีท่ีกองทุนมีคาใชจายท่ีไมใชเงินสด เชน คาใชจายทยอยตัดจายหรือผลขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึน  

(unrealized loss) เปนตน กองทุนจะกันสํารองตามรายการตามขอ (ข) และ (ค) ขางตนไดในจํานวนไมเกินกวา
ผลลัพธของจํานวนเงินท่ีมีภาระตามขอ (ข) และ (ค) ขางตน ในแตละรอบระยะเวลาบัญชี หักดวยคาใชจายท่ี
ไมใชเงินสด 

ในกรณีท่ีกองทุนมีกําไรสะสม กองทุนอาจจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได 
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลไมวาจะเปนการจายจากกําไรสุทธิท่ีปรับปรุงขางตน หรือจาก
กําไรสะสมในกรณีท่ีกองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู  

กองทุนจะตองจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมี
การจายเงินปนผลน้ัน เวนแตมีเหตุจําเปนท่ีทําใหไมสามารถจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยในกรณีดังกลาว 
บริษัทจัดการจะตองแจงเปนหนังสือใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงเหตุจําเปนดังกลาว 

ในกรณีท่ีเงินปนผลระหวางกาลท่ีจะประกาศจายตอหนวยลงทุนมีมูลคานอยกวาหรือเทากับ  0.10  

บาท กองทุนสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมจายเงินปนผลในคร้ังน้ันและใหยกไปจายเปนเงินปนผลพรอมกันในการจายเงินปน
ผลประจําป ตามเงื่อนไขและวิธีการจายเงินปนผลท่ีระบุไว 

ในกรณีที่มีการแกไข เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด ส่ัง อนุญาต และ/หรือผอนผัน ซ่ึงวิธีการจายเงินปนผล 
โดยสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดตามกฎหมายไทย บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน ใน
กรณีดังกลาว ถือวาบริษัทจัดการดําเนินการโดยไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไข
โครงการจัดการกองทุน 
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ท้ังน้ี การจายเงินปนผลของกองทุนอาจอยูภายใตเงื่อนไขหรือขอจํากัดตามท่ีกําหนดไวในสัญญาการ
จัดหาเงินทุนโดยการกูยืมเงินท่ีกองทุนไดเขาทําหรืออาจไดเขาทํากับผูใหกูยืมเงินของกองทุน 

7.2.2. วิธีการจายเงินปนผล 

บริษัทจัดการอาจจัดการใหกองทุนจายเงินปนผลเปนเงินสกุลบาท ภายใน  90 วันนับแตส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเก่ียวของหรือรอบการจายเงินปนผลท่ีเก่ียวของ หรือในกรณีการจายเงินปนผลระหวางกาล 
ภายใน 90 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลน้ัน หากในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถ
จายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบเปน
ลายลักษณอักษร 

บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล 
และอัตราเงินปนผลท่ีจะจายดวยวิธีการดังน้ี 

(ก) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหน่ึงฉบับ 

(ข) ปดประกาศไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ 

(ค) สงหนังสือแจง (1) ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันปดสมุดทะเบียน (2) ผูดูแลผลประโยชน และ (3) ตลาดหลักทรัพย  

เฉพาะผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนเทาน้ัน
ท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีธนาคารของผูถือหนวยลงทุน หรือเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและท่ีอยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนรายใดไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความตามท่ีกฎหมาย
กําหนด บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชนของกองทุน 

บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในรูปของหนวยลงทุนได 

7.2.3. ขอจํากัดสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุน 

ภายใตบังคับของขอกําหนดเร่ืองขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนรายใด หรือ
กลุมบุคคลเดียวกันของผูถือหนวยลงทุนรายใด หรือผูลงทุนตางดาวใดถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราท่ีกําหนดใน
หัวขอ 7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนหรือกลุม
บุคคลเดียวกันของผูถือหนวยลงทุนน้ันหรือผูลงทุนตางดาวน้ัน เฉพาะหนวยลงทุนในสวนท่ีเกินกวาอัตราสวนท่ี
กําหนด เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ผูถือหนวยลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของผูถือหนวยลงทุน หรือผูลงทุนตางดาวซ่ึงถือหนวยลงทุน
เกินกวาอัตราท่ีกลาวถึงในวรรคกอนหนา จะไมมีสิทธิรับเงินปนผลในสวนของหนวยลงทุนท่ีถือเกินกวาอัตราท่ี
กําหนดน้ัน ท้ังน้ี จะยกเงินปนผลสวนดังกลาวใหเปนรายไดแผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงรับทราบ
และยินยอมใหดําเนินการแลว ในระหวางท่ีบริษัทจัดการยังมิไดดําเนินการยกเงินปนผลสวนดังกลาวใหเปน
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รายไดของแผนดิน เงินปนผลสวนดังกลาวจะถูกแยกออกจากทรัพยสินอ่ืนของกองทุน และไมนํามารวมคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เวนแตหรือจนกวาจะมีการเลิกกองทุน 

ในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน หรือบุคคลในกลุมบุคคลเดียวกัน หรือผูลงทุนตางดาวท่ีถือ
หนวยลงทุนเกินกวาอัตราท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะพิจารณา
จายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนและกลุมบุคคลเดียวกันในสวนของหนวยลงทุนท่ีถือไมเกินกวาอัตราท่ี
กําหนดน้ันใหแกกลุมบุคคลเดียวกันน้ันตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของแตละราย 

กรุณาพิจารณาขอจํากัดเก่ียวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการไดรับเงินปนผลตามท่ีไดกําหนดไวใน
หัวขอ 7.4.7 “ผลของกรณีอัตราการถือหนวยลงทุนไมเปนไปตามท่ีกําหนด – 2. ผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุน” 
ในกรณีท่ีมีการถือหนวยลงทุนในจํานวนท่ีเกินกวาอัตราท่ีกําหนดไว 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีระบุไวขางตน  เวนแต กรณีท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของไดแกไข เปล่ียนแปลง ประกาศ 

ส่ังการ หรือเห็นชอบเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามน้ันโดยถือวาผูถือหนวยลงทุนไดให
ความเห็นชอบการดําเนินการดังกลาวของบริษัทจัดการแลว 

7.2.4. การคืนเงินลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนจะมีสิทธิไดรับเงินจากการลดทุนเปนการเพ่ิมเติมจากเงินปนผลท่ีผูถือหนวยลงทุนจะมี
สิทธิไดรับตามอัตราสวนการถือหนวยลงทุน  ในกรณีท่ีกองทุนมีสภาพคลองสวนเกินและกองทุนลดทุนจด
ทะเบียน  

การลดทุนจดทะเบียนดังกลาวจะตองปฏิบัติตามวิธีการซ่ึงกําหนดไวในหัวขอ 7.6 “การลดเงินทุนจด
ทะเบียน”  

7.3. การออกหนวยลงทุนและการจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

7.3.1. การออกหนวยลงทุน 

หนวยลงทุนของกองทุนอยูในรูปแบบไรใบหนวยลงทุน ในกรณีท่ีมีความจําเปน ผูถือหนวยลงทุนอาจ
รองขอใหนายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนใหได โดยย่ืนคําขอออกใบหนวยลงทุนตาม 
แบบท่ีนายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการกําหนด และตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการท่ีนายทะเบียนและ/
หรือบริษัทจัดการกําหนด ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนรองขอดังกลาว นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการตอง
จัดการใหมีการออกใบหนวยลงทุนท่ีเปนปจจุบันและมีขอมูลท่ีจําเปนและเพียงพอเพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนใชเปน
หลักฐานแสดงสิทธิของผูถือหนวยลงทุนและใชอางอิงตอบริษัทจัดการและบุคคลอ่ืนได 
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บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนบันทึกรายช่ือผูจองซ้ือแตละรายท่ีไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามขอมูลท่ีผูจองซ้ือระบุไวใน ใบจองซื้อหนวยลงทุน เม่ือ
ผูจองซ้ือไดชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนเต็มจํานวนแลว 

นายทะเบียนจะดําเนินการฝากหนวยลงทุนไวในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซ้ือ (ซ่ึงไดเปดไวกอน
แลวกับนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย) หรือบัญชีทรัพยสินของผูจองซ้ือ (ซ่ึงไดเปดไวกอนแลวกับผูรับฝากทรัพยสิน 
(custodian)) หรือฝากไวกับนายทะเบียน (โดยฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย) ตามท่ีระบุไวในใบจองซื้อหนวย
ลงทุน 

7.3.2. ขอกําหนดการจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

เม่ือมีการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนบริษัทจัดการจะตองย่ืนขอจดทะเบียนเพ่ิมจํานวนเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนตอตลาดหลักทรัพยเพ่ือใหตลาดหลักทรัพยสั่งรับหนวยลงทุนในสวนท่ีเพ่ิมเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันปดการจองซ้ือและชําระเงินคาหนวยลงทุนเพ่ิมทุนน้ัน 

ในการท่ีจะขอจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพย หนวยลงทุนและ
กองทุน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

(ก) ชําระเต็มมูลคาแลวท้ังหมด 

(ข) ระบุชื่อผูถือ 

(ค) ไมมีขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน (ยกเวนขอจํากัดท่ีเปนไปตามกฎหมาย ท้ังน้ีตองระบุ
ขอจํากัดน้ันไวในโครงการจัดการกองทุน) 

(ง) เปนกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติโครงการจัดการกองทุนรวมจากสํานักงาน ก.ล.ต. แลว 

(จ) มีผูจัดการกองทุนท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
(ฉ) มีผูถือหนวยลงทุนรายยอยถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวย

ลงทุนท้ังหมดท่ีจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 

“ผูถือหนวยลงทุนรายยอย” ในขอน้ีหมายถึงผูถือหนวยลงทุนซ่ึงมิใชบุคคลตอไปน้ี 

(ก) ผูมีอํานาจควบคุม 

(ข) บริษัทจัดการ ผูจัดการกองทุน นิติบุคคลผูโอนท่ีตามพฤติการณสาม ารถควบคุมผู ซ่ึง
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงานของกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานใหปฏิบัติตามคําส่ังของตนในการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงาน
ของกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงรวมถึงบุคคลตามขอ (ค)  

(ค) กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารส่ีรายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซ่ึง
ดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายท่ีส่ีทุกรายของบุคคลตามขอ (ข) 
รวมถึงผูที่เก่ียวของและบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจด



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 436 

ทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลดังกลาวขางตน ซ่ึงไดแก บิดา มารดา คูสมรส บุตร หรือญาติ
สนิทอ่ืนของบุคคลดังกลาว และ 

(ง) ผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนเกินกวารอยละหาของเงินทุนจดทะเบียน ยกเวนผูถือหนวย
ลงทุนน้ันเปนบริษัทหลักทรัพย บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญ หรือโครงการลงทุนท่ีไดรับ
อนุมัติตามกฎหมาย 

“ผูมีอํานาจควบคุม” ในขอน้ีหมายถึงบุคคลดังตอไปน้ี 

ผูถือหนวยลงทุนหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการ
ดําเนินงานของกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนเขาลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ไมวาอิทธิพลดังกลาวจะสืบเน่ือง
จากการถือหนวยลงทุน หรือไดรับมอบอํานาจตามสัญญาหรือการอ่ืนใดก็ตาม โดยเฉพาะอยางย่ิงคือบุคคลท่ีเขา
ลักษณะขอใดขอหน่ึงดังน้ี 

(ก) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวย
ลงทุนท้ังหมดของกองทุน 

(ข) บุคคลท่ีตามพฤติการณสามารถควบคุมการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการของกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนเขาลงทุนได 

(ค) บุคคลท่ีตามพฤติการณสามารถควบคุมผูซ่ึงรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ผูบริหารการ
จัดการหรือการดําเนินงานของกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนเขาลงทุน ใหปฏิบัติตาม
คําส่ังของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีกองทุนเขาลงทุน หรือ 

(ง) บุคคลท่ีตามพฤติการณมีการดําเนินงานใน หรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
กิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนเขาลงทุนเย่ียงผูบริหาร รวมท้ังบุคคลท่ีมีตําแหนงซ่ึงมี
อํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลดังกลาวของกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนเขาลงทุน 

แมวาบริษัทจัดการคาดวาตลาดหลักทรัพยจะส่ังรับหนวยลงทุนท่ีย่ืนขอจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในระยะเวลาไมนานหลังจากมีการชําระคาหนวยลงทุนครบถวนแลว แตตลาด
หลักทรัพยมีสิทธิพิจารณาคําขอจดทะเบียนใหเสร็จภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีตลาดหลักทรัพยไดรับเอกสาร
หลักฐานท่ีถูกตองครบถวนจากบริษัทจัดการแลว โดยหนวยลงทุนสามารถเร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย
ไดภายในสองวันทําการนับแตวันท่ีตลาดหลักทรัพยสั่งรับหลักทรัพยจดทะเบียน 

ดังน้ัน จนกวาตลาดหลักทรัพยจะส่ังรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน หนวยลงทุนท่ีจําหนาย
แลวจะยังไมสามารถซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยได  
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7.4. การจัดสรร การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

7.4.1. ประเภทและคุณสมบัติของผูลงทุน 

ผูจองซ้ือทั่วไป หมายถึง ผูลงทุนท่ีจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีไมใชผูจองซื้อพิเศษ หรือผูจองซ้ือพิเศษท่ีไมได
รับการจัดสรรแบบผูจองซ้ือพิเศษ 

ผูจองซ้ือพิเศษ หมายถึง ผูลงทุนท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี และ/หรือลักษณะอ่ืนใดตามท่ีจะไดมีการ
ประกาศ หรือแกไขเพ่ิมเติมโดยสํานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน แลวแตกรณี ซ่ึงหนังสือช้ี
ชวนไดระบุวิธีการจัดสรรไวแยกตางหากจากผูจองซ้ือท่ัวไป 

(ก) ผูลงทุนสถาบันตามประกาศ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 4/2560 เร่ือง การกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบัน 
ผูลงทุนรายใหญพิเศษ และผูลงทุนรายใหญ ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 บางประเภท 

ดังตอไปน้ี 

(1) ธนาคารแหงประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย 

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

(4) บริษัทเงินทุน 

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(6) บริษัทหลักทรัพย 

(7) บริษัทประกันวินาศภัย 

(8) บริษัทประกันชีวิต 

(9) กองทุนรวม 

(10) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(11) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(12) กองทุนประกันสังคม 

(13) กองทุนการออมแหงชาติ 

(14) กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
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(15) ผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

(16) ผูประกอบธุรกิจการซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยการซ้ือขายสินคาเกษตร
ลวงหนา 

(17) สถาบันคุมครองเงินฝาก 

(18) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ 

(19) นิติบุคคลประเภทบรรษัท 

(ข) กองทุนสวนบุคคลซ่ึงบริษัทหลักทรัพยรับจัดการเงินทุนของผูลงทุนตาม (ก) หรือ (ค) ถึง (ญ) 

(ค) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

(ง) สภากาชาดไทย หรือมูลนิธิเพ่ือสาธารณะประโยชน 

(จ) สหกรณออมทรัพยหรือชุมนุมสหกรณ 

(ฉ) สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 

(ช) โค รงก ารจัด ก ารลงทุ น  (collective investment scheme) ท่ี จัด ต้ั ง ข้ึน ต าม ก ฎห ม าย
ตางประเทศ และเสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุนเปนการท่ัวไป 

(ซ) ผูลงทุนตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกันกับผูลงทุนดังตอไปน้ี 

(1) ผูลงทุนสถาบันตาม (ก) แตไมรวมถึงบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร กองทุนรวม ผู
ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซ้ือขายลวงหนา และ
ผูประกอบธุรกิจการซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยการซ้ือขายสินคาเกษตร
ลวงหนา 

(2) ผูลงทุนตาม (ค) หรือ 

(3) กองทุนสวนบุคคลท่ีเปนการรับจัดการเงินทุนของผูลงทุนตาม (1) หรือ (2)  

(ฌ) นิติบุคคลซ่ึงมีผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ซ) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมด และ 

(ญ) ผูลงทุนอ่ืนใดตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด 
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7.4.2. การเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะตองเร่ิมเสนอขายหนวยลงทุนเพ่ือการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนภายในหน่ึงป
นับแตวันท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. มิเชนน้ันการอนุมัติใหเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเปนอัน
ส้ินสุดลง 

บริษัทจัดการและผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุน 

ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอ่ืนใดท่ี
มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปน
อยางอ่ืน และ/หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการและผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศเห็นวาการเสนอ
ขาย อาจมีปญหาอุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการและผูจัดการการจัด
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศเห็นสมควร บริษัทจัดการและผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการจองซ้ือและการจัดสรรหนวยลงทุน รวมถึงสัดสวนหรือจํานวนการ
จัดสรรตามท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีตามความเหมาะสม ท้ังน้ี เพ่ือใหการเสนอขายประสบความสําเร็จ 

ตารางกําหนดการของการเสนอขายหนวยลงทุน 

ระยะเวลาขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหนวย
ลงทุน 

· ผู ถือหนวยลงทุนเดิมที่ มี สิทธิ  (Preferential 

Public Offering) 

  

 

อยางชาวันท่ี 25 เมษายน 2561 ระหวาง
เวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย
หนวยลงทุนในประเทศ จนถึงเวลา 15.30 

น. ของวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

 

· ประชาชนทั่วไป   อยางชาวันท่ี 25 เมษายน 2561 ระหวาง
เวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย
หนวยลงทุนในประเทศ จนถึงเวลา 15.30 

น. ของวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561  
 

ระยะเวลาจองซ้ือสําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ 
(Preferential Public Offering) 

· ผูจองซ้ือทั่วไป ยกเวนทรู  

  

 

ต้ังแตวันท่ี 2 - 4 และ 7 - 8 พฤษภาคม 
2561 ระหวางเวลาทําการ  ของผูจัดการ
การจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ 
จ น ถึ ง เว ล า  15.30 น .  ข อ ง วั น ท่ี   8 

พฤษภาคม 2561  
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· ผูจองซ้ือพิเศษ ที่ไมไดนําสงใบ Bookbuilding    ต้ังแตวันท่ี 2 - 4 และ 7 - 8 พฤษภาคม 
2561 ระหวางเวลาทําการ  ของผูจัดการ
การจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ 
จ น ถึ ง เว ล า  1 5 .3 0  น . ข อ ง วั น ท่ี   8 
พฤษภาคม 2561  
 

· ผูจองซ้ือพิเศษ ที่ ไดนําสงใบ Bookbuilding 

และทรู 

 ต้ั งแต วัน ท่ี  15 - 16 พ ฤษ ภาคม  2561 
ระหวางเวลาทําการ  ของผูจัดการการจัด
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศ  
 

ระยะเวลาจองซ้ือสําหรับประชาชนทั่วไป  
 

· ผูจองซ้ือทั่วไป 

  

 

ต้ังแตวันท่ี 2 - 4 และ 7 - 11 พฤษภาคม 
2561 ระหวางเวลาทําการ  ของผูจัดการ
การจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ 
จ น ถึ ง เว ล า  15.30 น . ข อ ง วั น ท่ี   11 

พฤษภาคม 2561  
 

· ผูจองซ้ือพิเศษ และทรู นิติบุคคลผูโอน และ/
หรือ กลุมบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผูโอน  
 

 

· ผูซื้อหนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศ 

 

 

วันประกาศราคาเสนอขายสุดทาย 

 

วันประกาศผลการจัดสรรหนวยลงทุนสําหรับผูถือ
หนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ และผูจองซ้ือทั่วไป  

 

วันที่คาดวาหนวยลงทุนใหมจะเขาจดทะเบียนซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพย 

 

 ต้ังแตวัน ท่ี  15 – 16 พฤษภาคม 2561 
ระหวางเวลาทําการ  ของผูจัดการการจัด
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศ  
 

ต้ังแตวันท่ี  15 – 16 พฤษภาคม 2561 
ระหวางเวลาทําการ ของบริษัทจัดการ 

 

อยางชาวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 

 

อยางเร็ววันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 จนถึง
วันท่ี 15 มิถุนายน 2561 

 

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 

วันและเวลาตามท่ีไดระบุไวขางตน เปนเพียงการคาดการณเทาน้ัน ดังน้ันวันและเวลาดังกลาวจึงอาจมี
การเปล่ียนแปลงได โดยบริษัทจัดการรวมกับผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ  จะ
ดําเนินการประกาศใหทราบโดยเร็วหากมีการเปล่ียนแปลงวันหรือเวลาท่ีไดระบุไวขางตน โดยจะ
ประกาศผานส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน สํานักงานของบริษัทจัดการ ผูจัดการการจัดจําหนาย
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หนวยลงทุนในประเทศ รวมท้ังเว็บไซต www.digital-tif.com และเว็บไซต และ Call Center ของบริษัท
จัดการ ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ (เทาท่ีจะสามารถดําเนินการได)  

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือหนวยลงทุน 

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ  

สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซ้ือหนวยลงทุน ไดท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศ ตามรายชื่อท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวน (ยกเวนสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงไมเปดรับจองซ้ือหนวยลงทุน) อยางชาวันท่ี 25 เมษายน 2561 ระหวางเวลาทําการ จนถึงเวลา 
15.30 น. ของวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561  

นอกจากน้ี ผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิสามารถดาวนโหลด (download) หนังสือช้ีชวนไดท่ีเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ www.scbam.com และเว็บไซต  www.digital-tif.com ต้ังแตวันท่ี 10 เมษายน 2561 

สําหรับประชาชนทั่วไป 

 สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซ้ือหนวยลงทุน ไดท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศ ตามรายชื่อท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวน (ยกเวนสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงไมเปดรับจองซ้ือหนวยลงทุน) อยางชาวันท่ี 25 เมษายน 2561 ระหวางเวลาทําการ จนถึงเวลา 
15.30 น. ของวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561  

2. วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ (Preferential Public Offering) 

ผูจองซ้ือทั่วไป ยกเวนทรู 

ตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 ระหวางเวลาทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 
ของสํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ยกเวนสาขาไมโครของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไมเปดรับจองซ้ือหนวยลงทุน  

ผูจองซ้ือพิเศษที่ไมไดนําสงใบ Bookbuilding  

ตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 ระหวางเวลาทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 
ของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ไดแก 

1) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและชําระราคา เลขท่ี 9 G Tower ช้ัน 
15 ฝงปกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 02-128-

2440-42 หรือ 
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2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ช้ัน 14 ฝายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญสีลม แขวงสี
ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 02-626-3377 หรือ 02-626-3769 หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ฝายบริการตลาดทุน สวนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาว
เวอร ช้ัน 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 02-

298-0821 หรือ 02-298-0831 ตอ 119, 128, 114 

ผูจองซ้ือพิเศษที่ไดนําสงใบ Bookbuilding และทรู 

ตั้งแตวันท่ี 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ระหวางเวลาทําการ  ของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศ ไดแก 

1) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและชําระราคา เลขท่ี 9 G Tower ช้ัน 
15 ฝงปกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 02-128-

2440-42 หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ช้ัน 14 ฝายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญสีลม แขวงสี
ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 02-626-3377 หรือ 02-626-3769 หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ฝายบริการตลาดทุน สวนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาว
เวอร ช้ัน 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 02-

298-0821 หรือ 02-298-0831 ตอ 119, 128, 114 

สําหรับประชาชนทั่วไป  

ผูจองซ้ือทั่วไป 

ตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 ระหวางเวลาทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท่ี 11 พฤษภาคม 
2561 ของสํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ยกเวนสาขาไมโค
รของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไมเปดรับจองซ้ือหนวยลงทุน 

สําหรับผูจองซ้ือพิเศษ และทรู นิติบุคคลผูโอน และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผู
โอน 

ตั้งแตวันท่ี 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ระหวางเวลาทําการ  ของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศ ไดแก 

1) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและชําระราคา เลขท่ี 9 G Tower ช้ัน 
15 ฝงปกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 02-128-

2440-42 หรือ 
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2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ช้ัน 14 ฝายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญสีลม แขวงสี
ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 02-626-3377 หรือ 02-626-3769 หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ฝายบริการตลาดทุน สวนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาว
เวอร ช้ัน 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 02-

298-0821 หรือ 02-298-0831 ตอ 119, 128, 114 

สําหรับผูซื้อหนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) 

ต้ังแตวันท่ี 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ระหวางเวลาทําการของบริษัทจัดการ 

3. ราคาจองซ้ือหนวยลงทุน 

ชวงราคาเสนอขายเบ้ืองตน (Preliminary Offering Price Range) 

13.60 – 13.90 บาทตอหนวย 

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ (Preferential Public Offering) 

ผูจองซ้ือทั่วไป และผูจองซ้ือพิเศษที่ไมไดนําสงใบ Bookbuilding ยกเวนทรู 

จะตองชําระคาจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีราคาสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบ้ืองตน คือท่ีราคา 13.90 บาท
ตอหนวย 

ผูจองซ้ือพิเศษที่ไดนําสงใบ Bookbuilding และทรู 

จะตองชําระคาจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีราคาเสนอขายสุดทาย 

สําหรับประชาชนทั่วไป 

ผูจองซ้ือทั่วไป 

จะตองชําระคาจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีราคาสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบ้ืองตน คือท่ีราคา 13.90 บาท
ตอหนวย 

ผูจองซ้ือพิเศษ และทรู นิติบุคคลผูโอน และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผูโอน 

จะตองชําระคาจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีราคาเสนอขายสุดทาย  

ผูซื้อหนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) 

จะตองชําระคาจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีราคาเสนอขายสุดทาย 
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4. สัดสวนการจัดสรรหนวยลงทุน 

สัดสวนการจัดสรร
หนวยลงทุน 

การจัดสรร 

สวนท่ี 1 : ผูถือ
หนวยลงทุนเดิมท่ีมี
สิทธิ (PPO) 

จํานวนไมเกิน 2,778,000,000 หนวย คิดเปนสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50.00 ของจํานวน
หนวยลงทุนใหมทั้งหมด เสนอขายใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (Record Date) ในวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงไมใชบุคคล
อเมริกัน (US Person) ตามนิยามของคําดังกลาวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน (Preferential Public Offering) โดยผูถือ
หนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิจะมีสิทธิในการจองซ้ือหนวยลงทุนใหมในอัตราสวนเทากับ 2.0911 
หนวยลงทุนเดิม ตอ 1 หนวยลงทุนใหม 

สวนท่ี 2 : 
ประชาชนท่ัวไป  
- ผูจองซ้ือท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

- ประเภทผูจอง
ซ้ือพิเศษ 
และทรู นิติ
บุคคลผูโอน 
และ/หรือ กลุม
บุคคลเดยีวกัน
กับนิติบุคคลผู
โอน 

จํานวนไมนอยกวา 1,053,000,000 หนวย 

 

จํานวนไมนอยกวา 576,000,000 หนวย ซ่ึงจัดสรรโดยเกณฑ small-lot first ยกเวนในกรณี
ท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูจองซ้ือท่ัวไปทุกรายจองซ้ือรวมกันมีไมเกินจํานวนดังกลาว  ซ่ึง
บริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศอาจจะจัดสรรหนวย
ลงทุนท่ีเหลือจากการจองซื้อโดยผูจองซ้ือท่ัวไป ตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ หรือตามท่ีไดรับ
การผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 1 หัวขอ 7.4.3 “การจัดสรรหนวยลงทุน” 

 

จัดสรรใหทรู นิติบุคคลผูโอน และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผูโอนไมเกิน 1 ใน 3 
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุน ภายหลังการเพ่ิมทุน (เม่ือรวม
กับหนวยลงทุนท่ีไดรับจัดสรรตามสวนท่ี 1) 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการ ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ และผูซ้ือหนวยลงทุนเบ้ืองตนหลัก
ในตางประเทศ (Joint Bookrunners) ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงจํานวนหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย
ตอผูลงทุนแตละประเภทตามท่ีระบุไวขางตน รวมท้ังอาจพิจารณาเพ่ิมหรือลดสัดสวนการเสนอขาย
หนวยลงทุนใหแกผูลงทุนในประเทศและผูซ้ือหนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศ (Claw back / Claw 

forward) ได หรือเปล่ียนแปลงวิธีการจัดสรรหนวยลงทุนตามท่ีกําหนดไวในเอกสารฉบับน้ีตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซ้ือหนวยลงทุนของนักลงทุนแตละ
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ประเภท เปนตน เพ่ือใหการเสนอขายประสบความสําเร็จสูงสุด ท้ังน้ี ตราบเทาท่ีไมขัดตอกฎหมาย
หลักทรัพยและมติของท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุน คร้ังท่ี 1/2560  อน่ึง บริษัทจัดการ 
ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ และผูซ้ือหนวยลงทุนเบ้ืองตนหลักในตางประเทศ 
(Joint Bookrunners) จะไมจัดสรรหนวยลงทุนท่ีจะเสนอขายตอผูจองซ้ือท่ัวไปใหแกผูจองซ้ือพิเศษ  
ทรู นิติบุคคลผูโอน และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผูโอน หรือผูซ้ือหนวยลงทุนเบ้ืองตนใน
ตางประเทศ (Initial Purchaser) อีก เวนแตเปนการจัดสรรหนวยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูจอง
ซ้ือท่ัวไปใหแกผูจองซ้ือพิเศษ ทรู นิติบุคคลผูโอน และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผูโอน และ
ผูซื้อหนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ท้ังน้ี การเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุน
ดังกลาวขางตนจะอยูภายใตขอจํากัดการจัดสรรตามท่ีระบุไวในหัวขอ 7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน” 

5. วิธีการจองซ้ือหนวยลงทุน 

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ (Preferential Public Offering) 

ผูจองซ้ือทั่วไป ยกเวนทรู 

(ก) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซ้ือหนวยลงทุนไดท่ีสํานักงานและสาขาของ
ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ยกเวนสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงไมเปดรับจองซ้ือหนวยลงทุน ไดตามวัน เวลา ท่ีระบุไวในขอ 7.4.2 “การเสนอขาย
หนวยลงทุน – 2. วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน” โดยจะตองจองซ้ือหนวยลงทุนเปน
จํานวนหนวยข้ันตํ่า 1 หนวย และเพ่ิมเปนจํานวนทวีคูณของ 1 หนวย โดยไมจํากัดจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจะจองซื้อตอหน่ึงใบจองซ้ือหนวยลงทุนสําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ 
หากผูจองซ้ือหนวยลงทุนมีเลขทะเบียนผูถือหนวยมากกวา 1 เลขทะเบียน ผูจองซ้ือตองแยก
ใบจองซ้ือหนวยลงทุนและเอกสารประกอบใบจองซ้ือ 1 ชุด ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหนวย ท้ังน้ี 
หากผูจองซื้อทําการจองซ้ือมากกวาหน่ึงรายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจองซ้ือตามใบจองซ้ือหนวยลงทุนทุกใบมารวมกันและทําการจัดสรร รวมถึงไม
สามารถใชชื่อรวมในการจองซ้ือหนวยลงทุนได 

(ข) ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือในวันจองซ้ือ
ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ โดยจะตองชําระท่ีราคาสูงสุดของชวง
ราคาเสนอขายเบ้ืองตน โดยจะหักกลบลบหน้ีกับผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศไมได พรอมท้ังกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบจองซ้ือหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวน
และชัดเจน และแนบเอกสารประกอบในการจองซ้ือหนวยลงทุน (ตามท่ีผูจัดการการจัด
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะกําหนดหรือแจงใหทราบ) 
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(ค) ผูจองซ้ือจะตองปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคา (KYC/CDD) และ
ไดรับการประเมินระดับความเส่ียงของผูลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการท่ีผูจัดการการจัด
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศแตละรายท่ีผูจองซ้ือทําการจองซ้ือ (แลวแตกรณี) 

(ง) เน่ืองจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ัน 
ในขณะท่ีจองซ้ือ ผูจองซ้ือจะตองระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุน แจงความประสงควาจะใหนํา
หนวยลงทุนท่ีไดรับการจัดสรรจากการจองซ้ือหนวยลงทุนฝากไว ณ ท่ีใด โดยผูจองซ้ือ
สามารถเลือกท่ีจะ: 

- ฝากไวท่ีบริษัทนายหนาคาหลักทรัพยท่ีตนมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือท่ีผู รับฝาก
ทรัพยสินท่ีตนมีบัญชีทรัพยสิน ซ่ึงบริษัทจัดการจะดําเนินการนําหนวยลงทุนท่ีไดรับการ
จัดสรรเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซ้ือ
ขายหลักทรัพยหรือบัญชีทรัพยสินของผูจองซื้อน้ันๆ ตามท่ีไดระบุไวในใบจองซื้อหนวย
ลงทุน (เขาพอรตท่ีผูจองซ้ือมีกับบริษัทหลักทรัพยหรือผูฝากทรัพยสิน) หรือ 

- ฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (เขาบัญชี 600) ท่ีบริษัทจัดการเปดบัญชีรับฝาก
หลักทรัพยไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ 

- ออกใบหนวยลงทุนในช่ือของผูจองซ้ือ และจัดสงใหผูจองซ้ือทางไปรษณียลงทะเบียน 
ตามชื่อและท่ีอยูตามท่ีปรากฏในฐานขอมูลผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ ตามวันกําหนด
รายช่ือผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับสิทธิในการจองซ้ือหนวยลงทุน ณ วันท่ี 17 เมษายน 
2561 (Record Date) ซ่ึงบริษัทจัดการได รับจาก  บริษัท ศูนย รับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด (“ฐานขอมูลผูถือหนวยลงทุน”)  โดยผูจองซ้ือยินดีมอบหมายให
บริษัทจัดการดําเนินการใดๆ เพ่ือจัดการทําใบหนวยลงทุนและสงมอบใบหนวยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการ นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

ท้ังน้ี ผูจองซ้ือจะตองระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุนอยางชัดเจน กรณีท่ีผูจองซ้ือระบุขอมูลไม
สัมพันธกันหรือไมชัดเจน หรือไมไดระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย ช่ือบริษัทหลักทรัพย 
หรือหมายเลขบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยางใดอยางหน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือแทน 

ผูจองซ้ือพิเศษที่ไมไดนําสงใบ Bookbuilding  

(ก) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซ้ือหนวยลงทุนไดท่ี สํานักงานของ
ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ไดแก 
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1) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและชําระราคา เลขท่ี 9 G 

Tower ช้ัน 15 ฝงปกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02-128-2440-42 หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ช้ัน 14 ฝายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญสี
ลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 02-626-3377 หรือ 02-626-3769 หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ฝายบริการตลาดทุน สวนงานนายทะเบียน อาคารเอส.
เอ็ม.ทาวเวอร ช้ัน 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 โทรศัพท 02-298-0821 หรือ 02-298-0831 ตอ 119, 128, 114 

ไดตามวัน เวลา ท่ีระบุไวในขอ 7.4.2 “การเสนอขายหนวยลงทุน – 2. วันเวลาทําการเสนอ

ขายหนวยลงทุน   โดยจะตองจองซ้ือหนวยลงทุนเปนจํานวนหนวยข้ันตํ่า 1 หนวย และ
เพ่ิมเปนจํานวนทวีคูณของ 1 หนวย โดยไมจํากัดจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะจองซ้ือตอหน่ึงใบ
จองซ้ือหนวยลงทุนสําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ หากผูจองซ้ือหนวยลงทุนมีเลข
ทะเบียนผูถือหนวยมากกวา 1 เลขทะเบียน ผูจองซ้ือตองแยกใบจองซ้ือหนวยลงทุนและ
เอกสารประกอบใบจองซ้ือ 1 ชุด ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหนวย ท้ังน้ี หากผูจองซ้ือทําการจอง
ซ้ือมากกวาหน่ึงรายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิที่จะนําจํานวนหนวยลงทุนท่ีจองซ้ือตาม
ใบจองซ้ือหนวยลงทุนทุกใบมารวมกันและทําการจัดสรร รวมถึงไมสามารถใชช่ือรวมในการ
จองซ้ือหนวยลงทุนได 

(ข) ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซือ้หนวยลงทุนคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือใน
วันจองซ้ือใหแกผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ โดยจะตองชําระท่ีราคาสูงสุด
ของชวงราคาเสนอขายเบ้ืองตน โดยจะหักกลบลบหน้ีกับผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุน
ในประเทศไมได พรอมท้ังกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบจองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจน และแนบเอกสารประกอบในการจองซ้ือหนวยลงทุน (ตามท่ีผูจัดการการ
จัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะกําหนดหรือแจงใหทราบ) 

(ค) ผูจองซ้ือจะตองปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคา 
(KYC/CDD) และไดรับการประเมินระดับความเส่ียงของผูลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการท่ี
ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศแตละรายท่ีผูจองซ้ือทําการจองซ้ือ (แลวแต
กรณี) 

(ง) เน่ืองจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  
ดังน้ัน ในขณะท่ีจองซ้ือ ผูจองซ้ือจะตองระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุน แจงความประสงควาจะ
ใหนําหนวยลงทุนท่ีไดรับการจัดสรรจากการจองซ้ือหนวยลงทุนฝากไว  ณ ท่ีใด โดยผูจองซ้ือ
สามารถเลือกท่ีจะ: 
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- ฝากไวท่ีบริษัทนายหนาคาหลักทรัพยท่ีตนมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือท่ีผูรับฝาก
ทรัพยสินท่ีตนมีบัญชีทรัพยสิน ซ่ึงบริษัทจัดการจะดําเนินการนําหนวยลงทุนท่ีไดรับการ
จัดสรรเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยหรือบัญชีทรัพยสินของผูจองซ้ือน้ันๆ ตามท่ีไดระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน (เขา
พอรตท่ีผูจองซ้ือมีกับบริษัทหลักทรัพยหรือผูฝากทรัพยสิน) หรือ 

- ฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (เขาบัญชี 600) ท่ีบริษัทจัดการเปดบัญชีรับ
ฝากหลักทรัพยไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ 

- ออกใบหนวยลงทุนในช่ือของผูจองซ้ือ  และจัดสงให ผูจองซ้ือทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ตามช่ือและท่ีอยูตามท่ีปรากฏในฐานขอมูลผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ ตามวัน
กําหนดรายช่ือผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับสิทธิในการจองซ้ือหนวยลงทุน ณ วันท่ี 17 เมษายน 
2561 (Record Date) ซ่ึงบริษัทจัดการไดรับจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จํากัด (“ฐานขอมูลผูถือหนวยลงทุน )  โดยผูจองซ้ือยินดีมอบหมายใหบริษัทจัดการ
ดําเนินการใดๆ เพ่ือจัดการทําใบหนวยลงทุนและสงมอบใบหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการ 
นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

ท้ังน้ี ผูจองซ้ือจะตองระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุนอยางชัดเจน กรณีท่ีผูจองซ้ือระบุขอมูลไม
สัมพันธกันหรือไมชัดเจน หรือไมไดระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย ช่ือบริษัทหลักทรัพย 
หรือหมายเลขบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยางใดอยางหน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือแทน 

ผูจองซ้ือพิเศษที่ไดนําสงใบ Bookbuilding และทรู 

(ก) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซ้ือหนวยลงทุนไดท่ีสํานักงานของผูจัดการการจัด
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ไดแก 

1) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและชําระราคา เลขท่ี 9  

G Tower ช้ัน 15 ฝงปกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02-128-2440-42 หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ช้ัน 14 ฝายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ 
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 02-626-3377 หรือ 02-626-3769 
หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ฝายบริการตลาดทุน สวนงานนายทะเบียน อาคาร 

เอส.เอ็ม.ทาวเวอร ช้ัน 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 โทรศัพท 02-298-0821 หรือ 02-298-0831 ตอ 119, 128, 114 
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ไดตามวัน เวลา ท่ีระบุไวในขอ 7.4.2 “การเสนอขายหนวยลงทุน – 2. วันเวลาทําการเสนอขายหนวย
ลงทุน” โดยจะตองจองซ้ือหนวยลงทุนเปนจํานวนหนวยข้ันตํ่า 1 หนวย และเพ่ิมเปนจํานวนทวีคูณของ 
1 หนวย โดยไมจํากัดจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะจองซื้อตอหน่ึงใบจองซ้ือหนวยลงทุนสําหรับผูถือหนวยลง
ทุนเดิมท่ีมีสิทธิ หากผูจองซ้ือหนวยลงทุนมีเลขทะเบียนผูถือหนวยมากกวา 1 เลขทะเบียน ผูจองซ้ือตอง
แยกใบจองซ้ือหนวยลงทุนและเอกสารประกอบใบจองซ้ือ 1 ชุด ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหนวย ท้ังน้ี หาก
ผูจองซ้ือทําการจองซ้ือมากกวาหน่ึงรายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จองซ้ือตามใบจองซื้อหนวยลงทุนทุกใบมารวมกันและทําการจัดสรร รวมถึงไมสามารถใชชื่อรวมในการ
จองซ้ือหนวยลงทุนได 

(ข) ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซือ้หนวยลงทุนคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวนท่ีจองซ้ือในวันจองซื้อ
ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ โดยจะตองชําระท่ีราคาเสนอขายสุดทาย โดยจะ
หักกลบลบหน้ีกับผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศไมได  พรอมท้ังกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบจองซ้ือหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน และแนบเอกสารประกอบในการจองซ้ือ
หนวยลงทุน (ตามท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะกําหนดหรือแจงใหทราบ) 

(ค) ผูจองซื้อจะตองปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคา (KYC/CDD) และ
ไดรับการประเมินระดับความเส่ียงของผูลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการท่ีผูจัดการการจัดจําหนาย
หนวยลงทุนในประเทศแตละรายท่ีผูจองซื้อทําการจองซ้ือ (แลวแตกรณี) 

(ง) เน่ืองจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ดังน้ัน 
ในขณะท่ีจองซ้ือ ผูจองซ้ือจะตองระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุน แจงความประสงควาจะใหนําหนวย
ลงทุนท่ีไดรับการจัดสรรจากการจองซ้ือหนวยลงทุนฝากไว ณ ท่ีใด โดยผูจองซ้ือสามารถเลือกท่ีจะ 

- ฝากไวที่บริษัทนายหนาคาหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือท่ีผูรับฝากทรัพยสินท่ี
ตนมีบัญชีทรัพยสิน ซ่ึงบริษัทจัดการจะดําเนินการนําหนวยลงทุนท่ีไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือบัญชีทรัพยสินของผู
จองซ้ือน้ันๆ ตามท่ีไดระบุไวในใบจองซ้ือหนวยลงทุน (เขาพอรตท่ีผูจองซ้ือมีกับบริษัทหลักทรัพยหรือผู
ฝากทรัพยสิน) หรือ 

- ฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย  (เขาบัญชี 600) ที่บริษัทจัดการเปดบัญชีรับฝาก
หลักทรัพยไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ 

- ออกใบหนวยลงทุนในช่ือของผูจองซือ้ และจัดสงใหผูจองซ้ือทางไปรษณียลงทะเบียน ตามชื่อ
และท่ีอยูตามท่ีปรากฏในตามท่ีปรากฏในฐานขอมูลผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ ตามวันกําหนด
รายช่ือผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับสิทธิในการจองซ้ือหนวยลงทุน ณ วันท่ี 17 เมษายน 2561 (Record 

Date) ซ่ึงบริษัทจัดการไดรับจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ฐานขอมูลผูถือ
หนวยลงทุน”) โดยผูจองซ้ือยินดีมอบหมายใหบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ เพ่ือจัดการทําใบหนวย
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ลงทุนและสงมอบใบหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวย
ลงทุน 
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ท้ังน้ี ผูจองซ้ือจะตองระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุนอยางชัดเจน กรณีที่ผูจองซ้ือระบุขอมูลไมสัมพันธกัน
หรือไมชัดเจน หรือไมไดระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย ช่ือบริษัทหลักทรัพย หรือหมายเลขบัญชีซ้ือ
ขายหลักทรัพยอยางใดอยางหน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหแกผู
จองซ้ือแทน 

สําหรับประชาชนทั่วไป  

ผูจองซ้ือทั่วไป  

(ก) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซ้ือหนวยลงทุนไดท่ีสํานักงานและสาขาของ
ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ยกเวนสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงไมเปดรับจองซ้ือหนวยลงทุน ไดตามวัน เวลา ท่ีระบุไวในขอ 7.4.2 “การเสนอขายหนวย
ลงทุน – 2. วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน” โดยจะตองจองซ้ือหนวยลงทุนเปนจํานวนหนวยข้ัน
ต่ํา 1,000 หนวย และเพ่ิมเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หนวย โดยไมจํากัดจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะจอง
ซ้ือตอหน่ึงใบจองซ้ือหนวยลงทุนสําหรับประชาชนท่ัวไป ท้ังน้ี หากผูจองซ้ือทําการจองซ้ือมากกวาหน่ึง
รายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําจํานวนหนวยลงทุนท่ีจองซ้ือตามใบจองซ้ือหนวยลงทุนทุก
ใบมารวมกันและทําการจัดสรร รวมถึงไมสามารถใชชื่อรวมในการจองซ้ือหนวยลงทุนได 

(ข) ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซือ้หนวยลงทุนคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวนท่ีจองซ้ือในวันจองซื้อ
ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ โดยจะตองชําระท่ีราคาสูงสุดของชวงราคาเสนอ
ขายเบ้ืองตน โดยจะหักกลบลบหน้ีกับผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศไมได  พรอมท้ัง
กรอกรายละเอียดตางๆ ในใบจองซ้ือหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน และแนบเอกสาร
ประกอบในการจองซ้ือหนวยลงทุน (ตามท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะกําหนด
หรือแจงใหทราบ) 

(ค) ผูจองซื้อจะตองปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคา (KYC/CDD) และ
ไดรับการประเมินระดับความเส่ียงของผูลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการท่ีผูจัดการการจัดจําหนาย
หนวยลงทุนในประเทศแตละรายท่ีผูจองซ้ือทําการจองซ้ือ (แลวแตกรณี) 

(ง) เน่ืองจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ดังน้ัน 
ในขณะท่ีจองซ้ือ ผูจองซ้ือจะตองระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุน แจงความประสงควาจะใหนําหนวย
ลงทุนท่ีไดรับการจัดสรรจากการจองซ้ือหนวยลงทุนฝากไว ณ ท่ีใด โดยผูจองซ้ือสามารถเลือกท่ีจะ 

- ฝากไวที่บริษัทนายหนาคาหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือท่ีผูรับฝากทรัพยสินท่ี
ตนมีบัญชีทรัพยสิน ซ่ึงบริษัทจัดการจะดําเนินการนําหนวยลงทุนท่ีไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือบัญชีทรัพยสินของผู
จองซ้ือน้ันๆ ตามท่ีไดระบุไวในใบจองซ้ือหนวยลงทุน (เขาพอรตท่ีผูจองซ้ือมีกับบริษัทหลักทรัพยหรือผู
ฝากทรัพยสิน) หรือ 
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- ฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย  (เขาบัญชี 600) ท่ีบริษัทจัดการเปดบัญชีรับฝาก
หลักทรัพยไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ 

- ออกใบหนวยลงทุนในช่ือของผูจองซือ้ และจัดสงใหผูจองซ้ือทางไปรษณียลงทะเบียน ตามชื่อ
และท่ีอยูตามท่ีปรากฏในใบจองซ้ือหนวยลงทุน  โดยผูจองซ้ือยินดีมอบหมายใหบริษัทจัดการ
ดําเนินการใดๆ เพ่ือจัดการทําใบหนวยลงทุนและสงมอบใบหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับแตวัน
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

ท้ังน้ี ผูจองซ้ือจะตองระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุนอยางชัดเจน กรณีที่ผูจองซ้ือระบุขอมูลไมสัมพันธกัน
หรือไมชัดเจน หรือไมไดระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย ช่ือบริษัทหลักทรัพย หรือหมายเลขบัญชีซ้ือ
ขายหลักทรัพยอยางใดอยางหน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหแกผู
จองซ้ือแทน 

ผูจองซ้ือพิเศษ และทรู นิติบุคคลผูโอน และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผูโอน 

(ก) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซ้ือหนวยลงทุนไดท่ีสํานักงานของผูจัดการการจัด
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ไดแก 

1) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและชําระราคา เลขท่ี 9  

G Tower ช้ัน 15 ฝงปกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02-128-2440-42 หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ช้ัน 14 ฝายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ 
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 02-626-3377 หรือ 02-626-3769 
หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ฝายบริการตลาดทุน สวนงานนายทะเบียน อาคาร 

เอส.เอ็ม.ทาวเวอร ช้ัน 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 โทรศัพท 02-298-0821 หรือ 02-298-0831 ตอ 119, 128, 114 

ไดตามวัน เวลา ท่ีระบุไวในขอ 7.4.2 “การเสนอขายหนวยลงทุน – 2. วันเวลาทําการเสนอขายหนวย
ลงทุน”  โดยจะตองจองซ้ือหนวยลงทุนเปนจํานวนหนวยข้ันตํ่า 1,000 หนวย และเพ่ิมเปนจํานวน
ทวีคูณของ 100 หนวย โดยไมจํากัดจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะจองซ้ือตอหน่ึงใบจองซ้ือหนวยลงทุน
สําหรับประชาชนท่ัวไป ท้ังน้ี จํานวนหนวยลงทุนท่ีจะจัดสรรใหแกและทรู นิติบุคคลผูโอน และ/หรือ 
กลุมบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผูโอน อาจจะมีจํานวนจองซ้ือข้ันตํ่าจํานวน 1,000 หนวย และเพ่ิมเปน
จํานวนทวีคูณของ 1 หนวย 

(ข) ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซือ้หนวยลงทุนคร้ังเดียวเต็มตามจาํนวนท่ีจองซ้ือในวันจองซื้อ
ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ โดยจะตองชําระท่ีราคาเสนอขายสุดทาย โดยจะ
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หักกลบลบหน้ีกับผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศไมได  พรอมท้ังกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบจองซ้ือหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน และแนบเอกสารประกอบในการจองซ้ือ
หนวยลงทุน (ตามท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะกําหนดหรือแจงใหทราบ) 

(ค) ผูจองซื้อจะตองปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคา (KYC/CDD) และ
ไดรับการประเมินระดับความเส่ียงของผูลงทุน (Risk Profile) ตามวิธีการท่ีผูจัดการการจัดจําหนาย
หนวยลงทุนในประเทศแตละรายท่ีผูจองซื้อทําการจองซ้ือ (แลวแตกรณี) 

(ง) เน่ืองจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ดังน้ัน 
ในขณะท่ีจองซ้ือ ผูจองซ้ือจะตองระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุน แจงความประสงควาจะใหนําหนวย
ลงทุนท่ีไดรับการจัดสรรจากการจองซ้ือหนวยลงทุนฝากไว ณ ท่ีใด โดยผูจองซ้ือสามารถเลือกท่ีจะ 

- ฝากไวที่บริษัทนายหนาคาหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือท่ีผูรับฝากทรัพยสินท่ี
ตนมีบัญชีทรัพยสิน ซ่ึงบริษัทจัดการจะดําเนินการนําหนวยลงทุนท่ีไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือบัญชีทรัพยสินของผู
จองซ้ือน้ันๆ ตามท่ีไดระบุไวในใบจองซ้ือหนวยลงทุน (เขาพอรตท่ีผูจองซ้ือมีกับบริษัทหลักทรัพยหรือผู
ฝากทรัพยสิน) หรือ 

- ฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย  (เขาบัญชี 600) ท่ีบริษัทจัดการเปดบัญชีรับฝาก
หลักทรัพยไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ 

- ออกใบหนวยลงทุนในช่ือของผูจองซือ้ และจัดสงใหผูจองซ้ือทางไปรษณียลงทะเบียน ตามชื่อ
และท่ีอยูตามท่ีปรากฏในใบจองซ้ือหนวย โดยผูจองซ้ือยินดีมอบหมายใหบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ 
เพ่ือจัดการทําใบหนวยลงทุนและสงมอบใบหนวยลงทุนภายใน  15 วันทําการ นับแตวันส้ินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

ท้ังน้ี ผูจองซ้ือจะตองระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุนอยางชัดเจน กรณีที่ผูจองซ้ือระบุขอมูลไมสัมพันธกัน
หรือไมชัดเจน หรือไมไดระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย ช่ือบริษัทหลักทรัพย หรือหมายเลขบัญชีซ้ือ
ขายหลักทรัพยอยางใดอยางหน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหแกผู
จองซ้ือแทน 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนของผูจองซ้ือหนวยลงทุนไม
วาท้ังหมดหรือบางสวน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาวมี
ผลกระทบในอนาคตตอการลงทุนของกองทุนหรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของกองทุนหรือบริษัทจัดการ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซ้ือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนา 
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ผูซื้อหนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) 

ผูจองซ้ือหนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศแตละราย จองซ้ือหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ ไดตามวัน 

เวลาท่ีระบุไวในขอ 7.4.2 “การเสนอขายหนวยลงทุน – 2. วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน   

โดยจะตองจองซ้ือหนวยลงทุนเปนจํานวนหนวยข้ันตํ่า 1,000 หนวย และเพ่ิมเปนจํานวนทวีคูณของ 
100 หนวย โดยจะะตองชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือท่ีราคาเสนอ
ขายสุดทายในวันจองซ้ือใหแกบริษัทจัดการ (ตามท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดหรือแจงใหทราบ) และจะ
หักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไมได พรอมท้ังกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบจองซ้ือหนวยลงทุนให
ถูกตองครบถวนและชัดเจน และแนบเอกสารประกอบในการจองซ้ือหนวยลงทุน (ตามท่ีบริษัทจัดการ
จะกําหนดหรือแจงใหทราบ) 

6. การรับชําระเงินคาจองซ้ือและการเก็บรักษาเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน 

ในการชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน ผูจองซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนเงนิท่ีจองซ้ือในวันท่ีจองซ้ือ โดยจะหักกลบลบหน้ีกับผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศ ไมได 

ในการเสนอขายหนวยลงทุน การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ (Preferential Public Offering) 

ผูจองซ้ือทั่วไป ยกเวนทรู 

(ก) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือท่ีราคาสูงสุดของชวงราคา
เสนอขายเบ้ืองตน คือท่ีราคา 13.90 บาทตอหนวย  

 -   หากจองซ้ือในวันท่ี 2 - 4 พฤษภาคม 2561 ในเวลาทําการของแตละสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศ และวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ในเวลาเปดทําการของแตละสาขาของ
ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ  ถึงเวลา 13.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละผูจัดการ
การจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจอง
ซ้ือโดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียว ขีดครอมเฉพาะส่ังจายช่ือบัญชีจองซ้ือ 

“บัญ ชีจองซ้ือหนวยลงทุน  DIF – ผู ถือหน วยเดิม ” หรือ “Subscription Account of DIF – Existing 

Unitholder”  โดยลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 เทาน้ัน และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป ใหระบุช่ือ ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจองซ้ือ
ลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูจองซ้ือหนวยลงทุน หรือ 
(2) เงินสด หรือเงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผูจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีมีกับผูจัดการการจัดจําหนาย
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หนวยลงทุนในประเทศผานเคานเตอรธนาคารของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศท่ีรับจอง
ซ้ือจากผูจองซ้ือรายน้ันเทาน้ัน  

- หากจองซ้ือหลังเวลา 13.00 น. ของวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 และวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561  
ระหวางเวลาเปดทําการของแตละสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ถึงเวลา 15.30 
น. ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือโดย เงินสด หรือเงินโอนจากบัญชี
เงินฝากธนาคารของผูจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีมีกับผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศผาน
เคานเตอรธนาคารของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศท่ีรับจองซ้ือจากผูจองซ้ือรายน้ัน
เทาน้ัน 

 ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในแตละรายกําหนด อาจมี
ความแตกตางกันบาง ขอใหผูจองซ้ือปฎิบัติตามเงื่อนไขท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ 
แตละรายจะกําหนด ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็คดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคาร
ของผูจองซ้ือ ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธ์ิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการ
จองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือรายน้ัน 

(ข) เอกสารประกอบการจองซ้ือ มีดังตอไปน้ี 

1.ใบจองซื้อหนวยลงทุนสําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม ท่ีกรอกขอมูลผูจองซ้ือถูกตองครบถวนและชัดเจน 
พรอมลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

 2.เอกสารประกอบการจองซ้ือของผูจองซ้ือแตละประเภท 

 ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีท่ีบัตร
ประจําตัวประชาชนหมดอายุใหแนบสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนา
เอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีผู
จองซ้ือเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) คํายินยอมจากผูปกครอง 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) ท่ียังไมหมดอายุ 
และสําเนาทะเบียนบานท่ีผูเยาวอาศัยอยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และคํายินยอม
ของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผูแทนโดยชอบธรรม) หรือหลักฐานท่ีแสดงวาสามารถจองซ้ือหนวยลงทุน
ไดถูกตองตามกฎหมาย) 

 ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

 สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผู
จองซ้ือเปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานท่ีแสดงวาสามารถจองซ้ือหนวยลงทุนไดถูกตองตามกฎหมาย) 



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 456 

 ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

 สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ีออกไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซ้ือ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) 
ท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 

 สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติ
บุคคล (Affidavit) และรายช่ือผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือช่ือ ท่ีออกไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวัน
ย่ืนใบจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันและประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ท่ียังไม
หมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ีเอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรอง
ความถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร และให
เจาหนาท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทํา
การรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีไดดําเนินการ
ขางตน ซ่ึงตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซ้ือหนวยลงทุน และแนบสําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

(3) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรกประเภทออมทรัพย หรือสําเนา Statement ของบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน ท่ีระบุช่ือเจาของบัญชีซึ่งตองไมเปนบัญชีเงินฝากรวม โดยช่ือบัญชีเงินฝากธนาคารตองเปน
ช่ือเดียวกับช่ือผูจองซ้ือหนวยลงทุนเทาน้ัน กรณีผูจองซ้ือมีความประสงคใหคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน
ในสวนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิที่ไมไดรับการจัดสรร และสวนตางของราคาจองซ้ือกับราคาเสนอขายสุดทาย เขา
บัญชีเงินฝากธนาคารของผูจองซ้ือ 

(4) “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองซ้ือหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผู
ออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทาน้ัน” สําหรับผูจองซ้ือท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผู
จองซ้ือนิติบุคคลเทาน้ัน พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล กรณีผูจองซ้ือประสงคท่ีจะใชบริการ
ของศูนยฝากหลักทรัพยโดยการฝากหลักทรัพยในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกหมายเลขท่ี 
600 (Issuer Account: A/C 600)  
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(5) ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน (ถามี) ซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
(“ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ”) 

ท้ังน้ี เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซ้ือท่ีระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสาร
ดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี อํานาจลงนามแทนผูจองซ้ือ (แลวแตกรณี ) และ
ประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี) 

(ค) หลังจากท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ไดรับใบจองซ้ือหนวยลงทุน พรอมท้ังเงินคา
จองซ้ือหนวยลงทุน และเอกสารประกอบการจองซ้ือหนวยลงทุนจากผูจองซ้ือครบถวนตามท่ีไดกําหนดไว 
ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะออกสําเนาใบจองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือไวเปน
หลักฐาน 

 (ง) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีไดทําการจองซ้ือหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแลวจะเพิกถอนการจองซ้ือหนวยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตจะ
ไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 

(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ จะนําเงินท่ีไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุนเก็บรักษา
ไวในบัญชีเงินฝากท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในเปดไวเพ่ือการรับชําระเงินคาจองซ้ือหนวย
ลงทุน ท้ังน้ี จะตองแยกเงินท่ีไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุนออกจากทรัพยสินอ่ืนๆ เพ่ือสงมอบใหแก
บริษัทจัดการตอไปเทาน้ัน และจะหักกลบลบหน้ีหรือนําไปใชในการอ่ืนใดมิได 

ผูจองซ้ือพิเศษที่ไมไดนําสงใบ Bookbuilding  

(ก) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือท่ีราคาสูงสุดของชวงราคา
เสนอขายเบ้ืองตน คือท่ีราคา 13.90 บาทตอหนวย  

 - หากจองซื้อในวันท่ี 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ในเวลาทําการของสํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนาย
หนวยลงทุนในประเทศ และวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ในเวลาเปดทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย
หนวยลงทุนในประเทศ  ถึงเวลา 13.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละผูจัดการการจัดจําหนายหนวย
ลงทุนในประเทศ ไดแก 

1) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและชําระราคา เลขท่ี 9 G Tower ช้ัน 15 
ฝงปกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 02-128-2440-42 

หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ช้ัน 14 ฝายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 02-626-3377 หรือ02-626-3769 หรือ 
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3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ฝายบริการตลาดทุน สวนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร 
ช้ัน 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 02-298-0821 
หรือ 02-298-0831 ตอ 119, 128, 114 

ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือโดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือ
แคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียว ขีดครอมเฉพาะส่ังจายช่ือบัญชีจองซ้ือ “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุน DIF – ผูถือ
หน วยเดิ ม ” หรือ “Subscription Account of DIF – Existing Unitholder” โดยลงวันท่ี ไม เกินวัน ท่ี  7 
พฤษภาคม 2561 เทาน้ัน และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทํา
การถัดไป ใหระบุช่ือ ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจองซ้ือลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกใน
การติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูจองซ้ือหนวยลงทุน หรือ (2) เงินโอน เขาบัญชีธนาคารของผูจัดการ
การจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศตามท่ีแตละรายกําหนด  

- หากจองซ้ือหลังเวลา 13.00 น. ของวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 และวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561  ระหวางเวลา
เปดทําการของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ถึงเวลา 15.30 น. ผูจองซ้ือจะตองชําระเงิน
คาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือโดยวิธีเงินโอน เขาบัญชีธนาคารของผูจัดการการจัดจําหนาย
หนวยลงทุนในประเทศตามท่ีแตละรายกําหนด 

 ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนตามท่ีแตละรายกําหนด อาจมี
ความแตกตางกันบาง ขอใหผูจองซ้ือปฎิบัติตามเงื่อนไขท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ 
แตละรายจะกําหนด ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็คดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคาร
ของผูจองซ้ือ ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการ
จองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือรายน้ัน 

(ข) เอกสารประกอบการจองซ้ือ มีดังตอไปน้ี 

1.ใบจองซ้ือหนวยลงทุนสําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม ท่ีกรอกขอมูลผูจองซ้ือถูกตองครบถวนและชัดเจน 
พรอมลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

 2.เอกสารประกอบการจองซ้ือของผูจองซ้ือแตละประเภท 

ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ีออกไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซ้ือ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) 
ท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล 
(Affidavit) และรายช่ือผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือช่ือ ท่ีออกไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบ
จองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันและประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ท่ียังไม
หมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ีเอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรอง
ความถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร และให
เจาหนาท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทํา
การรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีไดดําเนินการ
ขางตน ซ่ึงตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซ้ือหนวยลงทุน และแนบสําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

ผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจองซ้ือ
แทน 

สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซ้ือมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซ้ือแทน ท่ียัง
ไมหมดอายุ พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ 

(3) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรกประเภทออมทรัพย หรือสําเนา Statement ของบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน ท่ีระบุชื่อเจาของบัญชีซึ่งตองไมเปนบัญชีเงินฝากรวม โดยช่ือบัญชีเงินฝากธนาคารตองเปน
ช่ือเดียวกับช่ือผูจองซ้ือหนวยลงทุนเทาน้ัน กรณีผูจองซ้ือมีความประสงคใหคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน
ในสวนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิที่ไมไดรับการจัดสรร และสวนตางของราคาจองซ้ือกับราคาเสนอขายสุดทาย เขา
บัญชีเงินฝากธนาคารของผูจองซ้ือ 

 (4) “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองซ้ือหลักทรัพยเฉพาะผูท่ีประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผู
ออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทาน้ัน” สําหรับผูจองซ้ือท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผู
จองซ้ือนิติบุคคลเทาน้ัน พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล กรณีผูจองซ้ือประสงคท่ีจะใชบริการ
ของศูนยฝากหลักทรัพยโดยการฝากหลักทรัพยในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกหมายเลขท่ี 
600 (Issuer Account: A/C 600)  

(5) ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน (ถามี) ซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
(“ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ”) 
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ท้ังน้ี เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซ้ือท่ีระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสาร
ดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซ้ือ หรือผูดูแลรักษาผลประโยชน 
(แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี) 

(ค) หลังจากท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ไดรับใบจองซื้อหนวยลงทุน พรอมท้ังเงิน
คาจองซ้ือหนวยลงทุน และเอกสารประกอบการจองซ้ือหนวยลงทุนจากผูจองซ้ือครบถวนตามท่ีได
กําหนดไว ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะออกสําเนาใบจองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผู
จองซ้ือไวเปนหลักฐาน 

(ง) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีไดทําการจองซ้ือหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแลวจะเพิกถอนการจองซ้ือหนวยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตจะ
ไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 

(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ จะนําเงินท่ีไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุนเก็บ
รักษาไวในบัญชีเงินฝากท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในเปดไวเพ่ือการรับชําระเงินคาจองซ้ือ
หนวยลงทุน ท้ังน้ี จะตองแยกเงินท่ีไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุนออกจากทรัพยสินอ่ืนๆ เพ่ือสงมอบ
ใหแกบริษัทจัดการตอไปเทาน้ัน และจะหักกลบลบหน้ีหรือนําไปใชในการอ่ืนใดมิได 

ผูจองซ้ือพิเศษที่ไดนําสงใบ Bookbuilding และทรู 

(ก) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือท่ีราคาเสนอขายสุดทาย  

 - หากจองซ้ือในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ในเวลาเปดทําการของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศ  ถึงเวลา 12.00 น. ท่ี 

1) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและชําระราคา เลขท่ี 9 G Tower ช้ัน 15 
ฝงปกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 02-128-2440-42 
หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ช้ัน 14 ฝายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 02-626-3377 หรือ02-626-3769 หรือ 

3)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ฝายบริการตลาดทุน สวนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร 
ช้ัน 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 02-298-0821 
หรือ 02-298-0831 ตอ 119, 128, 114 

ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือโดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือ
แคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียว ขีดครอมเฉพาะส่ังจายตามรายละเอียดช่ือบัญชีท่ีแตละผูจัดการการจัด
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศกําหนด โดยลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เทาน้ัน และตอง
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สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป ใหระบุช่ือ ท่ีอยูและ
หมายเลขโทรศัพทของผูจองซ้ือลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชน
ของผูจองซ้ือหนวยลงทุน หรือ (2) เงินโอน เขาบัญชีธนาคารของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศตามท่ีแตละรายกําหนด  

- หากจองซ้ือหลังเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 และวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561  ระหวาง
เวลาเปดทําการของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ถึงเวลา 15.30 น. ผูจองซ้ือจะตอง
ชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือโดยวิธีเงินโอน เขาบัญชีธนาคารของผูจัดการการจัด
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศตามท่ีแตละรายกําหนด 

ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนตามท่ีแตละรายกําหนด อาจมี
ความแตกตางกันบาง ขอใหผูจองซ้ือปฎิบัติตามเงื่อนไขท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ 
แตละรายจะกําหนด ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็คดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคาร
ของผูจองซ้ือ ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการ
จองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือรายน้ัน 

(ข) เอกสารประกอบการจองซ้ือ มีดังตอไปน้ี 

1.ใบจองซ้ือหนวยลงทุนสําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม ท่ีกรอกขอมูลผูจองซ้ือถูกตองครบถวนและชัดเจน 
พรอมลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

 2.เอกสารประกอบการจองซ้ือของผูจองซ้ือแตละประเภท 

ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ีออกไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซ้ือ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) 
ท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล 
(Affidavit) และรายช่ือผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือช่ือ ท่ีออกไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบ
จองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันและประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ท่ียังไม
หมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
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สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ีเอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรอง
ความถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร และให
เจาหนาท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทํา
การรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีไดดําเนินการ
ขางตน ซ่ึงตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซ้ือหนวยลงทุน และแนบสําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

ผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจองซ้ือ
แทน 

สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซ้ือมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซ้ือแทน ท่ียัง
ไมหมดอายุ พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ 

ท้ังน้ี เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซ้ือท่ีระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสาร
ดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซ้ือ  หรือผูดูแลรักษา
ผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี) 

(3) “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองซ้ือหลักทรัพยเฉพาะผูท่ีประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผู
ออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทาน้ัน” สําหรับผูจองซ้ือท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผู
จองซ้ือนิติบุคคลเทาน้ัน พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล กรณีผูจองซ้ือประสงคท่ีจะใชบริการ
ของศูนยฝากหลักทรัพยโดยการฝากหลักทรัพยในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกหมายเลขท่ี 
600 (Issuer Account: A/C 600)  

(4) ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน (ถามี) ซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
(“ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ”) 

ท้ังน้ี เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซ้ือท่ีระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสาร
ดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซ้ือ หรือผูดูแลรักษาผลประโยชน 
(แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี) 

(ค) หลังจากท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ไดรับใบจองซ้ือหนวยลงทุน พรอมท้ังเงินคา
จองซ้ือหนวยลงทุน และเอกสารประกอบการจองซ้ือหนวยลงทุนจากผูจองซ้ือครบถวนตามท่ีไดกําหนดไว 
ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะออกสําเนาใบจองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือไวเปน
หลักฐาน 
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(ง) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีไดทําการจองซ้ือหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแลวจะเพิกถอนการจองซ้ือหนวยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตจะ
ไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 

(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ จะนําเงินท่ีไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุนเก็บรักษา
ไวในบัญชีเงินฝากท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในเปดไวเพ่ือการรับชําระเงินคาจองซ้ือหนวย
ลงทุน ท้ังน้ี จะตองแยกเงินท่ีไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุนออกจากทรัพยสินอ่ืนๆ เพ่ือสงมอบใหแก
บริษัทจัดการตอไปเทาน้ัน และจะหักกลบลบหน้ีหรือนําไปใชในการอ่ืนใดมิได 

สําหรับประชาชนทั่วไป  

ผูจองซ้ือทั่วไป 

(ก) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือท่ีราคาสูงสุดของชวงราคา
เสนอขายเบ้ืองตน คือท่ีราคา 13.90 บาทตอหนวย  

 -  หากจองซ้ือในวันท่ี 2 - 4 และวันท่ี 7 - 9 พฤษภาคม 2561 ในเวลาทําการของแตละสาขาของผูจัดการ
การจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ และวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ในเวลาเปดทําการของแตละสาขา
ของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ  ถึงเวลา 13.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละ
ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตาม
จํานวนท่ีจองซ้ือโดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียว ขีดครอมเฉพาะส่ังจาย 

“บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุน DIF – PO” หรือ “Subscription Account of DIF – PO” โดยลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 
10 พฤษภาคม 2561 เทาน้ัน และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวัน
ทําการถัดไป ใหระบุช่ือ ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจองซ้ือลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวก
ในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูจองซ้ือหนวยลงทุน หรือ (2) เงินสด หรือเงินโอนจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีมีกับผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศผานเคานเตอร
ธนาคารของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศท่ีรับจองซ้ือจากผูจองซ้ือรายน้ันเทาน้ัน  

- หากจองซ้ือหลังเวลา 13.00 น. ของวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 และวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561  ระหวาง
เวลาเปดทําการของแตละสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ถึงเวลา 15.30 น.  
ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือโดย เงินสด หรือเงินโอนจากบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของผูจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีมีกับผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ผาน
เคานเตอรธนาคารของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศท่ีรับจองซ้ือจากผูจองซ้ือรายน้ัน
เทาน้ัน 

 ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในแตละรายกําหนด อาจมี
ความแตกตางกันบาง ขอใหผูจองซ้ือปฎิบัติตามเงื่อนไขท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ 
แตละรายจะกําหนด ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็คดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคาร
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ของผูจองซ้ือ ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธ์ิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการ
จองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือรายน้ัน 

(ข) เอกสารประกอบการจองซ้ือ มีดังตอไปน้ี 

1.ใบจองซ้ือหนวยลงทุนสําหรับประชาชนท่ัวไป ท่ีกรอกขอมูลผูจองซ้ือถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอม
ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

 2.เอกสารประกอบการจองซ้ือของผูจองซ้ือแตละประเภท 

 ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีท่ีบัตร
ประจําตัวประชาชนหมดอายุใหแนบสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนา
เอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีผู
จองซ้ือเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) คํายินยอมจากผูปกครอง 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) ท่ียังไมหมดอายุ 
และสําเนาทะเบียนบานท่ีผูเยาวอาศัยอยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และคํายินยอม
ของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผูแทนโดยชอบธรรม) หรือหลักฐานท่ีแสดงวาสามารถจองซ้ือหนวยลงทุน
ไดถูกตองตามกฎหมาย) 

 ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

 สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวท่ียังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผู
จองซ้ือเปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานท่ีแสดงวาสามารถจองซ้ือหนวยลงทุนไดถูกตองตามกฎหมาย) 

 ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

 สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ีออกไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซ้ือ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) 
ท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 

 สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติ
บุคคล (Affidavit) และรายช่ือผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือช่ือ ท่ีออกไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวัน
ย่ืนใบจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันและประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ท่ียังไม
หมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
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สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ีเอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรอง
ความถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร และให
เจาหนาท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทํา
การรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีไดดําเนินการ
ขางตน ซ่ึงตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซ้ือหนวยลงทุน และแนบสําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

(3) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรกประเภทออมทรัพย หรือสําเนา Statement ของบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน ท่ีระบุช่ือเจาของบัญชีซึ่งตองไมเปนบัญชีเงินฝากรวม โดยช่ือบัญชีเงินฝากธนาคารตองเปน
ช่ือเดียวกับช่ือผูจองซ้ือหนวยลงทุนเทาน้ัน กรณีผูจองซ้ือมีความประสงคใหคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน
ในสวนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิที่ไมไดรับการจัดสรร และสวนตางของราคาจองซ้ือกับราคาเสนอขายสุดทาย เขา
บัญชีเงินฝากธนาคารของผูจองซ้ือ 

(4) “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองซ้ือหลักทรัพยเฉพาะผูท่ีประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผู
ออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทาน้ัน” สําหรับผูจองซ้ือท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผู
จองซ้ือนิติบุคคลเทาน้ัน พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล กรณีผูจองซ้ือประสงคท่ีจะใชบริการ
ของศูนยฝากหลักทรัพยโดยการฝากหลักทรัพยในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกหมายเลขท่ี 
600 (Issuer Account: A/C 600)  

ท้ังน้ี เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซ้ือท่ีระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสาร
ดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซ้ื อ (แลวแตกรณี ) และ
ประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี) 

(ค) หลังจากท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ไดรับใบจองซ้ือหนวยลงทุน พรอมท้ังเงินคา
จองซ้ือหนวยลงทุน และเอกสารประกอบการจองซ้ือหนวยลงทุนจากผูจองซ้ือครบถวนตามท่ีไดกําหนดไว 
ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะออกสําเนาใบจองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือไวเปน
หลักฐาน 

 (ง) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีไดทําการจองซ้ือหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแลวจะเพิกถอนการจองซ้ือหนวยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตจะ
ไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 

(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ จะนําเงินท่ีไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุนเก็บ
รักษาไวในบัญชีเงินฝากท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในเปดไวเพ่ือการรับชําระเงินคาจองซ้ือ
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หนวยลงทุน ท้ังน้ี จะตองแยกเงินท่ีไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุนออกจากทรัพยสินอ่ืนๆ เพ่ือสงมอบ
ใหแกบริษัทจัดการตอไปเทาน้ัน และจะหักกลบลบหน้ีหรือนําไปใชในการอ่ืนใดมิได 

ผูจองซ้ือพิเศษ และทรู นิติบุคคลผูโอน และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผูโอน 

(ก) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือท่ีราคาเสนอขายสุดทาย  

 - หากจองซ้ือในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ในเวลาเปดทําการของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศ  ถึงเวลา 12.00 น. ท่ี 

1) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและชําระราคา เลขท่ี 9 G Tower ช้ัน 15 
ฝงปกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 02-128-2440-42 

หรือ 

2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ช้ัน 14 ฝายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 02-626-3377 หรือ02-626-3769 หรือ 

3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ฝายบริการตลาดทุน สวนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร 
ช้ัน 3 977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 02-298-0821 
หรือ 02-298-0831 ตอ 119, 128, 114 

ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือโดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือ
แคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียว ขีดครอมเฉพาะส่ังจายตามรายละเอียดช่ือบัญชีท่ีแตละผูจัดการการจัด
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศกําหนด โดยลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เทาน้ัน และตอง
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป ใหระบุช่ือ ท่ีอยูและ
หมายเลขโทรศัพทของผูจองซ้ือลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชน
ของผูจองซ้ือหนวยลงทุน หรือ (2) เงินโอน เขาบัญชีธนาคารของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศตามท่ีแตละรายกําหนด  

- หากจองซ้ือหลังเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 และวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561  ระหวาง
เวลาเปดทําการของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ถึงเวลา 15.30 น. ผูจองซ้ือจะตอง
ชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือโดยวิธีเงินโอน เขาบัญชีธนาคารของผูจัดการการจัด
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศตามท่ีแตละรายกําหนด 

ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนตามท่ีแตละรายกําหนด อาจมี
ความแตกตางกันบาง ขอใหผูจองซ้ือปฎิบัติตามเงื่อนไขท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ 
แตละรายจะกําหนด ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็คดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคาร
ของผูจองซ้ือ ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการ
จองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือรายน้ัน 
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(ข) เอกสารประกอบการจองซ้ือ มีดังตอไปน้ี 

1.ใบจองซ้ือหนวยลงทุนสําหรับประชาชนท่ัวไป ท่ีกรอกขอมูลผูจองซ้ือถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอม
ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

 2.เอกสารประกอบการจองซ้ือของผูจองซ้ือแตละประเภท 

ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ีออกไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซ้ือ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) 
ท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล 
(Affidavit) และรายช่ือผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือช่ือ ท่ีออกไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบ
จองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันและประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ท่ียังไม
หมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ีเอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรอง
ความถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร และให
เจาหนาท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทํา
การรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีไดดําเนินการ
ขางตน ซ่ึงตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซ้ือหนวยลงทุน และแนบสําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

ผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจองซ้ือ
แทน 

สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซ้ือมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซ้ือแทน ท่ียัง
ไมหมดอายุ พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ 

(3) “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองซ้ือหลักทรัพยเฉพาะผูท่ีประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผู
ออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทาน้ัน” สําหรับผูจองซ้ือท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 468 

เอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผู
จองซ้ือนิติบุคคลเทาน้ัน พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล กรณีผูจองซ้ือประสงคท่ีจะใชบริการ
ของศูนยฝากหลักทรัพยโดยการฝากหลักทรัพยในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกหมายเลขท่ี 
600 (Issuer Account: A/C 600)  

ท้ังน้ี เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซ้ือท่ีระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสาร
ดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซ้ือ หรือผูดูแลรักษาผลประโยชน 
(แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี) 

(ค) หลังจากท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ไดรับใบจองซ้ือหนวยลงทุน พรอมท้ังเงินคา
จองซ้ือหนวยลงทุน และเอกสารประกอบการจองซ้ือหนวยลงทุนจากผูจองซ้ือครบถวนตามท่ีไดกําหนดไว 
ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะออกสําเนาใบจองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือไวเปน
หลักฐาน 

(ง) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีไดทําการจองซื้อหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแลวจะเพิกถอนการจองซ้ือหนวยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตจะ
ไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 

(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ จะนําเงินท่ีไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุนเก็บ
รักษาไวในบัญชีเงินฝากท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในเปดไวเพ่ือการรับชําระเงินคาจองซ้ือ
หนวยลงทุน ท้ังน้ี จะตองแยกเงินท่ีไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุนออกจากทรัพยสินอ่ืนๆ เพ่ือสงมอบ
ใหแกบริษัทจัดการตอไปเทาน้ัน และจะหักกลบลบหน้ีหรือนําไปใชในการอ่ืนใดมิได 

7. เง่ือนไขการเสนอขายหนวยลงทุน 

(ก) บริษัทจัดการ หรือ ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธ 
และ/หรือระงับการจองซ้ือหนวยลงทุนไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 

(1) กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดประสงคจะจองซ้ือหนวยลงทุนรวมกันเกินกวา 1 

ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด เวนแตเปนกรณีท่ีไดรับยกเวนตามท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2) กรณีท่ีทรู นิติบุคคลผูโอน และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผูโอนประสงคจะจอง
ซ้ือหนวยลงทุนรวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

(3) กรณีท่ีผูลงทุนตางดาวประสงคจะจองซ้ือหนวยลงทุนเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  

(4) กรณีที่บุคคลท่ีจองซ้ือเปนบุคคลท่ีมีกฎหมายกําหนดหามมิใหมีการลงทุนในหนวยลงทุน 
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(5) กรณีเอกสารหรือขอมูลท่ีบริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ 
ไดรับจากผูจองซ้ือหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมครบถวน 

(6) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซ้ือหนวยลงทุนของผูจองซ้ือหนวยลงทุนไมโปรงใส 
เชน อาจเปนการฟอกเงิน  เปนตน 

(7) กรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ใชดุลยพินิจ
ปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซ้ือหนวยลงทุน อันเน่ืองจากผลการตรวจสอบการมีตัวตน
ของผูลงทุน  

(8) กรณีท่ีผูจองซ้ือหนวยลงทุนยังไมมีประวัติการทําและไมยินยอมทําแบบตรวจสอบความมี
ตัวตนของลูกคา (KYC) พรอมแนบหลักฐานการระบุตัวตน และ/หรือ แบบประเมินระดับ
ความเส่ียงของผูลงทุน (Risk Profile) หรือผูจองซ้ือหนวยลงทุนไมแสดงเจตนารับทราบถึง
ระดับความเส่ียงของกองทุนในใบจองซ้ือหนวยลงทุน หรือผูจองซ้ือปฏิเสธการใหคํารับรอง
หรือความยินยอมใดๆ หรือไมกรอกขอมูลท่ีกําหนดไวในใบจองซ้ือหนวยลงทุนใหครบถวน 
หรือไมนําสงเอกสารประกอบการจองซ้ือหนวยลงทุน หรือไมดําเนินการตามข้ันตอนในการ
จองซ้ือท่ีผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ท่ีรับจองซ้ือหนวยลงทุนแตละราย
กําหนด 

(9) ในกรณีท่ีมีเหตุไมพึงประสงคจนทําใหบริษัทจัดการเห็นวาทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีกองทุนจะลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาเงินท่ีกองทุน
ระดมทุนไดหรือมูลคาของทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนจะลงทุนอาจ
ไมเปนไปตามท่ีคาดหมายเชน  การเจรจาในการซ้ือทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
บางรายการท่ีกองทุนสนใจลงทุนไมประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
อันไมคาดหมายกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีกองทุนคาดวาจะลงทุน จน
เปนเหตุใหกองทุนไมสามารถลงทุน หรือไมประสงคจะลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมดังกลาว เปนตน บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาลดขนาดกองทุน หรือ
ยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซ้ือ
บางสวน  หรือท้ังหมด และ/หรือระงับการจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือท้ังหมด แลวแต
กรณี 

(10) เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
หรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
แตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนหรือรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได 
โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับ
ลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหน้ัน รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมือง
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สหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีข้ึนและ
ดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(11) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือหนวยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนหรือผูถือ
หนวยลงทุน หรือกรณีท่ีการจองซ้ือหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุน
หรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ท้ังน้ี  เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของ
กองทุน ผูถือหนวยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจัดการเปนหลัก 

(ข) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐ
ตางประเทศ หรือมีความจําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาท่ีเกิดข้ึน
แลวในขณะน้ีหรือจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิบัติตามและ
ดําเนินการตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ
น้ัน ซ่ึงรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดของ
ผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอ่ืนใดเทาท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธ
สัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 

8. การคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน 

กรณีที่ตองมีการคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการใหผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศแตละรายคืนเงิน
คาจองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีจองซ้ือผานผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศแตละราย ในกรณีตางๆ ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดดังตอไปน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของกองทุน และ/หรือ ไดยุติการขาย
หนวยลงทุนเน่ืองจากเหตุที่ระบุไวในหัวขอ 7.4.2 “การเสนอขายหนวยลงทุน – 7. เงื่อนไขการ
เสนอขายหนวยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะรายงานใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการ
เสนอขายหนวยลงทุน ภายในเจ็ดวันนับต้ังแตวันท่ียุติการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
จะคืน หรือดําเนินการใหผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศแตละราย (แลวแต
กรณี) คืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาจองซ้ือ
หนวยลงทุนตามใบจองซ้ือหนวยลงทุนแตละใบซ่ึงจองซ้ือผาน ผูจัดการการจัดจําหนายหนวย
ลงทุนในประเทศ แตละรายภายใน 14 วันนับต้ังแตวันท่ีการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนส้ินสุดลง 

พรอมดวยผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) นับ
จากวันท่ีมีการฝากเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนของผูลงทุนแตละประเภทเขาบัญชีเงินฝากออม
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ทรัพยท่ีเปดไวกับธนาคารผูรับฝากเงิน เพ่ือรักษาเงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนไว
กอนท่ีบริษัทจัดการจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน โดยในกรณีท่ีบริษัทจัดการ
คํานวณผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนดังกลาวแลวมีเศษ
ทศนิยมมากกวาสองตําแหนง บริษัทจัดการจะคํานวณโดยปดทศนิยมลงใหเหลือสอง
ตําแหนง และคืนผลประโยชนใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนตามจํานวนท่ีคํานวณไดดังกลาว 

(ข) กรณีที่ประกาศ ทน. 1/2554 ใหถือวาการอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของกองทุนส้ินสุดลง หาก
ปรากฏวามูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายได เมื่อรวมกับมูลคาการกูยืมเงินจากบุคคลอ่ืน (ถามี) 
มีมูลคาไมเพียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานตามท่ีไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบกรณีขางตนภายใน 15 วันนับแต
วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย และบริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการใหผูจัดการการจัด
จําหนายหนวยลงทุนในประเทศแตละราย (แลวแตกรณี) คืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผู
จองซ้ือหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนตามใบจองซ้ือหนวยลงทุนแต
ละใบซ่ึงจองซ้ือผานบริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศแตละ
ราย ภายใน 14 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย พรอมดวยผลประโยชนใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) นับจากวันท่ีมีการฝากเงินคาจอง
ซ้ือหนวยลงทุนของผูลงทุนแตละประเภทเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่เปดไวกับธนาคารผูรับ
ฝากเงิน เพ่ือรักษาเงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนไวกอนท่ีบริษัทจัดการจะนําไปจด
ทะเบียนเพ่ิมทุน โดยในกรณีท่ีบริษัทจัดการคํานวณผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรับจาก
การจําหนายหนวยลงทุนดังกลาวแลวมีเศษทศนิยมมากกวาสองตําแหนง บริษัทจัดการจะ
คํานวณโดยปดทศนิยมลงใหเหลือสองตําแหนง และคืนผลประโยชนใหแกผูจองซ้ือหนวย
ลงทุนตามจํานวนท่ีคํานวณไดดังกลาว 

(ค) ในกรณีที่ผูจองซ้ือหนวยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซ้ือ หรือไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวา
ท้ังหมดหรือบางสวน หรือมีการใชสิทธิยกเลิกการขายหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุน
รายใดไมวาท้ังหมดหรือบางสวนดวยเหตุท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนน้ี  หรือสวนตาง
ระหวางราคาจองซ้ือกับราคาเสนอขายสุดทาย โดยบริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการให
ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในแตละราย (แลวแตกรณี) คืนเงินคาจองซ้ือหนวย
ลงทุน ใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุน ตามสัดสวนของเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีถูกปฏิเสธ
หรือไมไดรับการจัดสรร หรือถูกยกเลิกการขาย หรือสวนตางระหวางราคาจองซ้ือกับราคา
เสนอขายสุดทาย ตามใบจองซ้ือหนวยลงทุนแตละใบซ่ึงจองซื้อผาน ผูจัดการการจัดจําหนาย
หนวยลงทุนในประเทศแตละราย 

วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน 

เม่ือเกิดกรณีที่ตองมีการคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในหัวขอ “กรณีท่ีตองมีการคืนเงินคา
จองซ้ือหนวยลงทุน” ขางตน บริษัทจัดการจะคืน หรือดําเนินการใหผูจัดการการจัดจําหนายหนวย
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ลงทุนในประเทศแตละราย (ตามแตกรณี) คืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน พรอมดวยผลประโยชนใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) ในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินคาจองซ้ือหนวย
ลงทุนตามกรณีที่กําหนดไวในหัวขอ “กรณีที่ตองมีการคืนเงนิคาจองซ้ือหนวยลงทุน” วรรคหน่ึง (ก) และ 
(ข) ขางตน ใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีจองซ้ือผาน ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศแต
ละราย ตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ “กรณีที่ตองมีการคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน” ขางตน โดย 

1) การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามท่ีผูจองซ้ือระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 7 วันทําการ นับจากวัน
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย (วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย หมายถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561) 
หรือ 

2) ชําระเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค ขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีระบุไวในใบ
จองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือหรือฐานขอมูลผูถือหนวยลงทุน 
ภายใน 10 วันทําการนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย โดยผูจองซ้ือจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)   

หากบริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในรายใด (แลวแตกรณี) ไมสามารถคืนเงิน
คาจองซ้ือ ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหแกผูจองซ้ือท่ีจองซ้ือหนวยลงทุนผานตนไดเพราะพฤติการณ
อันใดอันหน่ึงท่ีบริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในแตละรายเอง ตองรับผิดชอบ 

บริษัทจัดการจะชําระ หรือดําเนินการใหผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในแตละราย  (แลวแต
กรณี) ชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาน้ัน จนถึงวันท่ีชําระเงินคา
จองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาวจนครบถวน 

7.4.3. การจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการและผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนใน
การเสนอขาย ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวนน้ี ท้ังน้ี ในกรณีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไดแกไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/

หรือผอนผันเปนอยางอ่ืน และ/หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการและผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ
เห็นวาการเสนอขายอาจมีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ หรือกรณีท่ีบริษัทจัดการและผูจัดการ
การจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศเห็นสมควร บริษัทจัดการและผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการจองซ้ือและการจัดสรรหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุน หรือหนังสือช้ีชวนตามความเหมาะสม เพ่ือใหการเสนอขายหนวยลงทุนในคร้ังน้ีประสบ
ความสําเร็จ ท้ังน้ี ตราบเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพยและมติของท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุน คร้ังท่ี 
1/2560    
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1. วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการและผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะจัดสรรหนวยลงทุนใหมในจํานวน
รวมไมเกิน 3,831 ลานหนวยใหบุคคลดังตอไปน้ี ซ่ึงสอดคลองและเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือ
หนวยลงทุนของกองทุน คร้ังท่ี 1/2560  

(1) จํานวนไมเกิน 2,778,000,000 หนวย คิดเปนสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุน
ใหมท้ังหมด เสนอขายใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู ถือหนวยลงทุน
(Record Date) ในวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงไมใชบุคคลอเมริกัน (US Person) ตามนิยามของ
คําดังกลาวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน 
(Preferential Public Offering) โดยผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิจะมีสิทธิในการจองซ้ือหนวยลงทุน
ใหมในอัตราสวนเทากับ 2.0911 หนวยลงทุนเดิม ตอ 1 หนวยลงทุนใหม  

โดยผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ อาจแสดงความจํานงท่ีจะซ้ือหนวยลงทุนใหมตามสิทธิที่ไดรับจัดสรร 
หรือเกินกวาสิทธิท่ีไดรับจัดสรร หรือนอยกวาสิทธิท่ีไดรับการจัดสรร หรือสละสิทธิไมจองซื้อหนวยลงทุน
ใหมในคร้ังน้ีก็ได โดยภายหลังจากการจัดสรรหนวยลงทุนใหมใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิในรอบ
แรกแลว กองทุนอาจจะจัดสรรหนวยลงทุนใหมท่ีเหลือจากการจองซื้อโดยผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิ
ดังกลาว ใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิท่ีแสดงความจาํนงท่ีจะจองซื้อหนวยลงทุนใหมเกินกวาสิทธิ
ท่ีไดรับจัดสรรตามสัดสวนอยางนอยหน่ึงรอบหรือจนกวาจะหมด  

(2) จํานวนไมนอยกวา 1,053,000,000 หนวย เสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป โดยมีวิธีการจัดสรร
ดังตอไปน้ี 

การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูจองซ้ือทั่วไป 

บริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือ
ท่ัวไปภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปน้ี  

(ก) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูจองซ้ือท่ัวไปทุกรายจองซ้ือรวมกันมีจํานวนไมเกินจํานวนหนวย
ลงทุนตามสัดสวนการจัดสรรหนวยลงทุนสําหรับผูจองซ้ือท่ัวไป บริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายหนวย
ลงทุนในประเทศจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือท่ัวไปทุกรายตามจํานวนท่ีจองซ้ือ ท้ังน้ี บริษัทจัดการและ
ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศอาจจะจัดสรรหนวยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือโดยผูจองซ้ือ
ท่ัวไปใหแกผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย (accredited investors) ตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของของตางประเทศและไมเขา
ลักษณะของผูจองซ้ือพิเศษ โดยบริษัทจัดการและผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศสามารถ
เลือกใชวิธีในการจัดสรรท่ีเหมาะสมอ่ืนในการเสนอขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนท่ีมิใชรายยอยในตางประเทศ
จําพวกดังกลาว โดยไมนําหลักการจัดสรรตามท่ีกําหนดไวในขอ (ข) มาใชในการจัดสรร ตามท่ีกองทุนไดรับผอน
ผันจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหบริษัทจัดการไมตองนําหลักเกณฑการ
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จัดสรรหนวยลงทุนแบบ small lot first ไปใชกับการจัดสรรหนวยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือโดยผูจองซ้ือท่ัวไป 
ตามหนังสือผอนผัน ท่ี กลต.จค. 587/2561 ลงวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561  

(ข) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูจองซ้ือท่ัวไปทุกรายจองซ้ือรวมกันมีจํานวนมากกวาจํานวนหนวย
ลงทุนตามสัดสวนการจัดสรรหนวยลงทุนสําหรับผูจองซ้ือท่ัวไป บริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายหนวย
ลงทุนในประเทศจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือท่ัวไป ดังน้ี 

1.บริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจอง
ซ้ือท่ัวไปทุกรายในรอบแรกตามจํานวนจองซื้อข้ันตํ่า 1,000 หนวย โดยหากผูจองซ้ือทําการจองซ้ือมากกวา 1 ใบ
จองซ้ือหนวยลงทุน บริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิท่ีจะนํา
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจองซ้ือตามใบจองซื้อหนวยลงทุนทุกใบมารวมกันเพ่ือทําการจัดสรรตามวิธีการท่ีกําหนดใน
ขอน้ี และเม่ือไดรับผลการจัดสรรของผูจองซ้ือรายน้ันแลว บริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุน
ในประเทศจะดําเนินการแจงผลการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือแยกเปนแตละใบจองซ้ือหนวยลงทุนตามสัดสวนของ
การจองซ้ือท่ีปรากฏในใบจองซ้ือหนวยลงทุนแตละฉบับ 

2.ในรอบตอๆ ไป บริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ จะจัดสรรหนวย
ลงทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรตามขอ 1. ขางตนใหแกผูจองซ้ือท่ัวไปทุกรายอยางเทาเทียมกันรอบละ 100 หนวย 
วนเปนรอบไปเร่ือยๆ จนกวาจะครบจํานวนหนวยลงทุนตามสัดสวนการจัดสรรหนวยลงทุนสําหรับผูจองซ้ือท่ัวไป 

3.ในกรณีท่ีมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรใหกับผูจองซ้ือในขอ 1. หรือ ขอ 2. ทุกรายไดในรอบ
ใด บริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ จะใชวิธีสุมคัดเลือกรายช่ือผูจองซ้ือท่ัวไปท่ี
มีสิทธิไดรับการจัดสรร (Random) ดวยระบบคอมพิวเตอรเพ่ือทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซ้ือท่ียังไมได
รับการจัดสรรเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือตามท่ีสุมคัดเลือกไดนั้น 

4. บริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ขอสงวนสิทธิไมจัดสรรหนวย
ลงทุนใหแกผูจองซื้อเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือ และคืนเงินคาจองซ้ือสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรใหกับผูลงทุนรายน้ัน
ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูจองซ้ือท่ัวไปทุกรายจองซ้ือรวมกันมีจํานวนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนตาม
สัดสวนการจัดสรรหนวยลงทุนสําหรับผูจองซ้ือท่ัวไป 

โดยการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือท่ัวไปทุกรายน้ัน จะดําเนินการโดยบริษัท เซ็ทเทรดดอทคอม 
และคาดวาจะสามารถประกาศผลการจัดสรรหนวยลงทุนไดอยางเร็ววันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 โดยผูจองซ้ือ
สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรไดท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศ (ในวันทําการเทาน้ัน)  หรือผานทางเว็บไซต www.settrade.com ท้ังน้ี สําหรับการตรวจสอบท่ี
สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศน้ัน สามารถตรวจสอบไดเฉพาะขอมูลการจัดสรร
หนวยลงทุนท่ีมีการจองซ้ือผานผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศรายน้ันเทาน้ัน 
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ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีระบุไวในขอน้ี บริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุน
ในประเทศ จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือท่ัวไปท่ีจองซ้ือและไดชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวนท่ีจองซ้ือแลว ในกรณีที่จํานวนเงินคาจองซ้ือท่ีระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุนสําหรับผูจองซ้ือท่ัวไปมากกวา
จํานวนเงินท่ีไดรับชําระ ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนตาม
วิธีการจัดสรรสําหรับผูจองซ้ือท่ัวไปตามท่ีระบุไวขางตนโดยใชจํานวนเงินคาจองซ้ือท่ีไดรับชําระเปนเกณฑ 
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การจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซ้ือพิเศษ และทรู นิติบุคคลผูโอน และ/หรือ กลุมบุคคล
เดียวกันกับนิติบุคคลผูโอน 

(ก) บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแก
ผูจองซ้ือพิเศษ และทรู นิติบุคคลผูโอน และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันกับนิติบุคคลผูโอนตามสัดสวนการ
จัดสรรหนวยลงทุนท่ีระบุไวตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศจะไดกําหนด 

(ข) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ พิจารณาแลวเห็นวา 
เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือช่ือเสียง
หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของกองทุน บริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนใน
ประเทศ บริษัทจัดการ และผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม
จัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซ้ือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา 

สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของกองทุนแลวเสร็จ 
และนายทะเบียนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุนของผูจองซ้ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
แลวเทาน้ัน โดยบริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือแจงผลการฝากหลักทรัพย 
หรือใบหนวยลงทุน (กรณีผูจองซ้ือขอออกเปนใบหนวยลงทุน) ใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 15 วันทําการ นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย ท้ังน้ี วันส้ินสุด
ระยะเวลาการเสนอขาย หมายถึง วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเปนวันสุดทายของการเสนอขาย 

2. ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน  

(ก) ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดรวมถึงกลุมบุคคลเดียวกันใดจะเปนไป
ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ท้ังน้ี ในกรณี ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ 

เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการและผูจัดการการจัดจําหนายหนวย
ลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามน้ัน และในการเสนอขาย บริษัท
จัดการและผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอจํากัด
ดังท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน”  

(ข) เน่ืองจากมีการแบงแยกจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะเสนอขายใหแกผูจองซ้ือพิเศษออกจากหนวย
ลงทุนท่ีจะเสนอขายตอผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีสิทธิไวแลวตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.4.2 

“การเสนอขายหนวยลงทุน – 4. สัดสวนการจัดสรรหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะไมจัดสรร
หนวยลงทุนในสวนท่ีเสนอขายตอผูจองซ้ือท่ัวไปใหแกผูจองซ้ือพิเศษท่ีไดรับการจัดสรรแบบผู
จองซ้ือพิเศษหรือทรูอีก เวนแตเปนการจัดสรรหนวยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของ 

ผูจองซ้ือท่ัวไปใหแกผูจองซ้ือพิเศษ ท้ังน้ี สัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูลงทุนแตละราย
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รวมท้ังกลุมบุคคลเดียวกันของผูลงทุนรายน้ันตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.4.6 

“ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน – 2. อัตราการถือหนวยลงทุน” 

3. ขอตกลงเร่ืองการหามขายหนวยลงทุนของทรู 

อน่ึง ภายหลังวันจดทะเบียนเพ่ิมทุนของกองทุนคร้ังน้ี กลุมทรูจะเปนผูถือหนวยลงทุนในจํานวนไมตํ่า
กวารอยละ 18 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด ท้ังน้ี ทรูไดตกลงกับบริษัทจัดการในฐานะ
ผูกระทําการแทนกองทุนวากลุมทรูจะถือและรักษาการถือหนวยลงทุนไวโดยตลอดเวลา (ก) นับแตวัน
จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันท่ีครบหาปนับจากวันจดทะเบียนกองทุน อยางนอยรอยละ 18 ของจํานวน
หนวยลงทุนท่ีออกโดยกองทุนในการเสนอขายคร้ังแรก  และ (ข) นับแตวันเพ่ิมทุนของกองทุนจนถึงวนัท่ี
ครบสามปนับจากวันเพ่ิมทุนของกองทุน หนวยลงทุนท่ีออกใหมภายใตการเสนอขายสําหรับการเพ่ิม
ทุนคร้ังน้ีซ่ึงกลุมทรูไดจองซ้ือ (โดยนับรวมกัน) ในสวนที่ไมเกินรอยละ 18 ของจํานวนหนวยลงทุน
ท้ังหมดท่ีออกใหมภายใตการเสนอขายสําหรับการเพ่ิมทุนคร้ังแรก และ (ค) นับแตวันเพ่ิมทุนของ
กองทุน จนถึงวันท่ีครบหน่ึงปนับจากวันเพ่ิมทุนของกองทุน หนวยลงทุนท่ีออกใหมภายใตการเสนอขาย
สําหรับการเพ่ิมทุนคร้ังน้ีซ่ึงกลุมทรูไดจองซื้อเฉพาะในสวนท่ีเกินกวารอยละ 18 ของจํานวนหนวยลงทุน
ท้ังหมดท่ีออกใหมภายใตการเสนอขายสําหรับการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี  (หากมี)  

7.4.4. วิธีการโอนหนวยลงทุน 

การท่ีผูถือหนวยลงทุนซ้ือหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนไมวาในทอดใดๆ ถือวาเปนการท่ีผูถือ
หนวยลงทุนยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการซ่ึงไดมีการลง
นามโดยผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงต้ังโดยชอบจากบริษัทจัดการ 

หนวยลงทุนของกองทุนจะอยูในรูปแบบไรใบหนวยลงทุน (scripless) ในกรณีท่ีมีความจําเปน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจรองขอใหนายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนใหไดโดยย่ืนคําขอออกใบ
หนวยลงทุนตามแบบท่ีนายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการซ่ึง
นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการกําหนด ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนรองขอดังกลาว นายทะเบียน และ/หรือ 
บริษัทจัดการตองจัดการใหมีการออกใบหนวยลงทุนท่ีเปนปจจุบัน และมีขอมูลท่ีจําเปนและเพียงพอเพ่ือใหผูถือ
หนวยลงทุนใชเปนหลักฐานแสดงสิทธิของผูถือหนวยลงทุนและใชอางอิงตอบริษัทจัดการและบุคคลอ่ืน 

1. วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดโดยนายทะเบียน ตลาดหลักทรัพย และ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพย ท้ังน้ี ผูโอนจะตองเสีย
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) และดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการท่ีนายทะเบียน และ/
หรือ ตลาดหลักทรัพย และ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพย กําหนด 
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2. วิธีการโอนหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือใบหนวยลงทุนและประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองย่ืนคําขอโอนหนวยลงทุน
ตามแบบท่ีกําหนดโดยนายทะเบียนตอนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวนในแบบคําขอ
โอนหนวยลงทุนท่ีลงนามโดยผูโอนและผูรับโอน  พรอมท้ังแนบเอกสารประกอบตามท่ีนายทะเบียน 
และ/หรือ บริษัทจัดการกําหนด ในกรณีท่ีไมมีการรองขอใหออกใบหนวยลงทุนใหม จะตองนําใบหนวย
ลงทุนท่ีสลักหลังโดยผูโอนมาแสดงตอนายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการ ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุน
จะตองดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการท่ีนายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการกําหนด 

การโอนหนวยลงทุนใหมีผลบังคับและใชอางยันกับบุคคลภายนอกได และถือวาไดรับการรับรองโดย
นายทะเบียนก็ตอเม่ือนายทะเบียนทําการบันทึกรายช่ือผูรับโอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอย
แลว ท้ังน้ี ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

ท้ังน้ี นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุนท่ีไมเปนไปตามขอจํากัด  

ท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” หรือการโอนท่ีไมไดปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการท่ี
นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด 

7.4.5. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน 

กองทุนไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุนตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย  เวนแตการโอนน้ันจะ
ทําใหอัตราการถือหนวยลงทุนของกองทุนขัดตอขอจํากัดท่ีกําหนดไวในหัวขอ  7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน” 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไดแกไข ส่ังการ 

เห็นชอบ หรือผอนผันเก่ียวกับการโอนหนวยลงทุนเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะดําเนินการให
เปนไปตามน้ัน 

7.4.6. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการตองดําเนินการใหการจัดสรรหนวยลงทุนในการเสนอขายและการถือหนวยลงทุนของผูถือ
หนวยลงทุนแตละราย รวมถึงบุคคลในกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑและ
กฎระเบียบท่ี ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในการพิจารณา
ความเปนกลุมบุคคลเดียวกัน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ี ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด (รวมถึงท่ีแกไขเพ่ิมเติม) และตามกฎหมายหลักทรัพย 
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1. กลุมบุคคลเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามหัวขอน้ี ใหบุคคลท่ีมีความสัมพันธใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือหลายลักษณะดังตอไปน้ีหรือตามท่ี ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดแกไขเพ่ิมเติม เปนกลุมบุคคลเดียวกัน 

(ก) คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

(ข) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลน้ันซ่ึงถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติ
บุคคลดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดหรือความเปนหุนสวนท้ังหมด 

(ค) กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ขางตน แตทั้งน้ี มิใหรวมถึงกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

2. อัตราการถือหนวยลงทุน 

ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดๆ (รวมถึงบุคคลในกลุม
บุคคลเดียวกันของบุคคลน้ัน) ไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองทุน และจะดําเนินการใหการถือหนวยลงทุนหลังจากน้ันของบุคคลใดๆ (รวมถึงบุคคลในกลุม
บุคคลเดียวกันของบุคคลน้ัน) ไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
กองทุน ยกเวนกรณีตอไปน้ี 

(ก) การจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองทุนใหแกบุคคลตอไปน้ี 

(1) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

(2) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(3) กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป  

(4) กองทุนประกันสังคม หรือ 

(5) นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 

(ข) การจัดสรรหนวยลงทุนใหบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนท่ีรับหนวยลงทุนตามขอผูกพัน
ภายใตสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยท่ีบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะ
ถือหนวยลงทุนในสวนท่ีเกินอัตราหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของกองทุนไวไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีรับหนวยลงทุน  ท้ังน้ี ในชวงระยะเวลาหน่ึงป
ดังกลาว บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะถูกจํากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในสวนท่ี
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ถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตรารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
กองทุน ท้ังน้ีบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนดังกลาวตองไมมีความสัมพันธกับผูที่จะจําหนาย
จาย โอน ใหเชา หรือใหสิทธิในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมจะลงทุนใน
ลักษณะของการเปนกลุมบุคคลเดียวกัน 

3. อัตราสวนการลงทุนของคนตางดาว 

การจัดสรรหนวยลงทุนใหผูลงทุนตางดาวจะตองจัดสรรไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการจัดสรรหนวยลงทุนหรือ
ควบคุมการถือหนวยลงทุนของคนตางดาวใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ หรือขอกําหนดท่ีกําหนดสัดสวน
การลงทุนของคนตางดาวไวสําหรับกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีอาจมีการแกไขเพ่ิมเติมใดๆ  

บริษัทจัดการจะแตงต้ังนายทะเบียนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนและ
ตามประกาศ ทน. 1/2554 เพ่ือควบคุมใหอัตราการถือหนวยลงทุนเปนไปตามขอจํากัดท่ีเก่ียวของ
ภายใตหลักเกณฑที่ใชบังคับ 

7.4.7. ผลของกรณีอัตราการถือหนวยลงทุนไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

1. หนาที่ของบริษัทจัดการ 

(ก) บริษัทจัดการจะตองรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในหาวันทําการนับแตวันท่ีบริษัท
จัดการทราบหรือควรทราบถึงเหตุท่ีบุคคลใดหรือบุคคลในกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนเกนิกวาอัตราท่ีกําหนดไวในขอ 

7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน – 2. อัตราการถือหนวยลงทุน” 

(ข) บริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนรายน้ันหรือบุคคลในกลุมบุคคลเดียวกันจําหนาย
หนวยลงทุนในสวนท่ีไมเปนไปตามอัตราท่ีกําหนดไวในขอ  7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน – 2. อัตราการถือหนวยลงทุน” ออกไป 

(ค) บริษัทจัดการจะตองแตงต้ังนายทะเบียนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในโครงการจัดการ
กองทุนและตามประกาศ ทน. 1/2554 เพ่ือควบคุมใหอัตราการถือหนวยลงทุนของคนตาง
ดาวเปนไปตามหลักเกณฑท่ีใชบังคับ และนายทะเบียนจะตองไมรับโอนหนวยลงทุนหรือไม
รับคนตางดาวลงทะเบียนเปนผูถือหนวยลงทุน  หากการรับจดทะเบียนโอนหรือการรับ
ลงทะเบียนดังกลาวจะเปนเหตุใหการถือหนวยลงทุนของคนตางดาวไมเปนไปตามสัดสวนท่ี
กําหนด 

(ง) บริษัทจัดการจะตองดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราท่ีกําหนด
ไวในขอ 7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน – 2. อัตราการถือหนวยลงทุน” และขอ 7.4.6 
“ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน – 3. อัตราสวนการลงทุนของคนตางดาว” ไมมีสิทธิออกเสียง
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หรือรับเงินปนผลในสวนของหนวยลงทุนท่ีถือเกินกวาอัตราท่ีกําหนด ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดไวใน
ขอ 7.4.7 “ผลของกรณีอัตราการถือหนวยลงทุนไมเปนไปตามท่ีกําหนด – 2. ผลกระทบตอ 

ผูถือหนวยลงทุน” 

(จ) หากปรากฏแกบริษัทจัดการวาหลังพนระยะเวลาหน่ึงปนับแตวันท่ีรับหนวยลงทุนแลว บริษัท
จัดจําหนายหนวยลงทุนหรือบุคคลในกลุมบุคคลเดียวกันยังคงถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตรา
หน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของกองทุน  ใหบริษัทจัดการ
ดําเนินการตามท่ีระบุไวขางตนโดยอนุโลม 

2. ผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุน 

(ก) ผู ถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราท่ี กําหนดไวในขอ  7.4.6 “ขอจํากัด 

การถือหนวยลงทุน – 2. อัตราการถือหนวยลงทุน” และขอ 7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน – 3. อัตราสวนการลงทุนของคนตางดาว” จะไมมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหนวยลงทุน 

และไมมีสิทธิออกเสียงในสวนของหนวยลงทุนท่ีถือเกินกวาอัตราท่ีกําหนดน้ัน 

(ข) ผู ถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราท่ีกําหนดไวในขอ  7.4.6 “ขอจํากัด 

การถือหนวยลงทุน – 2. อัตราการถือหนวยลงทุน” และขอ 7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน – 3. อัตราสวนการลงทุนของคนตางดาว” จะไมมีสิทธิรับเงินปนผลในสวนของหนวย
ลงทุนท่ีถือเกินกวาอัตราท่ีกําหนดน้ัน ท้ังน้ี จะยกเงินปนผลสวนดังกลาวใหเปนรายไดแผนดิน 

โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว ในระหวางท่ีบริษัท
จัดการยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินท่ีไมอาจจายเปน
เงินปนผลสวนดังกลาวออกจากจากบัญชีและทรัพยสินของกองทุน โดยไมนํามารวมคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

(ค) ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหนวยลงทุนเกินกวาขอจํากัด
ท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงิน
ปนผลในสวนของหนวยลงทุนท่ีถือไมเกินกวาอัตราท่ีกําหนดน้ันใหแก ผูถือหนวยลงทุนหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันน้ัน 

7.5. การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน 

7.5.1. หลักเกณฑและวิธีการ 

การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการจะกระทําไดตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี ซ่ึงตอง
ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. เวนแตเปนการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการเสนอขายหนวย
ลงทุนท่ีออกใหมท้ังหมดตอผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนและไดรับชําระราคาคาหนวยลงทุน
จากผูถือหนวยลงทุน ซ่ึงกรณีนี้ไมตองไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
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(ก) ไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนแลว (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 7.5.2 “มติ
ของผูถือหนวยลงทุน” ทายน้ี) 

(ข) การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนไมขัดหรือแยงกับโครงการจัดการกองทุน หรือกฎหมาย
หลักทรัพย 

(ค) ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยเสนอขายหนวยลงทุนเปนการ
เฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหนวยลงทุนบางราย ตองไมปรากฏวามีผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวย
ลงทุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด คัดคาน
การเพ่ิมทุนดังกลาว และ 

(ง) ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. เวนแตเปนกรณียกเวน  เชน การเสนอขายหนวยลงทุนท่ี
ออกใหมท้ังหมดตอผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนและไดรับชําระราคาคา
หนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 7.5.3 “ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.” ทายน้ี) 

(จ) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเสนอขายหนวยลงทุนท่ีออกใหมท้ังหมด ตอผูถือหนวยลงทุนตาม
สัดสวนการถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการมิไดเร่ิมเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาวภายในหน่ึงปนับแต
วันท่ีไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการตองดําเนินการขอมติ ของผูถือหนวยลงทุนอีกคร้ังหน่ึง 

7.5.2. มติของผูถือหนวยลงทุน 

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเสนอขายหนวยลงทุนท่ีออกใหมท้ังหมดตอผูถือหนวยลงทุนตาม
สัดสวนการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการตองเร่ิมเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาวภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรับมติ
ของผูถือหนวยลงทุน มิฉะน้ันบริษัทจัดการตองดําเนินการขอมติของผูถือหนวยลงทุนอีกคร้ังหน่ึง 

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนโดยเสนอขายหนวยลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหนวยลงทุนบางราย  แตท้ังน้ี ตองไมปรากฏ
วามีผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดคัดคาน 

วิธีการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพ่ือเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะตองกระทําตามวิธีการท่ีกําหนด
ไวในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ และไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหลักทรัพย ท้ังน้ี ตามท่ี
ระบุไวในหัวขอ 7.12.2 “สิทธิในการออกเสียงเพ่ือลงมติ” 

บริษัทจัดการตองดําเนินการจัดใหมีขอมูลดังตอไปน้ีระบุอยูในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจงผูถือ
หนวยลงทุนเพ่ือขอมติ แลวแตกรณี 
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(ก) ในกรณีปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรือไดมาเพ่ิมเติมซ่ึงทรัพยสินของกองทุนตามท่ี
กําหนดไวในขอ (ข) ขางทายน้ี) 

(1) วัตถุประสงคในการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

(2) จํานวนหนวยลงทุนเพ่ิมทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหนวยลงทุน 

(3) เหตุผลท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุนในราคาตํ่ากวาราคาท่ีเสนอขายตอผูถือ
หนวยลงทุน หรือตํ่ากวาราคาตลาด (ถามี) และ 

(4) ผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  และขอมูล
เก่ียวกับผลกระทบตอราคาตลาดของหนวยลงทุน (price dilution) ผลกระทบตอสวน
แบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหนวยลงทุนเดิม (control dilution) และขอมูลอ่ืนใด
ท่ีอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของผูถือหนวยลงทุน 

(ข) ในกรณีเปนการเพ่ิมทุนเพ่ือวัตถุประสงคท่ีอธิบายไวในหัวขอ 2.2.4 “การลงทุนในทรัพยสิน
หลัก - ทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนเพ่ิมเติม” นอกเหนือจากขอมูลตามท่ีกําหนดไวขางตนแลว 

บริษัทจัดการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลดังตอไปน้ีในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจงผู
ถือหนวยลงทุนเพ่ือขอมติ (ตามแตกรณี) เพ่ิมเติม 

(1) ลักษณะของทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ 

(2) หลักเกณฑการกําหนดราคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาว 

(3) สรุปรายงานการประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาว และสมมติฐานท่ี
สําคัญในการประเมินคา 

(4) ความเห็นของบริษัทจัดการเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานในรายงานการ
ประเมินคา 

(5) สรุปสาระสําคัญของขอตกลงเก่ียวกับการดําเนินการและการจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาว และรางสัญญาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(6) การกูยืมเงินและผลกระทบจากการกูยืมเงินตอผูถือหนวยลงทุน (ถามี) เชน ขอมูล
เก่ียวกับแหลงท่ีมาของเงินทุน จํานวนเงินท่ีจะกูยืม ทรัพยสินท่ีจะนําไปเปนหลักประกัน 

และลําดับสิทธิของเจาหน้ีเงินกูยืมเปรียบเทียบกับผูถือหนวยลงทุน เปนตน 

อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา การเปดเผย
ขอมูลบางรายการตามท่ีกลาวขางตนกอนการเขาทํารายการท่ีไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุน จะสงผลกระทบตอ
ประโยชนท่ีคาดหมายของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการอาจไมระบุขอมูลน้ัน โดยจะแสดง
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เหตุผลในการไมระบุขอมูลดังกลาวไวในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพ่ือขอมติ  แลวแต
กรณี ท้ังน้ี เม่ือความจําเปนในการไมเปดเผยขอมูลน้ันหมดไป บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลดังกลาวตอผูถือ
หนวยลงทุนโดยไมชักชา 

7.5.3. ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ในการย่ืนคําขออนุมัติเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตอสํานักงาน ก.ล.ต.  บริษัทจัดการจะตอง
แสดงไดวากองทุนมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในประกาศ ทน. 1/2554 ซ่ึงเปนขอกําหนดเดียวกันกับท่ีตองปฏิบัติ
ตามเม่ือมีการจัดตั้งกองทุน นอกจากน้ี การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะตองไมขัดหรือแยงกับโครงการ
จัดการกองทุน กฎหมายหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย
ดังกลาวดวย 

การอนุมัติของสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเปนอันส้ินสุดลงเม่ือเกิดกรณี
ตอไปน้ี 

(ก) บริษัทจัดการมิไดเร่ิมเสนอขายหนวยลงทุนเพ่ือการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนภายใน
หน่ึงปนับแตวันท่ีไดรับอนุมัติ 

(ข) มูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายได เม่ือรวมกับมูลคาการกูยืมเงินจากบุคคลอ่ืน (ถามี) มีมูลคาไม
เพียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานตามท่ีไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 

ในกรณีเชนน้ี บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
เงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนภายใน  14 วันนับแตวัน
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนน้ันตามสัดสวนของเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน และ
แจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุน
ดังกลาว ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาน้ันได
เพราะพฤติการณอันใดอันหน่ึงท่ีบริษัทจัดการตองรับผิดชอบ ใหบริษัทจัดการชําระดอกเบ้ีย
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการคืนเงินคา
จองซ้ือครบถวน 

เม่ือการเสนอขายหนวยลงทุนเสร็จส้ิน บริษัทจัดการจะย่ืนคําขอแกไขเพ่ิมเติมจํานวนเงนิทุนจดทะเบียน
ของกองทุนตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิม
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

หนวยลงทุนท่ีออกใหมเน่ืองจากการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน  จะตองดําเนินการตาม
ขอกําหนดเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนตามหัวขอ 7.13 “การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ
กองทุน” และขอกําหนดเก่ียวกับการจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตามหัวขอ  7.3.2  
“ขอกําหนดการจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน” 
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7.6. การลดเงินทุนจดทะเบียน 

7.6.1. ขอกําหนดเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียน 

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระทําไดเฉพาะเม่ือเขากรณีดังตอไปน้ี 

(ก) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนท่ีไดมีการกําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนอยางชัด
แจง 

(ข) กองทุนมีสภาพคลองสวนเกินท่ีเหลืออยูภายหลังจากการจําหนายทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน
และการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน ท้ังน้ี ตองปรากฏขอเท็จจริงดวยวากองทุนไมมีกําไรสะสม
เหลืออยูแลว 

(ค) กองทุนมีรายการคาใชจายท่ีไมใชเงินสด และไมมีเหตุตองนําไปใชในการคํานวณกําไรสุทธิท่ีปรับปรุง
แลวของกองทุน 

(ง) กรณีอ่ืนใดท่ีมีมติของผูถือหนวยลงทุนใหลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนท่ีเปนกรณีตามขอ (ข) หรือ (ค) บริษัทจัดการจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับมติ
ของผูถือหนวยลงทุน 

ในกรณีท่ีกองทุนมีการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติมแลว  แตไม
สามารถไดมาซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาวได บริษัทจัดการจะตองดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนโดยไมชักชา 

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระทําโดยการลดมลูคาหนวยลงทุนหรือลดจํานวนหนวย
ลงทุน และภายหลังการลดทุน บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงินคืนตามสัดสวนใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในสมุดทะเบียน ณ 

วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนโดยไมหักเงินท่ีเฉล่ียคืนดังกลาวจากกําไรสะสมของกองทุน 

การขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเพ่ือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน  บริษัทจัดการจะดําเนินการตามวิธีการท่ี
กําหนดไวในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ และตามกฎหมายหลักทรัพย ท้ังน้ี ตามท่ีระบุไวในหัวขอ 

7.12.2 “สิทธิในการออกเสียงเพ่ือลงมติ – 2. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุน” 

นอกจากน้ี การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะตองอยูภายใตขอกําหนดเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ
จัดการกองทุนตามหัวขอ 7.13 “การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน”  

บริษัทจัดการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลดังตอไปน้ีในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพ่ือ
ขอมติ (ตามแตกรณี) 
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(ก) เหตุแหงการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

(ข) จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุนท่ีลดลงในแตละคร้ัง 

(ค) ผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

ท้ังน้ี ตามประกาศ ทน. 1/2554 บริษัทจัดการจะตองย่ืนคําขอแกไขเพ่ิมเติมจดทะเบียนของกองทุนตอสํานักงาน 
ก.ล.ต. ภายในหาวันทําการนับแตวันท่ีเฉล่ียเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุน และจะตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจด
ทะเบียนทุกคร้ังของกองทุนไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ และในรายงานประจําปของกองทุนดวย 

7.7. การแตงตั้ง สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุน 

7.7.1. คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

1. องคประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนจะตองประกอบดวยกรรมการซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปล่ียน หรือแตงต้ังเพ่ิมเติมหรือลดจํานวนบุคคลท่ีจะเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนไดตามความเหมาะสม  โดยแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยกําหนด ท้ังน้ี หากมีการปรับเปล่ียน หรือแตงต้ังเพ่ิมเติม
หรือลดจํานวนบุคคลท่ีจะเปนกรรมการดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงแกผูถือหนวยลงทุนผานระบบของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. การถอดถอนและเปล่ียนตัวกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทจัดการมีอํานาจในการถอดถอนหรือเปล่ียนตัวกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 
โดยการแตงต้ังกรรมการรายใหมซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยกําหนด แตท้ังน้ีกรรมการคน
หน่ึงในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนจะตองเปนผูจัดการกองทุนเสมอ 

3. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

(ก) ใหคําปรึกษา คําแนะนําแกบริษัทจัดการเก่ียวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพยสินกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนลงทุน 

เม่ือไดรับการรองขอโดยบริษัทจัดการ 

(ข) แจงแกบริษัทจัดการใหทราบถึงการท่ีกรรมการรายใดมีสวนไดเสีย (ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม) ในเร่ืองท่ีตองใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํา ท้ังน้ี กรรมการผูท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ี
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พิจารณา (ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม) จะตองไมเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาในเร่ือง
ดังกลาว 

7.7.2. บริษัทจัดการ 

ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุมัติจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ท้ังน้ี สิทธิและภาระผูกพันของบริษัทจัดการเปนไปตามท่ีกําหนดไวดังตอไปน้ี 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีอํานาจโดยท่ัวไปในการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุน โดยมีสิทธิดังตอไปน้ี 

(ก) สิทธิในการบริหารและจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค และนโยบายการลงทุนของ
กองทุน ตลอดจนโครงการจัดการกองทุน ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

มติผูถือหนวยลงทุน หนังสือช้ีชวน กฎหมายหลักทรัพย และขอตกลงตางๆ ซ่ึงกองทุนหรือ
บริษัทจัดการ (เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารจัดการกองทุน ) หรือท้ังกองทุนและบริษัท
จัดการเปนหรือจะเขาเปนคูสัญญา 

(ข) สิทธิในการปฏิเสธคําขอโอนหนวยลงทุน  หากการโอนหนวยลงทุนน้ันไม เปนไปตาม
ขอกําหนดของโครงการจัดการกองทุน และ/หรือ หากการอนุมัติการโอนหนวยลงทุนดังกลาว
จะทําใหสัดสวนการถือหนวยลงทุนไมเปนไปตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุน  หรือ
กฎหมายหลักทรัพย 

(ค) สิทธิในการไดรับคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากกองทุน และหักคาใชจายจากกองทุน
ตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุน 

(ง) สิทธิในการขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจนการบริหาร
จัดการทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนลงทุน 

(จ) สิทธิในการถอดถอนกรรมการหรือแตงต้ังกรรมการคนใหมในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการ
ลงทุนตามท่ีเห็นวาเหมาะสมตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุน 

(ฉ) สิทธิและอํานาจในการเขาทําเอกสารธุรกรรม และใชสิทธิหรือดําเนินการตามท่ีกําหนดไวใน
เอกสารธุรกรรม รวมท้ังใชดุลยพินิจเพ่ือผอนผันกรณีผิดนัดท่ีเกิดข้ึนภายใตเอกสารธุรกรรม
ตามท่ีเห็นสมควร  

(ช) สิทธิและอํานาจในการดําเนินการลงนามในเอกสารใดๆ และเขาผูกพันในธุรกรรมใดๆ ใน
นามของกองทุน ภายใตขอบเขตของโครงการจัดการกองทุน ขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ มติของผูถือหนวยลงทุนและกฎหมายหลักทรัพย  
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(ซ) สิทธิในการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนจําหนายหนวยลงทุนของตนในกรณีใดๆ ท่ีตองมี
การปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และ 

(ฌ) สิทธิและอํานาจอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในเอกสาร
ธุรกรรมตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เพ่ือประโยชนและความคลองตัวในการบริหารจัดการกองทุน 

และประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ตราบเทาท่ีไมกระทบตอสาระสําคัญของ
เอกสารธุรกรรม 

2. หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการคือจะตองบริหารและจัดการกองทุน รวมท้ังทรัพยสิน
และหน้ีสินของกองทุน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุน  ขอ
ผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผูถือหนวยลงทุน หนังสือช้ีชวน กฎหมายหลักทรัพย 
และขอตกลงตางๆ ซ่ึงกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารจัดการกองทุน) หรือท้ัง
กองทุนและบริษัทจัดการเปนหรือจะเขาเปนคูสัญญา  

บริษัทจัดการมีหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) การบริหารและจัดการกองทุน 

ในการบริหารและจัดการกองทุน บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(ก) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ขอ
ผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผูถือหนวยลงทุน หนังสือช้ีชวน กฏหมาย
หลักทรัพย และขอตกลงตางๆ ซ่ึงกองทุนเขาเปนคูสัญญาอยางเครงครัด รวมถึงปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพย 

(ข) จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน 
และหนังสือช้ีชวน ท่ีมีสาระไมตางจากขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

สัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน และหนังสือช้ีชวนฉบับรางท่ีย่ืนตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

(ค) จัดใหกองทุนมีลักษณะไมตางไปจากสาระสําคัญท่ีแสดงไวลาสุดตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอด
อายุของกองทุน และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะของกองทุน  บริษัทจัดการตอง
ดําเนินการใหกองทุนมีลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ ทน. 1/2554 

(ง) แกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแกไขวิธีการจัดการตามขอกําหนด เงื่อนไข และ
หลักเกณฑท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุน และดําเนินการใหการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ
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จัดการกองทุน หรือแกไขวิธีการจัดการเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา  129 แหง พ.ร.บ. 

หลักทรัพย 

(จ) จัดสง แจกจาย และเปดเผยหนังสือช้ีชวน และโครงการจัดการกองทุน และขอผูกพันระหวาง
ผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของหนังสือช้ีชวน) ตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการจะตองเปดเผยรางหนังสือช้ีชวนท่ีย่ืนตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตอผูลงทุน ดวย
วิธีการท่ีผูลงทุนสามารถเขาถึงได กอนวันเร่ิมเสนอขายหนวยลงทุน โดยรางหนังสือ  

ช้ีชวนดังกลาวตองมีขอมูลท่ีครบถวน ถูกตอง เพียงพอ และไมกอใหเกิดความเขาใจ
คลาดเคล่ือน 

(2) บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือช้ีชวนท่ีมีสาระสําคัญไมตางจากฉบับรางใหแกสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไมนอยกวาหน่ึงวันทําการกอนการเร่ิมจัดสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนแกผูลงทุน 

และจัดสงหนังสือช้ีชวนดังกลาวผานระบบเผยแพรขอมูลหนังสือช้ีชวนและรายงาน
กองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) และ 

(3) บริษัทจัดการจะจัดสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนแกผูลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในหนวย
ลงทุน โดยใหมีระยะเวลาท่ีพอสมควรแกการท่ีผูลงทุนจะศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวน
กอนการตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน ท้ังน้ี เม่ือรวมกับระยะเวลาการเปดเผยราง
หนังสือช้ีชวนตาม (1) ตองไมนอยกวา 14 วัน 

(ฉ) ในการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหนวยลงทุนโดยการโฆษณา ตองใหขอมูลท่ี
ถูกตองและไมมีลักษณะท่ีทําใหผูลงทุนสําคัญผิด และการโฆษณาตองเปนไปตามหลักเกณฑ
เก่ียวกับการโฆษณาเพ่ือสนับสนุนการขายหนวยลงทุนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

(ช) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคจะต้ังบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนเปนผูทําหนาท่ีในการจัด
จําหนายหนวยลงทุน บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนดังกลาวตองไมมีความสัมพันธกับผูท่ีจะ
จําหนาย จาย โอน ใหเชา หรือใหสิทธิในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนจะลงทุน
ในลักษณะของการเปนกลุมบุคคลเดียวกัน 

(ซ) ประชาสัมพันธการขายหนวยลงทุนอยางกวางขวางเพ่ือใหมีการกระจายขอมูลเก่ียวกับการ
เสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนอยางแพรหลาย 

(ฌ) ในการจัดการทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานและในการควบคุมการจัดการดังกลาว บริษัท
จัดการตองดําเนินการและควบคุมดูแลใหการจัดการเปนไปตามสาระสําคัญท่ีไดระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุน และบริษัทจัดการตองจัดใหมีขอกําหนดในเอกสารสัญญาท่ีเขาทํา
หรือจะเขาทําเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหผูเชา ผูรับสิทธิ 
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หรือผูรับจางท่ีนําทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน มีหนาท่ี
รายงานขอเท็จจริงและเหตุผลตอบริษัทจัดการโดยไมชักชา  เม่ือมีเหตุการณหรือการ
เปล่ียนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

(ญ) ไดมาเพ่ิมเติมและจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไปตามขอกําหนด
ในโครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย 

(ฎ) ในการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน บริษัทจัดการตองทําให
ม่ันใจไดวากองทุนจะไมประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเอง แตจะจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาวโดยการใหเชา  ใหสิทธิ หรือใหผูอ่ืนดําเนินการ
เทาน้ัน และบริษัทจัดการตองดําเนินการใหการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานเปนไปตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุน และตามกฎหมาย
หลักทรัพย 

(ฏ) ดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ ก.ล.ต. หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ ในกรณีท่ีปรากฏ
ขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง รวมกันเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
กองทุน  

(ฐ) ดําเนินการท่ีจําเปนเพ่ือควบคุมดแูลและใหมั่นใจไดวาการถือหนวยลงทุนของผูลงทุนตางดาว 

ณ ขณะใดขณะหน่ึง ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนไมเกินสัดสวนท่ีบังคับใช 

(ฑ) เพ่ิมหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุน
และตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑอ่ืนๆ 

ท่ีประกาศใชบังคับโดยสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย 

(ฒ) จายผลตอบแทนการลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

รวมท้ังเปนไปตามกฎหมายหลักทรัพย 

(ณ) จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนจะไดมา  และการประเมิน
คาทรัพยสินดังกลาวในคร้ังถัดๆ มาใหเปนไปตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายได
ระหวางกองทุนและนิติบุคคลผูโอนหรือบุคคลอ่ืนๆ รวมท้ังการประเมินคาทรัพยสินดังกลาว
ในคร้ังถัดๆ มาอันเก่ียวเน่ืองกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาวตามท่ีกําหนดไวใน
โครงการจัดการกองทุน และตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยไดกําหนดไว 

(ด) ดําเนินการเลิกกองทุนใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย 
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(ต) จัดใหมีและคงไวซึ่งระบบงานท่ีเหมาะสมสําหรับการบริหารและจัดการกองทุน อยางนอยใน
เร่ืองดังตอไปน้ี 

(1) การคัดเลือกและแตงต้ังบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของกองทุน  ใหมีความรู
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุนและดําเนินการใหมั่นใจไดวา
บุคลากรท่ีแตงต้ังดังกลาวมีความรู ความสามารถท่ีเหมาะสมเพ่ือบริหารและจัดการ
กองทุน 

(2) การวิเคราะหและศึกษาความเปนไปได ท่ีสมบูรณของการจัดต้ังกองทุนรวมท้ังการ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะ
ลงทุน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนและทรัพยสินกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีถูกตอง และเพียงพอตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุน และ 

(3) การกํากับดูแลบริหารและจัดการความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

เพ่ือใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนและเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน 

(ถ) บริษัทจัดการจะตองบริหารจัดการกองทุนดวยตนเอง และไมมอบหมายอํานาจใหบุคคลอ่ืน
ใด เวนแตบริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูอ่ืนบริหารจัดการกองทุนเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับ
การลงทุนและการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินอ่ืนท่ีมิใชทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน
และการปฏิบัติการดานงานสนับสนุน ท้ังน้ีการมอบหมายดังกลาว (หากมี) ตองเปนไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย 

(ท) ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพย สินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ซ่ึงรวมถึงเสา
โทรคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
โครงสรางใยแกวนําแสง (fiber optic cable) และระบบบรอดแบรนดในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด 
ท่ีจะโอนไปใหกองทุนตามสัญญาโอนขายทรัพยสินและสิทธิรายไดท่ีจะเขาทําระหวางกองทุน
และนิติบุคคลผูโอน รวมท้ังตองกําหนดอัตราคาเชา คาสิทธิ หรือคาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
ตลอดในเงื่อนไขตามสัญญาจัดหาผลประโยชน เพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกองทุนและมี
ลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน 

(ธ) ในสวนของทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนลงทุนในรูปของสิทธิในการรับ
ประโยชนจากรายไดในอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบงรายไดอันรวมถึง (แตไมจํากัดเพียง) 
รายไดในอนาคตท่ีกองทุนซ้ือจาก BFKT และ AWC  

(1) บริษัทจัดการจะตองดําเนินการให  BFKT และ AWC และผูประกอบกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีเปนคูสัญญารายอ่ืนใด จัดใหมีกลไกใหบริษัทจัดการหรือผูท่ีบริษัทจัดการ
มอบหมายสามารถเขาตรวจสอบหรือสอบยันของสวนแบงรายไดท่ีกองทุนไดรับตาม
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ขอตกลง ตลอดจนจัดสงรายงานหรือขอมูลท่ีเก่ียวของตอบริษัทจัดการเพ่ือใชในการ
ติดตามและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของสวนแบงรายไดดังกลาว และ 

(2) บริษัทจัดการตองดําเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของสวนแบง
รายไดท่ีกองทุนไดรับอยางสมํ่าเสมอ และหากพบความผิดพลาดหรือขอบกพรองท่ีอาจทํา
ใหกองทุนไมไดรับสวนแบงรายไดท่ีถูกตองครบถวนตามขอตกลง บริษัทจัดการตอง
ดําเนินการหรือมอบหมายใหผูเช่ียวชาญดําเนินการให BFKT และ AWC และผูประกอบ
กิจการโครงสรางพ้ืนฐาน (แลวแตกรณี) ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดดังกลาว 

(3) บริษัทจัดการตองดําเนินการขางตนใหเปนไปตามกฎเกณฑตางๆท่ีเกี่ยวของกับกองทุน 

(ฏ) ดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามและบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาผลประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ เปน
ตน แตท้ังน้ี การดําเนินการดังกลาวตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหลักทรัพย  และ/หรือ 
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(2) การลงทุน 

(ก) เขาทําสัญญาเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานในนามของกองทุนภายในหก
เดือนนับแตวันจดทะเบียนกองทุน โดยคิดเปนมูลคาไมนอยกวา 1,500,000,000 บาท และไม
นอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุน 

(ข) ดํารงมูลคาการลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานของกองทุน  ณ  วันส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป โดยใหมีมูลคารวมกันไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวม
ของกองทุน (เวนแตรอบระยะเวลาบัญชีสุดทายของอายุกองทุน หรือตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 
เห็นชอบ 

(ค) ดํารงมูลคาการลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน  โดยมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 

1,500,000,000 บาท และไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนภายใน
ระยะเวลาหน่ึงปหลังจากการจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

(ง) ดําเนินการใหกองทุนไมลงทุนในทรัพยสินอ่ืนท่ีมิใชทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน เวนแต
ทรัพยสินอ่ืนท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตใหกองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวได และดําเนินการ
ใหการลงทุนของกองทุนในทรัพยสินอ่ืนดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวเก่ียวกับ
อัตราสวนการลงทุน 
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(3) การเรียกเก็บและชําระเงินในนามของกองทุน 

ดําเนินการเก่ียวกับการเรียกเก็บและชําระคาธรรมเนียม และคาใชจาย  และ/หรือ เงินตอบ
แทนอ่ืนใดจากกองทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในโครงการจัดการกองทุน 

(4) การแตงต้ังบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือการบริหารจัดการกองทุน 

(ก) จัดใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศ  

ทน. 1/2554 และแตงต้ังบุคคลเขาแทนท่ีกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน  โดย
แตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย 
และเปนไปตามขอเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในโครงการจัดการกองทุน 

(ข) จัดใหมีการแตงต้ังบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในประกาศท่ีเก่ียวของซ่ึงออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. เปนผูจัดการ
กองทุนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายและประกาศเก่ียวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีใชบังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในจรรยาบรรณและ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพท่ีไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการ
จะตองรายงานการแตงต้ังและการส้ินสุดการแตงต้ังผูจัดการกองทุนตอสํานักงาน ก.ล.ต.  
ตามประกาศท่ีเก่ียวของซ่ึงออกโดยสํานักงาน ก.ล.ต. รวมท้ังเปดเผยรายชื่อผูจัดการกองทุน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเปดเผยไวในรายงานหรือเอกสารท่ีจัดสงใหแกผูถือหนวย
ลงทุนอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง และเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงขอมูล ใหบริษัทจัดการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันภายใน 14 วันนับแต
วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

(ค) แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนและเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนโดยการแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน
รายใหม (โดยอํานาจของมติผูถือหนวยลงทุน) ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย
กําหนดและเปนไปตามขอเงื่อนไขท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุน 

(ง) แตงต้ังนายทะเบียน และเปล่ียนตัวนายทะเบียนโดยการแตงต้ังนายทะเบียนรายใหม  ซ่ึงมี
คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยกําหนด และแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของถึงการแตงต้ังนาย
ทะเบียนดังกลาว ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของนายทะเบียนใหเปนไปตาม
ขอกําหนดเก่ียวกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.  วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนขอกําหนดและเงื่อนไขใน
สัญญาแตงต้ังนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

(จ) แตงต้ังนิติบุคคลท่ีมีประสบการณและความรูความเช่ียวชาญในการประเมินคาทรัพยสิน
กิจการโครงสรางพ้ืนฐานเปนผูประเมินคาซ่ึงจะประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายหลักทรัพย 
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(ฉ) แตงต้ังท่ีปรึกษา (หากมี) เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือของ
กองทุน หรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและจําเปนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับกองทุน  อาทิ  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย 

(ช) แตงต้ังผูสอบบัญชีของกองทุน ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีท่ีอยูในบัญชีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ใหความ
เห็นชอบ และเปล่ียนตัวผูสอบบัญชีใหมซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว 

(ซ) แตงต้ังผูชําระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต.  เพ่ือทําหนาท่ีเก็บ
รวบรวมและแบงทรัพยสินของกองทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน  รวมถึงปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ี
กําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย และดําเนินการอยางอ่ืนเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหการชําระบัญชี
เสร็จส้ินเม่ือมีการเลิกกองทุน 

(ฌ) จัดใหมีผูติดตอกับผูลงทุนซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือทําหนาท่ีขาย
หนวยลงทุนหรือใหคําแนะนํากับผูลงทุนรายยอย 

(5) หนาท่ีความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

(ก) จัดใหมีการย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินอันไดแกเงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวย
ลงทุน เปนกองทุนตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันส้ินสุดการเสนอขาย
หนวยลงทุน ตามมาตรา 124 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพย และประกาศท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
แหงกฎหมายดังกลาว 

(ข) จัดใหมีการย่ืนคําขอจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพย
ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนหรือนับแตวันส้ินสุดการเสนอขายหนวยลงทุน
เพ่ิมเติมเพ่ือการเพ่ิมเงินทุนของกองทุน  

(ค) ดูแลใหขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนเปนไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย  ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหง
กฎหมายดังกลาวตลอดเวลา โดยในกรณีท่ีขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน
กับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมายหลักทรัพย 
และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือ คําส่ังน้ัน ใหบริษัทจัดการดําเนินการเพ่ือใหมีการแกไขขอ
ผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการกองทุนโดยไม
ชักชา โดยหากมีความไมสอดคลองกันระหวางขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการและโครงการจัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ัง 
บริษัทจัดการตองบริหารจัดกองกองทุนใหเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และ
ใหถือวาไดบริหารจัดการกองทุนไดปฏิบัติตามขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการและโครงการจัดการกองทุนแลว  



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 495 

(ง) เรียกประชุมผูถือหนวยลงทุนและขอมติจากผูถือหนวยลงทุนโดยใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมาย
หลักทรัพย 

(จ) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการตองแสดงขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ของผูถือหนวยลงทุนอยางเพียงพอ  ซ่ึงรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนในเร่ืองท่ีขอมติ และผลกระทบท่ีผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับจากการลงมติในเร่ือง
ดังกลาว เปนตน ท้ังน้ีบริษัทจัดการจะแสดงขอมูลดังกลาวไวในหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุน
เพ่ือขอมติ 

(ฉ) ใหความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีบริษัทจัดการตองใหความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย ซ่ึงรวมถึง
ความสมเหตุสมผลของการประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน  และในเร่ืองท่ี
จะตองไดรับมติอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน เปนตน 

(ช) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนรองขอใหออกใบหนวยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการออกใบหนวยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนท่ีเปน
ปจจุบันโดยมีขอมูลท่ีจําเปนและเพียงพอเพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนใชเปนหลักฐานแสดงสิทธิ
ของผูถือหนวยลงทุนและใชอางอิงตอบริษัทจัดการและบุคคลอ่ืนได  ท้ังน้ี เปนไปตาม
ขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

(ซ) ดําเนินการกํากับดูแลและทําใหม่ันใจไดวาบุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายหลักทรัพย และหลักเกณฑท่ีออกตามกฎหมายดังกลาว รวมท้ังจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(ฌ) อํานวยความสะดวกแก ผู ดูแลผลประโยชนหรือบุคคลท่ีได รับมอบหมายจากผู ดูแล
ผลประโยชน เพ่ือใหบุคคลดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนในสวนท่ีเก่ียวกับกองทุนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

(ญ) จัดทําบัญชีและเก็บทรัพยสินของกองทุนโดยแยกไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ 

และนําทรัพยสินของกองทุนและผลประโยชนท่ีไดจากการนําทรัพยสินของกองทุนไปลงทุนไป
ฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 

(ฎ) จัดทําและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย 

(ฏ) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
หลักทรัพย 
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(ฐ) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนใหผูดูแลผลประโยชนทราบ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย 

(ฑ) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาของหนวยลงทุน และเปดเผยขอมูล
ดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย 

(ฒ) จัดทํางบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพยและนําสงงบ
การเงินดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย 

(ณ) จัดทํารายงานประจําปของกองทุนโดยมีขอมูลตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพยทุกรอบ
ระยะเวลาส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน  และสงใหผูถือหนวยลงทุน สํานักงาน 
ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย ภายในส่ีเดือนนับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน 

(ด) รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพยโดยไมชักชาเม่ือปรากฏเหตุการณหรือ
การเปล่ียนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
กองทุนลงทุนหรือมีไวอยางมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศท่ีเก่ียวของ 

(ต) จัดทํา จัดใหมีการทํา จัดสง รายงาน และเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับกองทุนใหเปนไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย 

(ถ) ติดตาม ดําเนินการ และส่ังการตอบุคคลตางๆ ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบตามสัญญาตางๆ อาทิ ผู
ประเมินคาทรัพยสิน ผูจัดการกองทุน ท่ีปรึกษา และผูติดตอกับผูลงทุนตามสัญญาแตงต้ังท่ี
เก่ียวของ และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคล
ดังกลาวภายใตสัญญาท่ีเก่ียวของและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย รวมถึงดําเนินการ
ตามท่ีระบุไวในสัญญาแตงต้ัง และ/หรือ ตามท่ีผูถือหนวยลงทุนรองขอ และ 

(ท) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยกําหนดวาเปนหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

3. การถอดถอนและเปล่ียนแปลงบริษัทจัดการ 

กองทุนอาจเปล่ียนบริษัทจัดการไดเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี และ/หรือ เม่ือไดรับการอนุมัติ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(ก) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน
ก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดใหเปล่ียนบริษัทจัดการ  และมีการ
แตงต้ังบริษัทจัดการรายใหมขึ้น ในเวลาใดๆ ระหวางอายุของกองทุน 

(ข) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการ
กองทุนรวม หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีบริษัทจัดการได 
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(ค) ในกรณีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ส่ังเพิกถอนบริษัทจัดการจากการบริหารจัดการกองทุนตาม
มาตรา 128 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย และ 

(ง) ในกรณีท่ีที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมตเิห็นชอบการเปล่ียนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการ
ท่ีกําหนดไวโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ 
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อันมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับ
ประกาศ คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว หรือเปนการเปล่ียนแปลง แกไขเพ่ิมเติมใน
ลักษณะท่ีมีผลใหเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีแกบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไมประสงคจะรับ
หนาท่ีตอไป ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษรวาไม
ประสงคท่ีจะรับหนาท่ีตอไป โดยมีเงื่อนไขวาบริษัทจัดการจะตองเสนอช่ือบริษัทจัดการราย
ใหมท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยกําหนด  (เวนแตผูถือหนวยลงทุน
ประสงคจะจัดหาบริษัทจัดการรายใหมเอง) โดยท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนจะดําเนินการ
แตงต้ังบริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยกําหนด เพ่ือทํา
หนาท่ีจัดการกองทุนตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนแทนบริษัทจัดการภายใน 90 วัน 
นับจากวันท่ีไดรับแจงจากบริษัทจัดการ 

ในการเปล่ียนบริษัทจัดการ หากเปนกรณีท่ีกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหการเปล่ียนแปลงดังกลาว
ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก็ใหดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน บริษัท
จัดการจะตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังบริษัทจัดการรายใหม อยางไรก็ดี หากเปนกรณี
ท่ีบริษัทจัดการไดทําการแจงการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการเปนลายลักษณอักษรตามขอ  (ง) 
ขางตนน้ีจนครบถวนแลว แตผูถือหนวยลงทุนไมเห็นชอบกับการแตงต้ังบริษัทจัดการรายใหมท่ีบริษัท
จัดการเสนอช่ือ หรือกองทุน และ/หรือ ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถแตงต้ังบริษัทจัดการรายใหมได
ภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงจากบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลิกกองทุน และใน
กรณีดังกลาวจะถือวาผูถือหนวยลงทุนทุกรายไดใหความเห็นชอบกับการเลิกกองทุนแลว 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของบริษัทจัดการในเวลาใดๆ หลังจากผูถือหนวยลงทุนมีมติเปล่ียนตัวบริษัทจัดการ
แลวตามท่ีกําหนดไวในขอ (ก) หรือภายหลังจากวันส้ินสุดการปฏิบัติหนาท่ีบริษัทจัดการตามขอ  (ง) 
ขางตน บริษัทจัดการจะยังคงมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราท่ีระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุน โดยคํานวณจํานวนคาธรรมเนียมการจัดการตามระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ีจริง 

7.7.3. ผูดูแลผลประโยชน 

บริษัทจัดการจะแตงต้ังธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในกฎหมายหลักทรัพย เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชน  



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 498 

รายละเอียดติดตอของผูดูแลผลประโยชนเปนไปดังน้ี 

ช่ือ  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู  เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ  
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140  

หมายเลขโทรศัพท 0-2470-3201 

หมายเลขโทรสาร 0-2470-1996-7 

1. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 

ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบหลักๆ ดังตอไปน้ี 

(ก) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา
แตงต้ังผูดูแลผลประโยชน 

(ข) ลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการในนามผูถือหนวยลงทุน 

(ค) รับรองการไดรับเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน และใหการสนับสนุนการจัดตั้งและการจดทะเบียน
จัดต้ังกองทุนกับสํานักงาน ก.ล.ต. 

(ง) กํากับดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหลักทรัพย และโครงการจัดการกองทุน 

ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยเครงครัด  

(จ) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอตอสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ หรือ
งดเวนกระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย
หลักทรัพย ท้ังน้ี ภายในหาวันนับต้ังแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(ฉ) รับฝากทรัพยสินของกองทุนโดยแยกไวตางหากจากทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน  หรือ
ทรัพยสินของบุคคลอ่ืนซ่ึงผูดูแลผลประโยชนเปนผูรับฝากไว 

(ช) ควบคุมและดูแลใหการเบิกจาย การจาย และการสงมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพยสินอ่ืนใด
ของกองทุนเปนไปตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุน  รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพยสิน
และสิทธิรายได สัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ี 
และสัญญาบริการหลัก 

(ซ) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน 
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(ฌ) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีของตนหรือฟองรองเรียกคา
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ัง
ปวง หรือเมื่อไดรับคําส่ังจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยคาใชจายในการฟองรองบังคับคดดัีงกลาว 

ใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนได 

(ญ) ตรวจสอบและถวงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการโดย
เครงครัด ดวยความซื่อสัตยสุจริตและดวยความระมัดระวัง โดยใชความรูความสามารถเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพเพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

(ฎ) พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน
ของกองทุนท่ีมีมูลคามากกวา 100 ลานบาท แตนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินรวม
ของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการไดมาหรือจําหนายไปดังกลาว โดยใหเปนไปตามโครงการจัดการ
กองทุนและกฎหมายหลักทรัพย ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงความเห็นของผูเช่ียวชาญอิสระ ซ่ึงไดรับ
การแตงต้ังโดยคาใชจายของกองทุน (ถามี) 

(ฏ) พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทําสัญญาหรือแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกสัญญา ท่ี
เก่ียวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีมีมูลคาของสัญญามากกวา 100 ลานบาทแตนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินรวม
ของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการเขาทําสัญญาหรือแกไขเพ่ิมเติมหรือบอกเลิกสัญญาดังกลาว โดย
ใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญอิสระ (ซ่ึงไดรับการแตงต้ังโดยคาใชจายของกองทุน) 

(ฐ) แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน  เม่ือผูดูแลผลประโยชนเห็นวามี
เหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดข้ึน อันมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินของกองทุน
อยางมีนัยสําคัญ หรือเมื่อเห็นวาจําเปนตองประเมินคาใหมเพ่ือกองทุน 

(ฑ) ใหความเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีตองไดรับความเห็นจากผูดูแลผลประโยชน ซ่ึงรวมถึงเร่ืองท่ีตอง
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนดวย 

(ฒ) ดําเนินการใหมีการรับหรือชําระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการรอง
ขออยางสมเหตุสมผล ท้ังน้ี โดยตองเปนไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรือ ขอกําหนด
ของเอกสารธุรกรรมท่ีเก่ียวของ (ตามแตกรณี) 

(ณ) ไมกระทําการอันเปนการขัดกับประโยชนของกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน  ไมวาการกระทํา
น้ันจะเปนไปเพ่ือประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอ่ืน เวนแตเปนการ
เรียกคาตอบแทนในการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปนการดําเนินการในลักษณะท่ี
เปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางพอเพียงแลว  โดยผูถือ
หนวยลงทุนท่ีไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน 
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(ด) ในกรณีท่ีการดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมดําเนินการ
ขอมติ ใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจดําเนินการตามท่ีจําเปนเพ่ือขอมติของผูถือหนวยลงทุน
ได 

(ต) มีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนและสัญญา
แตงต้ังผูดูแลผลประโยชน และ 

(ถ) ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย  และสัญ ญ าแตงต้ังผู ดูแล
ผลประโยชน 

2. การถอดถอนและเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน 

บริษัทจัดการอาจเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปน้ี 

(ก) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดใหเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชน 
และมีการแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมขึ้น ในเวลาใดๆ ระหวางอายุของกองทุน 

(ข) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนกระทําการใดๆ ท่ีขัดตอผลประโยชนของกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนในลักษณะท่ีมีนัยสําคัญและไมสามารถเยียวยาได 

(ค) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยหรือ
ธุรกิจสถาบันการเงิน หรือในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีหรือความ
รับผิดชอบในฐานะผูดูแลผลประโยชนได 

(ง) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําความผิดอาญาเก่ียวกับทรัพยตามบทบัญญัติในหมวด 1 

หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แหงประมวลกฎหมายอาญา 

(จ) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาท่ีหรือความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในสัญญา
แตงต้ังผูดูแลผลประโยชน 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนท่ีสําคัญอันเน่ืองมาจากการ
แกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายหลักทรัพย หรือกรณีอ่ืนใดอันมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงกันไดในการแกไข เปล่ียนแปลงสัญ ญาแตงต้ังผู ดูแล
ผลประโยชนใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงหรือแกไขดังกลาว  ท้ังน้ี เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงหรือแกไขดังกลาวมีผลใหเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีแกผูดูแลผลประโยชน  และ
ผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาท่ีดังกลาวตอไป ในกรณีดังกลาว ผูดูแลผลประโยชน
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได  โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 
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(ช) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
หลักทรัพย ในกรณีดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนจัดการ
แกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการทราบหรือควร
ไดทราบการขาดคุณสมบัติดังกลาว หรือวันถัดจากวันท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบการขาด
คุณสมบัติดังกลาวและบริษัทจัดการจะแจงการแกไขการขาดคุณสมบัติดังกลาวใหสํานักงาน 
ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีผูดูแลผลประโยชนแกไขการขาด
คุณสมบัติเสร็จส้ิน ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขการขาดคุณสมบัติใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผูดูแล
ผลประโยชนตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาให
แก ไข  เม่ือได รับอนุญ าตจากสํานักงาน ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงต้ังผู ดูแล
ผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน ท้ังน้ี เวนแตสํานักงาน ก.ล.ต. จะ
ส่ังการเปนอยางอ่ืน 

(ซ) เม่ือมีผูใดเสนอหรือย่ืนคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของในสวนท่ีเก่ียวกับ
ผูดูแลผลประโยชน (1) เพ่ือเลิกกิจการของผูดูแลผลประโยชนหรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนใดท่ี
คลายคลึงกัน  หรือ (2) เพ่ือฟนฟูกิจการ ประนอมหน้ีหรือผอนผันการชําระหน้ี จัดการ
ทรัพยสิน ชําระบัญชี หรือรองขออ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันภายใตกฎหมายปจจุบันหรือในอนาคต 

หรือภายใตขอบังคับตางๆ หรือ 

(ฌ) เม่ือหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชนวา
มีความผิด หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศ
เปนการท่ัวไป 

(ญ) เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไวขางตน  

โดยบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายหนึงฝายใดท่ีประสงคจะบอกเลิกสัญญาบอก
กลาวใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน  

เน่ืองจากกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหกองทุนตองมีผูดูแลผลประโยชน  ดังน้ัน ในกรณีท่ีผูดูแล
ผลประโยชนหมดหนาท่ีลงตามเงื่อนไขการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนน้ันตองทํา
หนาท่ีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตอไปอยางสมบูรณจนกวาจะจดัการโอนและสงมอบทรัพยสินและ
เอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจนเสร็จส้ิน  หรือตามคําส่ังของ
บริษัทจัดการ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปน เพ่ือใหการโอนและสงมอบ
ทรัพยสิน และเอกสารท้ังหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจนเสร็จส้ิน ท้ังน้ี 

ภายในเวลาอันสมควรเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความตอเน่ือง ท้ังน้ี ผูดูแลผลประโยชนยังคง
มีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดคํานวณไดภายใตสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน จนกวา
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การจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารดังกลาวใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม  หรือตามคําส่ังของ
บริษัทจัดการ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะแลวเสร็จ  

ในกรณีท่ีสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน 

และ/หรือ คาใชจายอ่ืนใดท่ีถึงกําหนดชําระแตยังมิไดชําระใหแกผูดูแลผลประโยชนตามสัญญาแตงต้ัง
ผูดูแลผลประโยชน ซ่ึงเกิดข้ึนกอนการส้ินสุดของสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนแตยังมิไดรับชําระ  

โดยคาตอบแทน และ/หรือ คาใชจายอ่ืนใด จะคํานวณถึงวันท่ีครบระยะเวลาบอกกลาวการบอกเลิก
สัญญาหรือระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน 

3. สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน 

บริษัทจัดการเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนหรือเอกสารท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินของกองทุนซ่ึงรวมถึง
เอกสารการทําธุรกรรมซ่ึงเก่ียวของกับทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนท้ังหมดไว ณ สํานักงานของผูดูแล
ผลประโยชน เวนแต โดยลักษณะของทรัพยสินน้ันไมสามารถเก็บรักษาไว ณ สํานักงานของผูดูแล
ผลประโยชนได หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนตกลงเปนอยางอ่ืน 

ช่ือ  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู  เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชนรายใหม บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพยสินและเอกสาร
สําคัญของกองทุนไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนรายใหม  

ผูดูแลผลประโยชนตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยพลันเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรักษา
ทรัพยสินของกองทุน  

7.7.4. นายทะเบียนหนวยลงทุน 

1. การแตงตั้งนายทะเบียน 

บริษัทจัดการไดแตงต้ังนิติบุคคลตอไปน้ีซ่ึงเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตการใหบริการเปนนายทะเบียน
หลักทรัพยจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหทําหนาท่ีเปนนายทะเบียน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทํา 

บันทึก และเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.  วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวของและขอกําหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาแตงต้ังนายทะเบียน 
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ช่ือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ท่ีอยู เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

หมายเลขโทรศัพท 0-2009-9000 

หมายเลขโทรสาร 0-2009-9991 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจแตงต้ังบุคคลอ่ืนท่ีไดรับใบอนุญาตการใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย
จากสํานักงาน ก.ล.ต.และไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย ใหทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนของ
กองทุนได โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ 

2. สิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบของนายทะเบียน 

นายทะเบียนมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบหลักๆ ดังตอไปน้ี 

(ก) มีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีเปนนายทะเบียน 

(ข) จัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ซ่ึงอยางนอยประกอบดวยรายการขอมูล
ตามท่ีกําหนดไวในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. 

(ค) เก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนไวที่สํานักงานของนายทะเบียน 

(ง) จัดทําและบันทึกสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนใหถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบันตามความ
เปนจริง 

(จ) กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเร่ืองเก่ียวกับการโอน  การจํานํา การอายัด การออกใบหนวย
ลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และการ
อ่ืนใดท่ีจําเปน และปดประกาศระเบียบวิธีปฏิบัติดังกลาวไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการของนาย
ทะเบียน 

(ฉ) จัดใหมีและคงไวซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีสามารถปองกันการกระทําโดยมิชอบอันอาจ
กอให เกิดความเสียหายแกผู ถือหนวยลงทุน  และระบบการเก็บรักษา  รวบรวม และ
ประมวลผลขอมูล ตลอดจนระบบสํารองขอมูล ท้ังน้ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย 

(ช) อํานวยความสะดวกแกผูถือหนวยลงทุนในการตรวจดูหรือขอสําเนาสมุดทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนไดในระหวางเวลาทําการของนายทะเบียน ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย 
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(ซ) ปฏิเสธคําขอลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนกรณีท่ีการโอนหนวยลงทุนไม เปนไปตาม
โครงการจัดการกองทุน และ/หรือ กฎหมายหลักทรัพย หรือหากการรับลงทะเบียนจะเปนเหตุ
ใหการถือหนวยลงทุนไมเปนไปตามโครงการจัดการกองทุน  และ/หรือ กฎหมายหลักทรัพย 
หรือเกินอัตราการถือหนวยลงทุนท่ีกําหนด  

(ฌ) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามกฎหมายหลักทรัพยเก่ียวกับสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และหนาท่ี
อ่ืนท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุน และ 

(ญ) จายเงินปนผล และเงินลดทุน 

7.7.5. ผูประเมินคาของกองทุน 

1. การแตงตั้งผูประเมินคา 

ในการลงทุนใน ทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 บริษัทจัดการได
แตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินตอไปน้ีใหทําหนาท่ีประเมินคาทรัพยสิน ตามท่ีกําหนดไวในโครงการ
จัดการกองทุน และขอกําหนดในการประเมินคาทรัพยสินตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย 

ช่ือ บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด  

ท่ีอยู เลขท่ี 888/151 ช้ัน 15 ตึก มหาทุน พลาซา | 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  

หมายเลขโทรศัพท 02-651-4447 

ช่ือ บริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จํากัด 

ท่ีอยู เลขท่ี 138 อาคาร บุญมิตร ช้ัน 2 หอง C2  
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500  

หมายเลขโทรศัพท  02-354-3377-8 

หมายเลขโทรสาร 02-235-3379  

ในการแตงต้ังผูประเมินคาสําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะตองแตงต้ังบริษัทประเมินคาซ่ึง
มีคุณสมบัติและความเช่ียวชาญครบถวนในการปฏิบัติหนาท่ีประเมินคาหรือตรวจสอบการประเมินคา
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานของกองทุนหรือประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ิมเติมท่ีกองทุนจะลงทุนตามท่ีกําหนดไวในโครงการจัดการกองทุน และขอกําหนดในการประเมินคา
ทรัพยสินตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย  ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะไมแตงต้ังผูประเมินคาราย
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เดียวกันเพ่ือประเมินคาหรือตรวจสอบการประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานติดตอกันเกิน
สองคร้ัง 

2. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูประเมินคา 

ผูประเมินคา มีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบหลักดังตอไปน้ี 

(ก) มีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูประเมินคา 

(ข) ประเมินคาหรือตรวจสอบการประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึงกองทุนได
ลงทุนไปแลว หรือจะลงทุนตามท่ีกําหนดไวในโครงการจัดการกองทุน และขอกําหนดในการ
ประเมินคาทรัพยสินตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพยและท่ีกําหนดไวในสัญญา
ใหบริการประเมินคาทรัพยสิน และ 

(ค) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาใหบริการประเมินคาทรัพยสิน 

7.7.6. ที่ปรึกษากองทุน 

1. ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทจัดการอาจแตงต้ัง เปล่ียนตัว หรือยกเลิกการแตงต้ังบุคคลใดๆ เปนท่ีปรึกษาทางการเงินของ
กองทุน อยางไรก็ตาม บุคคลดังกลาวจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนของกองทุน 

หรือการบริหารจัดการกองทุน บุคคลดังกลาวจะตองปฏิบัติหนาท่ี และมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหามตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(1) สิทธิ หนาท่ีและความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาทางการเงินของกองทุน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับการแตงต้ังจะตองเปนบุคคลท่ีอยูในบัญชีรายช่ือท่ีปรึกษาทางการเงินท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ และจะตองเปนอิสระจากนิติบุคคลผูโอนและกลุมบุคคลเดียวกัน
ของนิติบุคคลผูโอน  ท่ีปรึกษาทางการเงิน  มีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบเก่ียวกับ กองทุน 
ดังตอไปน้ี 

(ก) จัดใหมีการตรวจสอบและสอบทานธุรกิจ (due diligence) โดยท่ีปรึกษาตามท่ีจําเปน (เชน 

การตรวจสอบและสอบทานดานการเงิน  การตรวจสอบและสอบทานดานกฎหมาย  การ
ตรวจสอบและสอบทานดานเทคนิค) เก่ียวกับกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนจะลงทุนและ
รวมกับบริษัทจัดการจัดใหมีการวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานหรือกิจการโครงสรางพ้ืนฐานและใหความเห็นเก่ียวกับกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
กองทุนจะลงทุนน้ัน ตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยกําหนด 
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(ข) จัดเตรียมความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของสมมุติฐานท่ีใชในรายงานการประเมินคา 

ซ่ึงความเห็นดังกลาวตองเปดเผยในหนังสือช้ีชวนดวย 

(ค) ใหความเห็นเก่ียวกับประมาณการทางการเงินของกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึงการ
วิเคราะหซึ่งแสดงการวิเคราะหในกรณีพ้ืนฐาน (base case) และท่ีปรึกษาทางการเงินมิไดให
ความเห็นเก่ียวกับการวิเคราะหในกรณีพ้ืนฐานและความคลาดเคล่ือนหรือความแตกตาง
ระหวางรายงานการประเมินคาและประมาณทางการเงินดังกลาว เน่ืองจากบริษัทจัดการ
และทรูมิไดเสนอผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลง (sensitivity analysis)   

(ง) ใหความเห็นเก่ียวกับขอได เป รียบและขอเสียเปรียบของสิทธิของผู ถือหนวยลงทุน 

เปรียบเทียบกับสิทธิของเจาหน้ีและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีสิทธิเหนือรายไดในอนาคตดังกลาว 
(เฉพาะในกรณีท่ีทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนจะลงทุนเปนสิทธิในการรับ
ประโยชนจากรายไดในอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบงรายไดในอนาคตและกองทุนมิไดเปน
บุคคลเดียวท่ีมีสิทธิไดรับรายไดในอนาคตท้ังจํานวน) 

(จ) มีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากกองทุนในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของ
กองทุนตามสัญญาใหบริการท่ีปรึกษาทางการเงิน 

(ฉ) ใหคําปรึกษาและคําแนะนํา และใหความชวยเหลือแกบริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดตั้งกองทุน 

(ซ่ึงรวมถึงการรับรองความถูกตองและสมบูรณของขอมูลท่ีแสดงไวในเอกสารคําขอท่ีย่ืนตอ  

สํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือจัดตั้งกองทุน) การระดมทุน และการวางแผนกลยุทธในการลงทุน และ 

(ช) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาใหบริการท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินสําหรับการเสนอขาย การลงทุนในทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม และทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 

บริษัทจัดการไดแตงต้ังธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนท่ีปรึกษาทางการเงิน 

รายละเอียดติดตอของท่ีปรึกษาทางการเงินมีดังน้ี 

ช่ือ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจัุกร เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

หมายเลขโทรศัพท 0-2544-7097 

หมายเลขโทรสาร 0-2544-2185 
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2. ที่ปรึกษาอื่น 

บริษัทจัดการอาจแตงต้ัง เปล่ียนตัว หรือยกเลิกการแตงต้ังบุคคลใดๆ เปนท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ของกองทุน 

เชน ท่ีปรึกษากฎหมายและท่ีปรึกษาพิเศษ เปนตน อยางไรก็ตาม บุคคลดังกลาวจะตองไมมีสวนรวมใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหนายทรัพยสินของกองทุน หรือการบริหารจัดการกองทุน บุคคล
ดังกลาวจะตองปฏิบัติหนาท่ี และมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
หลักทรัพย และ/หรือ กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ท่ีปรึกษาอ่ืนของกองทุน มีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบเก่ียวกับกองทุน ดังตอไปน้ี 

(ก) มีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากกองทุนในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีปรึกษาของกองทุนตาม
สัญญาใหบริการท่ีปรึกษา 

(ข) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกบริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดต้ังหรือบริหารจัดการกองทุนตาม
ขอบเขตท่ีตกลงกัน และ 

(ค) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาใหบริการท่ีปรึกษา 

7.7.7. บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ   

1. ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ (Domestic Bookrunner) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)   

2. ผูซื้อหนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) 

Credit Suisse (Singapore) Limited และ Nomura Singapore Limited  

3. ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคม 

บริษัทจัดการไดแตงต้ังบริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด  เปนผู จัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคมเพ่ือทําหนาท่ีใหบริการเก่ียวกับงานดานธุรการ การจัดหาผลประโยชน และการตลาดใน
สวนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
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รายละเอียดติดตอของผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมมีดังน้ี 

ช่ือ บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด 

ท่ีอยู 18 อาคารทรูทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

หมายเลขโทรศัพท 02 858 2530 

หมายเลขโทรสาร 02 858 4321 

โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับสิทธิ  หนาท่ี  และความรับผิดชอบของผู จัดการทรัพย สิน
โทรคมนาคมเก่ียวกับกองทุนในหัวขอ 3.7.1 “สาระสําคัญของสัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตนและสัญญาเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน”- (ค) “สัญญาบริการหลักฉบับลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ระหวางผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมและกองทุน (ตามท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม รวมถึงตามขอตกลง
เพ่ิมเติม ฉบับลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และขอตกลงเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ระหวางผูจัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญาบริการหลัก”)”    

7.7.8. ผูสอบบัญชีกองทุน 

1. การแตงตั้งผูสอบบัญชี 

บริษัทจัดการไดแตงต้ังผูสอบบัญชีตอไปน้ีใหทําหนาท่ีจัดทํา สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบงบการเงิน
ของกองทุนตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย 

ช่ือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

ท่ีอยู อาคารบางกอกซต้ีิทาวเวอร ช้ันท่ี 15  

เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขโทรศัพท 0-2286-9999 และ 0-2344-1000 

หมายเลขโทรสาร 0-2844-1000 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจแตงต้ังบุคคลอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญชี ใหทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของกองทุนได โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. 
ทราบตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 
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2. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีอิสระ 

ผูสอบบัญชีของกองทุนอิสระ มีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบหลักดังตอไปน้ี 

(ก) มีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูสอบบัญชี 

(ข) จัดทํา สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนตามตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
หลักทรัพย และมาตรฐานการจัดทําบัญชีที่ใชบังคับ และ 

(ค) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาใหบริการสอบบัญชี 

7.8. คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ 

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด หรือคาใชจายท่ีสมเหตุสมผลจากผูจองซ้ือหนวย
ลงทุน ผูถือหนวยลงทุน หรือกองทุนไดเพียงเทาท่ีบริษัทจัดการไดจัดใหมีการกําหนดไวในโครงการจัดการกองทุน
เทาน้ัน นอกจากน้ี เม่ือมีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนเสร็จส้ินแลว บริษัทจัดการสามารถหักเงินของ
กองทุนเพ่ือนําไปชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดต้ังและการบริหารจัดการกองทุน
ตามท่ีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนได 

7.8.1. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน 

(ก) คาธรรมเนียมการโอนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน 

ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด (หากมี) 

(ข) คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 

ไมมี 

(ค) คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

ไมมี 

(ง) อ่ืนๆ 

(1) คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียนตามอัตราท่ีบริษัท
จัดการ และ/หรือ นายทะเบียนกําหนด 

(2) คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดําเนินการให 
ผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามท่ีจายจริง  

คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราท่ียังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกัน 
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7.8.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

(ก) คาธรรมเนียมบริษัทจัดการ 

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.2 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิท่ีปรับปรุงแลว  

(ข) คาบริการสําหรับงานบริการดานธุรการและการตลาดของผูจัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคม 

(1) คาบริการสําหรับบริการดานธุรการ ประกอบดวย 

(ก) คาบริการจํานวน 18.3 ลานบาท สําหรับป พ.ศ. 2557 ท้ังน้ี นับแตป พ.ศ.2558 จะ
มีการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมข้ึนรายปในอัตราเทากับดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ท่ี
ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ประเทศไทยสําหรับปกอนหนา ท้ังน้ี อัตราดังกลาว
ตองไมเกินรอยละ 3.5 และ 

(ข) คาบริการรายเดือนในอัตรารอยละ 0.15 ของรายไดสุทธิรายเดือนของกองทุนท่ีเกิด
จากทรัพยสินท่ีใหบริการดานธุรการ (หลังหักคาใชจายเก่ียวกับสิทธิแหงทาง การ
ประกันภัย และเงินคาเชาตามสัญญาเชาท่ีดินท่ีเก่ียวของ)  

(2) คาบริการสําหรับบริการดานการตลาดประกอบดวย 

(ก) คาบริการรายเดือนในอัตรารอยละ 2 ของรายไดรายเดือนท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ี
ใหบริการดานการตลาดท่ีกองทุนไดรับจากผูเชาและบริหารจัดการรายใดๆ ท่ีเชา 
ดําเนินการและบริหารจัดการทรัพยสินท่ีใหบริการดานการตลาดนอกเหนือไปจาก
ทรัพยสินท่ีผูเชาและบริหารจัดการด้ังเดิมเชา ดําเนินการและบริหารจัดการหรือตก
ลงวาจะเชา ดําเนินการและบริหารจัดการในวันท่ีของสัญญาเชา ดําเนินการ และ
บริหารจัดการหลักท่ีไดมีการแกไขและแทนท่ีท่ีเก่ียวของ โดยมีคาบริการรายปเพ่ิม
ในอัตรารอยละ 3 ของจํานวนท่ีเกินกวาประมาณการรายไดรายปท่ีเก่ียวกับ
ทรัพยสินท่ีใหบริการดานการตลาดสําหรับปดังกลาว  

(ข) คาบริการคงท่ีในอัตราปละ 20 ลานบาท โดยจายในวันทําการแรกของป พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2562 หรือ วันอ่ืนตามท่ีคูสัญญาจะตกลงกัน อันเก่ียวกับทรัพยสิน
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 และทรัพยสินโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีลงทุนเพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 3 ท่ีจะสงมอบใหกองทุนท่ีจะให
ผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมทําการตลาดในป พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 
ตามลําดับ 

(ค) คาบริการเพ่ิมเติมซ่ึงจะชําระ (ก) เม่ือผูเชาและบริหารจัดการท่ีเปนบุคคลภายนอก
รายใดตอสัญญาเชา ดําเนินการ และบริหารจัดการท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีใหบริการ
ดานการตลาด (ข) เม่ือมีทรัพยสินท่ีใหบริการดานการตลาดท่ีใหผูจัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคมทําการตลาด เพ่ิมเติม ท้ังน้ี อัตราคาบริการเพิ่มเติมในแตละกรณีจะ
เปนไปตามท่ีกองทุนและผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมจะไดตกลงกัน  
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โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับคาบริการสําหรับงานบริการดานธุรการและ
การตลาดของผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมเพ่ิมเติมในหัวขอ  3.7.1 “สาระสําคัญของ
สัญญาท่ีทําใหไดมาซ่ึงทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตนและสัญญาเก่ียวกับ
การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเบ้ืองตน” - (ค) “สัญญา
บริการหลักฉบับลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหวางผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมและ
กองทุน (ตามท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม รวมถึงตามขอตกลงเพ่ิมเติม ฉบับลงวันท่ี 5 มีนาคม 
พ.ศ. 2558 และขอตกลงเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ระหวางผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมและ
กองทุน) (“สัญญาบริการหลัก”)”  

 

(ค) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.03 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนจะไมต่ํากวาเดือนละ 350,000 บาท 

ท้ังน้ี ผูดูแลผลประโยชนสามารถเรียกเก็บคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีผูดูแลผลประโยชนไดออกไปตามท่ี
จําเปนและสมเหตุสมผลอันเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับการปฏิบัติหนาท่ีผูดูแลผลประโยชน อาทิ 
คาธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต (BAHTNET) คาธรรมเนียมธนาคารตางๆ คาธรรมเนียม
และคาบริการศูนยรับฝากหลักทรัพย คาใชจายในการตรวจสอบทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานของกองทุน คาเดินทาง คาท่ีปรึกษารวมถึงการวาจางผูเช่ียวชาญภายนอก  คาท่ี
ปรึกษากฎหมายภายนอกและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองจากหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี
กําหนดในโครงการจัดการกองทุน และสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนหรือตามท่ีสํานักงาน 
ก.ล.ต. เห็นควรใหเปนหนาท่ีของผูดูแลผลประโยชนเปนตน ท้ังน้ี ตามจํานวนท่ีจายจริง 

(ง) คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.023 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิตอป โดยมีอัตราคาธรรมเนียม
รายปขั้นตํ่าจํานวน 3,200,000 บาท 

(จ) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ 
และผูซื้อหนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) 

(ฉ) คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ และผูซื้อ
หนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ในการเสนอขายหนวยลงทุนท่ีออก
ใหมภายหลังจากการเสนอขาย จะเปนไปตามสัญญาระหวางคูสัญญาท่ีเก่ียวของขณะการ
เสนอขายหนวยลงทุน 
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(ช) คาธรรมเนียมการจัดสรรหนวยลงทุนในการเสนอขาย 

ตามจํานวนท่ีบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด กําหนดโดยกองทุนจะชําระคาธรรมเนียม
ดังกลาว รวมท้ังคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริงอันเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติหนาท่ีจัดสรรหนวยลงทุน 

(ซ) คาธรรมเนียมผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

คาธรรมเนียมผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ในการเสนอขายหนวยลงทุนท่ีออกใหม
ภายหลังจากการเสนอขาย จะเปนไปตามสัญญาระหวางคูสัญญาท่ีเก่ียวของขณะการเสนอ
ขายหนวยลงทุน 

(ฌ) คาธรรมเนียมและคาใชจายของที่ปรึกษาอื่น 

คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีปรึกษาอ่ืนสําหรับกองทุน รวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนจริงของท่ีปรึกษาสําหรับการจัดต้ังและบริหารจัดการกองทุน การจัดจําหนายหนวย
ลงทุนท้ังในประเทศและในตางประเทศ และการซ้ือทรัพยสินเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุน 
เชน คาท่ีปรึกษาเฉพาะดาน (รวมถึงท่ีปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการ
สุมตรวจสอบสภาพทรัพยสินท้ังตอนสงมอบและภายหลังจัดต้ังกองทุน และท่ีปรึกษาท่ี
เช่ียวชาญดานการประกันภัย) คาท่ีปรึกษาการลงทุน คาท่ีปรึกษากฎหมายและ/หรือภาษี คา
ทนายความ เปนตน ในจํานวนตามท่ีจายจริง โดยกองทุนจะชําระคาธรรมเนียมดังกลาว 
รวมท้ังคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริงอันเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีของท่ีปรึกษาแตละราย เชน คาเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรสาร คาพิมพหรือทํา
สําเนาเอกสาร คาแปลเอกสาร เปนตน 

(ญ) คาธรรมเนียมธนาคารผูรับฝากเงินเพ่ือรักษาเงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน
คร้ังแรก 

ตามท่ีจายจริง โดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนจะชําระคาธรรมเนียมดังกลาว รวมท้ัง
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริงอันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาท่ี
ของธนาคาร เชน คาธรรมเนียมท่ีปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงคาใชจายของท่ีปรึกษา
กฎหมายดังกลาวเปนตน 

(ฎ) คาธรรมเนียมและคาใชจายเก่ียวกับการโฆษณาและการตลาด 

คาธรรมเนียมและคาใชจายเก่ียวกับการโฆษณาและการตลาดมีดังตอไปน้ี  

(1) ตามท่ีจายจริง ท้ังน้ี จะไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนเงินเพ่ิมทุนในการเพ่ิมทุนแตละคร้ัง 
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(2) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ นักลงทุนสัมพันธ การสงเสริมการขาย รวมถึง
คาใชจายท่ีเก่ียวของกบัการจัดการประชุมผูถือหนวยลงทุน (ถามี) และการตลาด เพ่ือให
นักลงทุนท่ัวไปทราบขอมูลเก่ียวกับกองทุน ไมเกิน 50 ลานบาท ตอปบัญชี 

(ฏ) คาธรรมเนียมการย่ืนคําขอตอสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย 

(1) คาธรรมเนียมการย่ืนคําขออนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการจัดตั้งและจัดการกองทุน
ตามจํานวนท่ีกฎหมายหลักทรัพยกําหนด 

(2) คาธรรมเนียมการย่ืนคําขอใหตลาดหลักทรัพยรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยตามจํานวนท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 

(ฐ) คาธรรมเนียมการรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(1) คาธรรมเนียมแรกเขา 

เม่ือตลาดหลักทรัพยรับจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแลว กองทุนจะชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในอัตรารอยละ 0.05 ของเงินทุนจด
ทะเบียน โดยมีอัตราคาธรรมเนียมไมนอยกวา 100,000 บาท และอัตราคาธรรมเนียมข้ัน
สูงไมเกินกวา 3,000,000 บาท 

(2) คาธรรมเนียมรายป 

กองทุนตองชําระคาธรรมเนียมรายปดังตอไปน้ี 

(ก) รอยละ 0.035 ของเงินทุนจดทะเบียนในสวนท่ีไมเกิน 200 ลานบาท 

(ข) รอยละ 0.030 ของเงินทุนจดทะเบียนในสวนท่ีเกินกวา  200 ลานบาท แตไมเกิน 

1,000 ลานบาท 

(ค) รอยละ 0.025 ของเงินทุนจดทะเบียนในสวนท่ีเกินกวา 1,000 ลานบาท แตไมเกิน 

5,000 ลานบาท 

(ง) รอยละ 0.020 ของเงินทุนจดทะเบียนในสวนท่ีเกินกวา 5,000 ลานบาท แตไมเกิน 

10,000 ลานบาท 

(จ) รอยละ 0.010 ของเงินทุนจดทะเบียนในสวนท่ีเกินกวา 10,000 ลานบาท 

หรืออัตราอ่ืนๆ ซ่ึงตลาดหลักทรัพยอาจประกาศกําหนดเปนคร้ังคราว 
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ท้ังน้ี อัตราคาธรรมเนียมข้ันตํ่าตองไมนอยกวา 50,000 บาท และอัตราคาธรรมเนียมข้ัน
สูงไมเกินกวา 3,000,000 บาท  

(ฑ) คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับกองทุน 

(1) คาธรรมเนียมและคาใชจายในการตรวจสอบบัญชี รวมท้ังตรวจระบบงาน ตรวจรายรับ
รายจาย และคาธรรมเนียม และคาใชจายท่ีปรึกษาของกองทุน เชน คาท่ีปรึกษาเฉพาะ
ดาน (รวมถึงท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการสุมตรวจสอบ
สภาพทรัพยสินท้ังตอนสงมอบและภายหลังจัดต้ังกองทุน และท่ีปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญดาน
การประกันภัย) คาท่ีปรึกษาการลงทุน คาท่ีปรึกษากฎหมาย คาทนายความ เปนตน 

(2) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ือการจัดหา ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ทรัพยสิน 

หลักทรัพย ของกองทุน เชน คานายหนาในการจําหนายหรือโอนสิทธิ คาธรรมเนียมการ
โอน เปนตน 

(3) ภาษีหรือคาธรรมเนียมและอากรแสตมปใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพยตามท่ีจาย
จริง เชน คานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย ซ่ึงจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือขายหลักทรัพย
เม่ือมีการซ้ือหลักทรัพย และจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย 
คาใชจายในการโอนหลักทรัพย เปนตน 

(4) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการประเมินคาและ/หรือ สอบทานการประเมินคา
ทรัพยสิน 

(5) คาใชจายในการบริหาร ซอมแซม ดูแล บํารุงรักษา ตนทุนและคาใชจายในการซ้ือ
ทรัพยสิน คากอสรางเพ่ิมเติม และคาใชจายเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

(6) คาใชจายในการประกันภัย  ดูแล และ/หรือ เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน  เชน 
คาใชจายในการประกันวินาศภัย เปนตน 

(7) คาใชจายเก่ียวกับภาษี คาธรรมเนียมหรือคาใชจายอ่ืนท่ีเรียกเก็บโดยหนวยงานกํากับ
ดูแล คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวของตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด และคาใชจายตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับหนวยงานราชการ (ถามี) 

(8) คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือการรับ
ชําระหน้ีใดๆ  หรือคาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล  โดยผู ดูแล
ผลประโยชนหรือบริษัทจัดการ เพ่ือรักษาสิทธิของผูถือหนวย 
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(9) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินในกรณีมีการ
ลด ทุ น  แ ละ /ห รือ จ าย ป น ผ ล  เช น  ค าธรรม เนี ย ม ธน าค าร  ค าอ าก รแ สต ม ป  
คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

(10) คาจัดทํา จัดพิมพ ใบจองซ้ือหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี 
และ แบบฟอรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกองทุน และคาใชจายในการจัดเตรียมและจัดสง
เอกสารดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(11) คาจัดทําและจัดพิมพหนังสือช้ีชวนหนวยลงทุน  รายงานผูถือหนวยลงทุน รายงาน
ประจําป ตลอดจน คาแปลและจัดสงเอกสารดังกลาว 

(12) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศและรายงานตางๆ 

รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน เชน ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ ประกาศ
การแกไขเพ่ิมเติมโครงการ ประกาศการปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายเงินปนผล  เปนตน 

และ/หรือ ขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุน 

(13) คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน และ/หรือ จัดประชุมผูถือ
หนวยลงทุน เชน คาโทรศัพท คาจัดสงจดหมายเชิญประชุม  และ/หรือ เอกสารการ
ประชุม รายงานการประชุม เปนตน 

(14) คาตอบแทนคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน (สําหรับบุคคลท่ีไมไดเปนบุคคลของ
บริษัทจัดการเอง) หรือคณะกรรมการอ่ืนใด (ถามี) เชน คาจาง คาเบ้ียประชุม เปนตน 

ตามท่ีจายจริง ในจํานวนไมเกิน 10 ลานบาทตอป 

(15) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการจายเงินปนผล เพ่ิมทุน และ/หรือลดทุน และคาใชจาย
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาท่ีของนายทะเบียน เชน การปดสมุดทะเบียน คาเอกสาร
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาบริการงานจดทะเบียนโอนหนวยลงทุน และคาธรรมเนียม
การ ออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนท่ีตองชําระใหแกนายทะเบียน เปนตน 

(16) คาใชจายอันเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแกไขเพ่ิมเติมโครงการ และ/หรือ ท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และ/

หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนการขอมติผูถือหนวย
ลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ เปนตน 

(17) คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน และคาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (ถามี) 

(18) คาใชจายทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน และการบริหารทรัพยสินของกองทุน 
และบริษัทจัดการ เชน คาใชจายในการดําเนินคดี (ถามี) คาใชจายในการยึดทรัพยสิน 

คาใชจายในการใหคําปรึกษากฎหมายและ/หรือการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนท่ี
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ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาท่ีหรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม  หรือเม่ือไดรับคําส่ังจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. คาใชจายดานกฎหมายในการใหความเห็นทางกฎหมาย การ
ดําเนินคดีทางศาล ค าธรรม เนียมศาล  ค าสินไหมทดแทนความเสียหายแก
บุคคลภายนอก คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาใชจายในดานนิติกรรม คาใชจายในการ
แกไขสัญญา คาใชจายในการจัดเตรียมเอกสาร สัญญา ตราสาร หนังสือบอกกลาว 
หนังสือแจงและเอกสารอ่ืนใด และคาใชจายอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทจัดการเห็นสมควร เปนตน 

(19) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการเลิกกองทุนหรือเปล่ียนแปลงบริษัทจัดการ 

(20) รายจายหรือคาใชจายท่ีกองทุนตองจายตามเอกสารธุรกรรม 

(21) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายอ่ืนๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินงานของกองทุน 

(22)  คาตอบแทนของผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมจากการทําหนาท่ีเปนผูจัดการทรัพยสิน
โทรคมนาคมตามจํานวนและ/หรืออัตราท่ีกําหนดไวในสัญญาบริการหลัก  โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.7.1(ค) “สัญญาบริการหลักฉบับลงวันท่ี 24 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ระหวางผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมและกองทุน (ตามท่ีไดมีการ
แกไขเพ่ิมเติม รวมถึงตามขอตกลงเพ่ิมเติม ฉบับลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ
ขอตกลงเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ระหวางผูจัดการทรัพยสินโทรคมนาคมและกองทุน) (“สัญญา
บริการหลัก”)” และหัวขอ 7.8.2 (ข) “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน” 

อัตราคาธรรมเนียมขอ 7.8.1 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซ้ือหนวย
ลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน” และขอ 7.8.2 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุน” เปนอัตราตามท่ีจายจริงท่ียังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกัน  

คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุน  หากเปนคาใชจายท่ีมีภาระตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน จะถือเปนภาระของกองทุน  

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขอ 7.8.2 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุน” ขอ (ก) ขอ (ข) และขอ (ง) ทุกเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสิน หรือมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

หรือมูลคาทรัพยสินสุทธิท่ีปรับปรุงแลว หรือมูลคาเงินลงทุนสะสมของกองทุนแลวแตกรณี ณ 

วันสุดทายของเดือน เปนฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจายจาก
บัญชีของกองทุนเปนรายเดือน  

ท้ังน้ี การตัดจายคาธรรมเนียม และ /หรือ คาใชจายตางๆ ของกองทุน จะเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 517 

อยางไรก็ดี บุคคลท่ีเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมตางๆ ตามขอ 7.8 “คาธรรมเนียมและ
คาใชจายตางๆ” อาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ีกําหนดขางตน ท้ังน้ี แลวแตขอตกลงท่ีคูสัญญาท่ี
เก่ียวของจะไดตกลงกัน 

7.8.3. การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจาย 

(ก) การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายใตอัตราที่ระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิม/ ลด/ ยกเวนคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายภายใต
อัตราท่ีระบุไวในหัวขอ 7.8.1 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซ้ือหนวย
ลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน” และขอ 7.8.2 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุน” ขางตน ตราบเทาท่ีคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายท่ีเปล่ียนแปลงดังกลาวไมเกิน
อัตราท่ีระบุไวในหัวขอท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ดีในการเรียกเก็บ  เพ่ิมหรือลด หรือยกเวน
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนน้ี บริษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว ณ ท่ีเปดเผยของบริษัท
จัดการ 

(ข) การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิท่ีจะเพ่ิม/ลดอัตราคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตามหัวขอ 7.8.1 
“คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน” และ
ขอ 7.8.2 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน” โดยไมถือวาเปนการแกไข
เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) กรณีเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกินกวาอัตราท่ีระบุในโครงการ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกลาวได ในกรณีท่ีไดรับอนุมติจากผูถือหนวยดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือไดรับ
อนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(2) กรณีที่บริษัทจัดการจะเปล่ียนแปลงลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

บริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอัตราใหม  ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ท่ีใช
เปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน  

ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงตามขอ (1) ขอ (2) ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ดังกลาว 
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7.9. มูลคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

การประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(ก) เปนการจัดทํารายงานการประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานอยางเต็มรูปแบบท่ีมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิและเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุน (“รายงาน
ประเมินคา”) 

(ข) การประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานตองผานการประเมินคาโดยผูประเมินคาอยางนอย
หน่ึงราย ในกรณีท่ีทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนจะเขาลงทุนมีมูลคาต้ังแต 50 ลานบาท
ข้ึนไป 

(ค) กรณีการไดมาซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของ การ
ประเมินมูลคาทรัพยสินจะตองดําเนินการโดยผูประเมินคาอยางนอยสองราย 

(ง) กรณีทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเปนหุนหรือตราสารแหงหน้ี  (ตามขอ (จ) ของนิยามคําวา 
“ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน”) ผูประเมินคาตองเปนท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเปนอิสระ ซ่ึงจะตอง
ทําการประเมินคาหุนหรือตราสารแหงหน้ีดังกลาวเพ่ิมเติมไปจากทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน
และการดําเนินงานทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

(จ) ผูประเมินคาตองเปนนิติบุคคลท่ีมีประสบการณหรือความรูความเช่ียวชาญในการประเมินคาทรัพยสิน
กิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

(ฉ) ผูประเมินคาตองพิจารณาผลประโยชนหรือการใชประโยชนของทรัพยสินอยางเต็มรูปแบบ  โดย
พิจารณาถึงขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาท่ีเกี่ยวของ (ไมวาจะเปนฉบับรางท่ีใกลเสร็จสมบูรณหรือ
ฉบับลงนามท่ีไดเปดเผยไวในโครงการจัดการกองทุน) 

(ช) การประเมินคาตองดําเนินการลวงหนากอนการไดมาซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานเปนเวลาไม
เกินหน่ึงป 

(ซ) การประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน จะกระทําโดยผูประเมินคารายเดียวกันติดตอกันเกิน
สองคร้ังมิได 

(ฌ) การประเมินคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานของกองทุนจะกระทําทุกสามปนับแตวันท่ีมีการ
ประเมินคาคร้ังลาสุด หรือเม่ือปรากฏแกบริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนหรือผูสอบบัญชีของ
กองทุนเห็นวามีเหตุการณ หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินกิจการ
โครงสรางพ้ืนฐานอยางมีนัยสําคัญ 
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7.10. การคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสินรวม มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขาย
หนวยลงทุน 

7.10.1. การคํานวณมูลคาทรัพยสินรวม มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาของหนวยลงทุน 

ในการคํานวณมูลคาการลงทุนในทรัพยสินหลัก บริษัทจัดการจะคํานวณโดยใชราคาท่ีไดจากการ
ประเมินคร้ังลาสุดซึ่งปรับปรุงดวยการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน (ถามี) และการ
ตัดจําหนายทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน (ถามี) ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการประเมินลาสุด ท้ังน้ี ในชวงระยะเวลา
สามปแรกหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน บริษัทจัดการจะใชราคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุน
เขาลงทุน กลาวคือ ราคาซ้ือขายของทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาว เวนแตจะมีการประเมินมูลคา
ใหมในระยะเวลาดังกลาวไมวาดวยสาเหตุใดๆ สวนในกรณีการลงทุนในทรัพยสินรองบริษัทจัดการจะใชราคาอ่ืน
ท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (Association of Investment Management Companies - AIMC)   

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินรวม มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาของหนวยลงทุน ตาม
หลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(ก) ใชราคาท่ีเปนไปตามหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีกําหนดเก่ียวกับวิธีการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

(ข) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินรวมและมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม
สองตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

(ค) คํานวณมูลคาของหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตําแหนง  โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลคาของหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมส่ี
ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงท่ีหาท้ิง  

ในกรณีท่ีมีเศษเหลือจากการปดเศษ จะนําเศษน้ันรวมคํานวณเขาเปนทรัพยสินในกองทุน 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ  มูลคาของ
หนวยลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามท่ีระบุไวในขอ  7.10 “การคํานวณและเปดเผยมูลคา
ทรัพยสินรวม มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายหนวยลงทุน” น้ี เวนแตกรณีท่ีสํานักงาน 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไดแกไขเปล่ียนแปลง 

เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ ผอนผันเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไป
ตามน้ันโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

ท้ังน้ี การคํานวณมูลคาทรัพยสินรวม มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาของหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ 
ประกาศเปนการคํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาคร้ังลาสุดเปน
ฐานในการกําหนดมูลคาทรัพยสินหลักของกองทุน  ซ่ึงมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาท่ีจะซ้ือขายไดจริงของ
ทรัพยสินหลักดังกลาว 
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7.10.2. การเปดเผยมูลคาทรัพยสินรวม มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาของหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดทําและเปดเผยรายงานท่ีแสดงมูลคาทรัพยสินรวม มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคา
ของหนวยลงทุน ของวันสุดทายของแตละไตรมาส ภายใน 45 วันนับแตวันส้ินไตรมาส ท้ังน้ี มูลคาท่ีคํานวณได
ดังกลาวตองมีผูดูแลผลประโยชนเปนผูรับรองวาการคํานวณดังกลาวไดกระทําตามกฎหมายหลักทรัพย  

บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลขางตนผานระบบการเปดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย และ
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนผานการประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหน่ึงฉบับและปดประกาศไวในท่ี
เปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน  โดยตองมีการเปดเผย
ช่ือ ประเภท และท่ีตั้งทรัพยสินของกองทุน  

7.10.3. ขอกําหนดการเปดเผยขอมูลและการรายงาน 

บริษัทจัดการจะตองจัดเตรียมและเปดเผยการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  รวมท้ังงบ
การเงิน (ท้ังรายไตรมาสและรายป) รายงานประจําป เหตุการณสําคัญท่ีอาจมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสิน 

ฐานะทางการเงิน หรือผลประกอบการของกองทุน และเหตุการณอ่ืนใดตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพย (แลวแตกรณี) กําหนด 

7.10.4. การเปดเผยขอมูลตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย และผูถือหนวยลงทุน 

เหตุการณสําคัญท่ีตองมีการเปดเผยขอมูล เชน 

(ก) ใหบริษัทจัดการรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในหาวันทําการนับแตวันท่ีบริษัทจัดการรู
หรือควรรูถึงกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษทัจัดการวามีการถือหนวยลงทุนเกินกวาขอจํากัด
ท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” 

(ข) เม่ือเกิดกรณีท่ีอาจทําใหตองเลิกกองทุน กรณีท่ีเปนการเลิกกองทุนเพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบ
กําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา ใหบริษัทจัดการแจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชน และ
ตลาดหลักทรัพยทราบเปนหนังสือกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ และ
ดําเนินการดวยวิธีอ่ืนใดเพ่ือใหผูลงทุนทราบเร่ืองกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวาหา
วันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถ่ิน เปนตน และสําหรับการเลิก
กองทุนเพราะเหตุอ่ืนใหบริษัทจัดการรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย และ
ผูดูแลผลประโยชนโดยไมชักชา  

(ค) ใหบริษัทจัดการรายงานพรอมดวยเหตุผลตอสํานักงาน ก.ล.ต.และในกรณีท่ีกองทุนมีหนวย
ลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตอตลาดหลักทรัพยดวยโดยไมชักชา 

เม่ือปรากฏเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินของ
กองทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวอยางมีนัยสําคัญ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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กรุณาพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับหนาท่ีของบริษัทจัดการในการเปดเผยขอมูลในหัวขอ  7.7.2 
“บริษัทจัดการ – 2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ”  

7.10.5. การเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดสําหรับหลักทรัพยจดทะเบียน 

เม่ือหนวยลงทุนไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยบริษัทจัดการจะตอง
รายงานขอมูลตอตลาดหลักทรัพย ในเร่ืองตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพย ท่ีเก่ียวของตามท่ี
แกไขเพ่ิมเติม โดย ณ ปจจุบัน เร่ืองท่ีตองมีการเปดเผยขอมูล เชน 

(ก) วันกําหนดประชุมผูถือหนวยลงทุนและวาระการประชุม  หรือในกรณีขอความเห็นชอบจาก 

ผูถือหนวยลงทุนโดยมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพ่ือขอมติ ใหแจงกําหนดวันสุดทายของ
การรับหนังสือแจงมติดวย 

(ข) มติกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนหรือวันกําหนดรายช่ือผูถือหนวยลงทุน
เพ่ือการประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือวันใหสิทธิใดๆ แกผูถือหนวยลงทุน 

(ค) กองทุนจายหรือไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(ง) มติใหเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหนวยลงทุน หรือลดเงินทุนจดทะเบียน 

(จ) การออกหนวยลงทุนชนิดใหม (tranche) 

(ฉ) การเปล่ียนแปลงโครงสรางการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนเกินกวารอยละ  10 ของ
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

(ช) การไดมาหรือเสียไปซ่ึงสัญญาทางการคาท่ีสําคัญ  

(ซ) การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานตามหลักเกณฑที่กําหนดตาม
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. 

(ฌ) มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของตามหลักเกณฑ ท่ีประกาศกําหนดตามประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. 

(ญ) มีการออกผลิตภัณฑใหม ท่ีสําคัญ  การพัฒนาท่ีสําคัญเก่ียวกับทรัพยากร  เทคโนโลยี 

ผลิตภัณฑ และตลาด หรือการคนพบท่ีสําคัญเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

(ฎ) การทําธุรกรรมกูยืมเงินในนามของกองทุนหรือกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทุนอยางมี
นัยสําคัญ 

(ฏ) มีขอพิพาทท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุน เชน ขอพิพาทเก่ียวกับ
แรงงาน ผูรับเหมาชวง หรือผูขายสินคาใหกองทุน 
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(ฐ) กองทุนมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีสําคัญ 

(ฑ) กองทุนมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

(ฒ) กองทุนประกาศเลิกกอง หรือกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของเลิกกิจการและมีการชําระ
บัญชี 

(ณ) การประเมินราคาทรัพยสินท่ีสําคัญของกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของโดยผูประเมิน
ราคาอิสระเพ่ือเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนหรือผูลงทุนท่ัวไป 

(ด) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในโครงการจายลงทุน 

(ต) การผิดนัดชําระหน้ีหรือไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเก่ียวกับการรับความ
ชวยเหลือทางการเงินของกองทุน ซ่ึงมีมูลคาต้ังแตรอยละหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนท่ีปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมลาสุด  พรอมท้ังแนวทางในการแกไขเหตุ
ดังกลาว 

(ถ) กรณีใดๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือการตัดสินใจ
ลงทุนในหนวยลงทุนของผูลงทุน หรือตอการเปล่ียนแปลงของราคาหนวยลงทุน 

(ท) การเปล่ียนแปลงสํานักงานใหญของบริษัทจัดการ 

(ธ) การเปล่ียนแปลงผูจัดการกองทุน ผูสอบบัญชี หรือผูดูแลผลประโยชน 

(น) การเปล่ียนแปลงของนายทะเบียนหรือสํานักงานใหญของนายทะเบียน 

(บ) มูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาของหนวยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวม
ของกองทุน รายงานประจําปของกองทุน ซ่ึงไดมีการจัดเตรียมตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนดท้ังน้ี บริษัทจัดการตองดําเนินการเปดเผยขอมูลดังกลาวภายใน
กําหนดเวลาท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.10.6 “งบการเงิน” หรือ 7.10.8 “รายงานประจําป” หรือ  

7.10.11 “การรายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิ” ตามแตกรณี 

(ป) รายงานสรุปผลการดําเนินงานของกองทุนตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 

(ผ) ขอมูลอ่ืนใดตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยกําหนด 

7.10.6. งบการเงิน 

บริษัทจัดการตองยื่นงบการเงินดังตอไปน้ีตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตอตลาดหลักทรัพยดวย 
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(ก) งบการเงินรายไตรมาสท่ีผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว ท้ังน้ี ภายใน 45 วันนับแตวันสุดทาย
ของแตละไตรมาส และ 

(ข) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมไดสงงบการเงินไตรมาส 4 ฉบับสอบทาน ใหย่ืนงบการเงินประจํา
งวดการบัญชีท่ีผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว  ภายในสองเดือนนับแตวัน
ส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ท้ังน้ี หากมีการสงงบการเงินไตรมาส 4 ฉบับสอบทาน
แลว ใหย่ืนงบการเงินประจํางวดการบัญชีดังกลาวภายในสามเดือนนับแตวันส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของกองทุน  

งบการเงินจะตองผานการตรวจสอบ หรือสอบทาน แลวแตกรณี จากผูสอบบัญชีท่ีอยูในบัญชีท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ และจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และหลักเกณฑท่ี
กําหนดในกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

นอกจากน้ีบริษัทจัดการตองจัดสงหนังสือรับรองงบการเงิน และบทสรุปประเภทรายงานของผูสอบ
บัญชีตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีในตลาดทุนใหแกสํานักงาน ก.ล.ต.  
ดวย 

7.10.7. การวิเคราะหและคําอธิบายระหวางกาลของฝายจัดการ 

เม่ือปรากฏวารายไดหรือกําไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกตางจากงบการเงินในงวดเดียวกัน
ของปกอนเกินกวารอยละ 20  บริษัทจัดการตองจัดทําการวิเคราะหและคําอธิบายระหวางกาลของฝายจัดการ 
(Interim Management Discussion and Analysis) โดยจะแสดงถึงสาเหตุและปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความ
แตกตาง รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาว  และนําสงตอสํานักงาน ก.ล.ต. พรอมกับการจัดสงงบ
การเงิน 

7.10.8. รายงานประจําป 

ใหบริษัทจัดการจัดทําและสงรายงานประจําปของกองทุนใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย ภายในส่ีเดือนนับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ท้ังน้ี วันท่ีสงใหสํานักงาน 
ก.ล.ต. ตองไมชากวาวันท่ีสงใหผูถือหนวยลงทุน ซ่ึงจะตองสงใหผูถือหนวยลงทุนไปพรอมกับการจัดสงหนังสือ
นัดประชุมสามัญประจําป 

หากระหวางรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการตองจัดใหมี
ขอมูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนทุกคร้ังไวในรายงานประจําปของกองทุนท่ีจะจัดสงให
สํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย  
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7.10.9. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

บริษัทจัดการตองจัดทําและสงแบบแสดงรายการขอมูลประจําปโดยมีเน้ือหาและรายละเอียดตามท่ี
กําหนดในหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ใหสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ภายในสามเดือนนับแตวันส้ินสุด
รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน 

7.10.10. การรายงานความคืบหนาโครงการท่ีไมแลวเสร็จ 

ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนโครงการท่ีไมแลวเสร็จ  บริษัท
จัดการจะจัดทํารายงานความคืบหนาของโครงการทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันท่ีมีการลงทุนในทรัพยสิน
ดังกลาว และสงรายงานดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลา 6 เดือน
น้ัน หรือภายในระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกําหนดภายใตกฎหมายหลักทรัพย  รายงานความคืบหนาจะตองมีขอมูล
อยางนอยดังตอไปน้ี (1) ขอมูลความคืบหนาของการพัฒนาโดยเปรียบเทียบกับแผนการพัฒนา และ (2) ในกรณี
ท่ีไมเปนไปตามแผนการพัฒนา จะระบุแนวทางการแกไขและผลกระทบท่ีกองทุนไดรับหรืออาจไดรับ นอกจากน้ี
รายงานดังกลาวจะเปนสวนหน่ึงของรายงานประจําปของกองทุน และสงใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยภายในส่ีเดือนนับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน หรือภายในระยะเวลา
อ่ืนใดตามท่ีกําหนดภายใตกฎหมายหลักทรัพย  

7.10.11. การรายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

บริษัทจัดการจะตองจัดทําและเปดเผยรายงานท่ีแสดงมูลคาทรัพยสินรวม มูลคาทรัพยสินสุทธิ และ
มูลคาของหนวยลงทุน ของวันสุดทายของแตละไตรมาส ภายใน 45 วันนับแตวันส้ินไตรมาส กรุณาพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 7.10.1 “การคํานวณมูลคาทรัพยสินรวม มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาของหนวย
ลงทุน” 

7.10.12. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการตางๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการท่ีกําหนดไวขางตน เวนแตในกรณีท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของไดทําการแกไขเพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด ออกคําส่ัง หรืออนุญาตเปน
ประการอ่ืน ในกรณีดังกลาวบริษัทจัดการจะปฏิบัติไปตามการแกไข เพ่ิมเติม การประกาศกําหนด คําส่ัง หรือคํา
อนุญาตน้ันโดยถือวาผูถือหนวยลงทุนไดอนุมัติการดําเนินการดังกลาวแลว 

7.11. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุน 

วันท่ีส้ินสุดรอบปบัญชี คือ วันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 
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7.12. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

7.12.1. สิทธิในการไดรับเงินปนผล 

ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนในวันท่ีมีการปดสมุดทะเบียนเพ่ือการจายเงิน
ปนผลมีสิทธิท่ีจะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปนผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุน 

ท้ังน้ี รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ฉบับลงวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 
2555 เพ่ือยกเวนภาษีบางประเภทใหแกกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึงอยูภายใตเงื่อนไขของประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรท่ีจะออกมารองรับ พระราชกฤษฎีกาไดยกเวนภาษีเงินไดใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีเปนบุคคล
ธรรมดา (ไมรวมถึงผูถือหนวยลงทุนท่ีเปนหางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลซ่ึงไมใชนิติบุคคล) สําหรับเงินปน
ผลท่ีไดจากกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงรวมถึงกองทุน เปนระยะเวลา 10 ปนับแตปทีมี่การจดทะเบียนจัดตั้ง
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังน้ี เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนไดรับยกเวนภาษีเงินไดจากเงินปนผลท่ีไดรับ กองทุนรวม
โครงสรางพ้ืนฐานจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
สแตมป อีกท้ังกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานจะตองใหขอมูลแกกรมสรรพากรตามท่ีกําหนด เชน รายชื่อของผูถือ
หนวยลงทุนท่ีไดรับเงินปนผล และเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง จํานวนเงินปนผล และวันท่ี
จายเงินปนผล และตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนวาเงินปนผลดังกลาวเปนเงินปนผลท่ีไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได 

7.12.2. สิทธิในการออกเสียงเพ่ือลงมติ 

โดยปกติในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะตองจัดหาขอมูลใหแกผูถือหนวยลงทุนซ่ึง
เพียงพอตอการพิจารณาลงมติของผูถือหนวยลงทุน ซ่ึงตองประกอบดวยความเห็นของบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนในเร่ืองท่ีตองลงมติดังกลาว ตลอดจนผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูถือหนวยลงทุน ซ่ึงเปนผลมาจาก
การลงมติในเร่ืองดังกลาว 

1. เร่ืองที่ตองอนุมัติโดยมติของผูถือหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองการดําเนินการตอไปน้ีของกองทุน 

(ก) การถอดถอนหรือแตงต้ังบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูดูแลผลประโยชน ตามวิธีการท่ีกําหนดไว
ในหัวขอ 7.7.2 “บริษัทจัดการ – 3. การถอดถอนและเปล่ียนแปลงบริษัทจัดการ” และหัวขอ 

7.7.3 “ผูดูแลผลประโยชน – 2. การถอดถอนและเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน” 

(ข) การไดมาเพ่ิมเติมหรือการจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีมูลคาเกินกวา 

100 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 30 ข้ึนไปของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการ
ไดมาหรือจําหนายไปดังกลาว เวนแตในกรณีการไดมาเพ่ิมเติมหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน
กิจการโครงสรางพ้ืนฐานตามขอตกลงหรือสัญญาท่ีมีกับสวนราชการหรือองคการของรัฐบาล
ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
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กิจการน้ัน (รวมถึงหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของซึ่งไมมีฐานะเปนนิติบุคคลดวย) ซ่ึงได
ระบุไวอยางเฉพาะเจาะจงแลวในโครงการจัดการกองทุน หรือในกรณีการไดมาหรือจําหนาย
ไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีมูลคาเกินกวา 100 ลานบาทแตนอยกวารอยละ 

30 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการไดมาหรือจําหนายไปดังกลาวท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนแลว ท้ังน้ี  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสิน
ดังกลาวโดยพิจารณาจากมูลคาการลงทุนภายในรอบระยะเวลาหกเดือน กรุณาพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 2.2.4 “การลงทุนในทรัพยสินหลัก - ทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุน
เพ่ิมเติม” และ 2.2.7 “การจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของกองทุน” ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการกําหนดไว
อยางชัดแจงในโครงการจัดการกองทุนแลววาการไดมาเพ่ิมเติมหรือการจําหนายไปซ่ึง
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานใดไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุนหรือความเห็นชอบ
จากผูดูแลผลประโยชน ใหบริษัทจัดการมีอํานาจปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวนั้นโดยไมตองขอมติ
จากผูถือหนวยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน  โดยการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาเพ่ิมเติมหรือจําหนายไปดังกลาวน้ัน ใหพิจารณา
จากมูลคาทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

(ค) การเขาทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีมูลคาของสัญญาเกินกวา 100 ลานบาท หรือต้ังแต
รอยละ 30 ข้ึนไปของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการเขาทํา แกไข หรือยกเลิก
สัญญาดังกลาว เวนแตเปนการการเขาทํา  แกไข หรือยกเลิกสัญญาซ่ึงไดระบุไวอยาง
เฉพาะเจาะจงแลวในโครงการจัดการกองทุน หรือ เปนการเขาทําแกไข หรือยกเลิกสัญญาท่ีมี
มูลคาของสัญญาเกินกวา 100 ลานบาท แตนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินรวมของ
กองทุน ณ เวลาท่ีมีการเขาทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาดังกลาว ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
ผูดูแลผลประโยชนแลว กรุณาพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ 3.7.5 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมี
การกําหนดไวอยางชัดแจงในโครงการจัดการกองทุนแลววาการเขาทํา  แกไข หรือยกเลิก
สัญญาท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานใดไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน  ให
บริษัทจัดการมีอํานาจปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวน้ันโดยไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุนหรือ
ความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

(ง) การเขาทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีเปนการไดมาเพ่ิมเติม  หรือการจําหนายไปซ่ึง
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน  หรือการเขาทํา แกไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลท่ี
เก่ียวของเก่ียวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐาน ซ่ึงมีมูลคาของทรัพยสินหรือสัญญา (แลวแตกรณี) ไมนอยกวา 20 ลานบาท หรือไม
นอยกวารอยละสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการทําธุรกรรมดังกลาว 

หรือ ณ เวลาท่ีมีการเขาทํา แกไข หรือยกเลิกธุรกรรมดังกลาว (แลวแตกรณี) แลวแตจํานวน
ใดจะสูงกวา ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในหัวขอ 5.3 “การดําเนินการท่ีตองไดรับมติของผูถือ
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หนวยลงทุน” ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการกําหนดไวอยางชัดแจงในโครงการจัดการกองทุนแลววา
การเขาทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของท่ี เปนการไดมาเพ่ิมเติม หรือการจําหนายไปซ่ึง
ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน  หรือการเขาทํา แกไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลท่ี
เก่ียวของเก่ียวกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐานใดไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน ให
บริษัทจัดการมีอํานาจปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวน้ันโดยไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุนหรือ
ความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

(จ) การตกลง ยินยอม หรือใชสิทธิออกเสียงเพ่ือใหบริษทัท่ีกองทุนเปนผูถือหุนตามคําจํากัดความ
วรรค (จ) ของคําวา “ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน” ทําธุรกรรม ตามขอ (ง) ขางตน กับ
บุคคลท่ีเก่ียวของตามวิธีการท่ีกําหนดไวในหัวขอ 5.3 “การดําเนินการท่ีตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน” 

(ฉ) การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน  หรือแกไขวิธีการจัดการกองทุน  ตามวิธีการท่ี
กําหนดไวในหัวขอ 7.13 “การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน” 

(ช) การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการท่ีกําหนดไวในหัวขอ  7.5 “การเพ่ิมเงินทุน
จดทะเบียน” 

(ซ) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.6 “การลดเงินทุนจด
ทะเบียน” 

(ฌ) การควบหรือรวมกับกองทุนอ่ืนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ญ) การเลิกกองทุน ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.15 “การเลิกกองทุน การคืนเงิน และการ
เพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน” 

(ฎ) การเพ่ิมคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูลงทุนหรือกองทุนท่ีกําหนดไวในหัวขอ  

7.8.3 “การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมและคาใชจาย - (ข) การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจาย” และ 

(ฏ) การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการในเร่ืองท่ีกระทบตอสิทธิ
ของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงรวมถึงการแกไขขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนกับบริษัทจัดการเก่ียวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน และเร่ืองท่ีผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุน ซ่ึงใน
กรณีดังกลาวตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน  
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2. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจขอมติจากผูถือหนวยลงทุนโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุนหรือโดย
การเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุนก็ได 

3. การประชุมและสิทธิออกเสียงของผูถือหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือ
หนวยลงทุนและมีสิทธิไดรับผลตอบแทนการลงทุน บริษัทจัดการจะตองแจงวันปดสมุดทะเบียนตอ
ตลาดหลักทรัพย และนายทะเบียน ลวงหนาเปนระยะเวลา 14 วัน หรือกําหนดระยะเวลาใดๆ ตามท่ี
ตลาดหลักทรัพย หรือนายทะเบียนกําหนดกอนวันปดสมุดทะเบียนน้ัน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวัน
ปดสมุดทะเบียนจากเดิมท่ีเคยแจงไว บริษัทจัดการจะตองแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวตอตลาด
หลักทรัพย และนายทะเบียนลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน หรือกําหนดระยะเวลาใดๆ ตามท่ีตลาด
หลักทรัพย หรือนายทะเบียนกําหนดกอนวันปดสมุดทะเบียนตามท่ีเคยแจงไวนั้น  

บริษัทจัดการจะตองจัดสงหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุมผูถือหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ซ่ึงมีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียน และใหสันนิษฐานไวกอนวา
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเปนบันทึกขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริง ดังน้ัน การจายหรือการแจกจาย
ทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุนผูซ่ึงมีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนดังกลาว และสิทธิ
ในการไดรับหรือขอจํากัดสิทธิใดๆ ของผูถือหนวยลงทุนผูซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาว ใหถือวาเปนการท่ีบริษัทจัดการกระทําไปโดยชอบ 

(ก) การขอมติโดยสงหนังสือ 

ในการขอมติโดยการสงหนังสือขอมติ มติของผูถือหนวยลงทุนใหถือตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาจะเปน
การขอมติในเร่ืองใด เวนแตเปนกรณีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแกไข
วิธีการจัดการ ซ่ึงจะตองกระทําตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.13.1 “วิธีแกไขเพ่ิมเติมโครงการ
จัดการกองทุน” โดยบริษัทจัดการจะตองแสดงขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูถือหนวย
ลงทุนอยางเพียงพอ ซ่ึงรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
ในเร่ืองท่ีขอมติ และผลกระทบท่ีผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับจากการลงมติในเร่ืองดังกลาว 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแสดงขอมูลดังกลาวไวในหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพ่ือขอมติ 
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(ข) การขอมติโดยเรียกประชุม 

(1) การประชุมผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน ดังน้ี 

(ก) การประชุมสามัญประจําป ซ่ึงจะจัดใหมีขึ้นภายในส่ีเดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบป
บัญชีของกองทุน เพ่ือรายงานใหท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนรับทราบในเร่ืองดังน้ีเปน
อยางนอย 

(1) การจัดการกองทุนในเร่ืองท่ีสําคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนใน
อนาคต 

(2) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปบัญชีท่ีผานมา 
โดยอยางนอยตองมีการนําเสนองบการเงินท่ีผานการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นจากผูสอบบัญชีแลว 

(3) การแตงต้ังผูสอบบัญชีของกองทุนและคาใชจายในการสอบบัญชี 

(ข) การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหน่ึงดังน้ี 

(1) เม่ือบริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุนเพ่ือ
ประโยชนในการจัดการกองทุน 

(2) เม่ือผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละสิบของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม เขาช่ือกันทํา
หนังสือขอใหบริษัทจัดการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน โดยระบุเหตุผล
ในการขอใหเรียกประชุมไวอยางชัดเจน โดยบริษัทจัดการจะตองจัดใหมี
การประชุมผูถือหนวยลงทุนภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ
ของผูถือหนวยลงทุน 

(2) การเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน 

(ก) บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือนัดประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอตอการ
ตัดสินใจของผูถือหนวยลงทุน โดยอยางนอยจะมีขอมูลเก่ียวกับวิธีการ
ประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และเร่ือง
ท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนวา
เปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี 
รวมท้ังความเห็นของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนของกองทุนใน
เร่ืองดังกลาว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการขอมติของผูถือหนวยลงทุน จะรวมถึง
ความเห็นเก่ียวกับผลกระทบท่ีผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับจากการลงมติใน
เร่ืองน้ันๆ ดวย 



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 530 

(ข) บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือนัดประชุมลวงหนากอนวันประชุม สิบส่ีวัน ใน
กรณีท่ีเปนการประชุมผูถือหนวยลงทุน ซ่ึงมีวาระท่ีตองไดมติผูถือหนวย
ลงทุนไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และลวงหนากอนวันประชุม เจ็ดวัน ในกรณี
อ่ืนๆ นอกจากน้ี บริษัทจัดการจะประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ
รายวันแหงทองถ่ินอยางนอยหน่ึงฉบับไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุม   

(3) องคประชุม 

(ก) การขอมติโดยการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน องคประชุมตองประกอบดวยผูถือ
หนวยลงทุนไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหนวยลงทุน
ท้ังหมด โดยมีหนวยลงทุนนับรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสามของจาํนวนหนวยลงทุน
ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุน เวนแตที่กําหนดไวในขอ (ค) ทายน้ี 

(ข) ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหนวยลงทุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง
หน่ึงช่ัวโมงจํานวนผูถือหนวยลงทุนซ่ึงมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุม
ตามท่ีกําหนดไวใน (ก)  หากวาการประชุมผูถือหนวยลงทุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผู
ถือหนวยลงทุนรองขอการประชุมน้ันเปนอันระงับไป  หากการประชุมผูถือหนวย
ลงทุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหนวยลงทุนรองขอ บริษัทจัดการจะ
นัดประชุมใหม และบริษัทจัดการจะสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหนวยลงทุนไม
นอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม โดยในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบ
องคประชุม 

(ค) องคประชุมท่ีกําหนดไวในขอ (ก) ขางตนมิใหนํามาใชบังคับกับการขอมติเพ่ือแกไข
เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแกไขวิธีการจัดการ  ซ่ึงจะตองกระทําตามท่ี
กําหนดไวในหัวขอ 7.13.1 “วิธีแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน” 

(4) การดําเนินการประชุม 

(ก) การดําเนินการประชุม ใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัด
ประชุม  เวนแตท่ีประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหนวยลงทุนซ่ึงมาประชุม 

(ข) เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แลว ผูถือหนวยลงทุนซ่ึงมีหนวยลงทุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะ
ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 
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(ค) ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตาม (ก) หรือ
พิจารณาเร่ืองท่ีผูถือหนวยลงทุนเสนอไมเสร็จตาม (ข) แลวแตกรณี และจําเปนตอง
เล่ือนการพิจารณา ใหท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วัน และเวลาที่จะประชุมคร้ังตอไป 
และบริษัทจัดการจะสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุมไปยังผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม  ท้ังน้ี บริษัท
จัดการจะโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอน
วันประชุม  

(ง) บริษัทจัดการจะจัดใหผูดูแลผลประโยชนเขารวมการประชุมดวย โดยจะจัดสง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูดูแลผลประโยชนพรอมกับการจัดสงไปยังผูถือหนวยลงทุน 

(5) สิทธิออกเสียง 

(ก) ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสวนไดเสียเปนพิเศษไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมในเร่ือง
ท่ีจะลงมติใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีจะลงมติน้ัน 

(ข) ผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวยลงทุนไมเปนไปตามขอจํากัดท่ีกําหนดไวในหัวขอ 

7.4.6 “ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” จะตองงดออกเสียงสําหรับหนวยลงทุนสวนท่ี
ถือเกินอัตราน้ัน 

(6) ขอกําหนดในการออกเสียง 

(ก) ผูถือหนวยลงทุนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหน่ึงหนวยลงทุนท่ีตนถือ 

(ข) เวนแตกรณีท่ีกําหนดไวในขอ (ค) และขอ (ง) ทายน้ี มติของผูถือหนวยลงทุนใหถือ
ตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนของผูถือ
หนวยลงทุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(ค) เฉพาะในกรณีดังตอไปน้ี มติของผูถือหนวยลงทุนใหถือตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันไมนอยกวาสามในส่ี (รอยละ 75 หรือมากกวา) ของจํานวนหนวยลงทุน    
ของผูถือหนวยลงทุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(1) การไดมาเพ่ิมเติมหรือการจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมี
มูลคาเกินกวา 100 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 30 ข้ึนไปของมูลคาทรัพยสิน
รวมของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการไดมาหรือจําหนายไปดังกลาว หรือการตกลง 
การยินยอม หรือใชสิทธิออกเสียงเพ่ือใหบริษัทท่ีกองทุนเปนผูถือหุนตามคํา
จํากัดความวรรค (จ) ของคํานิยามคําวา “ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน” 

ดําเนินการดังกลาว 
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(2) การเขาทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการบริหารจัดการหรือจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโดยกองทุนท่ีมีมูลคาของ
สัญญาเกินกวา 100 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 30 ข้ึนไปของมูลคาทรัพยสิน
รวมของกองทุน ณ เวลาท่ีมีการเขาทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาดังกลาว หรือ
การตกลง การยินยอม หรือใชสิทธิออกเสียงเพ่ือใหบริษัทท่ีกองทุนเปนผูถือหุน
ตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคํานิยามคําวา “ทรัพยสินกิจการโครงสราง
พ้ืนฐาน” ดําเนินการดังกลาว 

(3) การเขาทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ หรือการตกลงยินยอม หรือใชสิทธิออก
เสียงเพ่ือใหบริษัทท่ีกองทุนเปนผูถือหุนตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคํา
นิยามคําวา “ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน” เขาทําธุรกรรมกับบุคคลท่ี
เก่ียวของในเร่ืองท่ีตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนตามท่ีกําหนดในหัวขอ 5.3 

“การดําเนินการท่ีตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน” 

(4) การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน  ตามวิธีการในหัวขอ 7.5 “การเพ่ิม
เงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง การยินยอม หรือใชสิทธิออกเสียงเพ่ือให
บริษัทท่ีกองทุนเปนผูถือหุนตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคํานิยามคําวา 
“ทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน” ดําเนินการดังกลาว 

(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหัวขอ 7.6 “การลดเงินทุน
จดทะเบียน” หรือการตกลงยินยอม  หรือใชสิทธิออกเสียงเพ่ือใหบริษัทท่ี
กองทุนเปนผูถือหุนตามคําจํากัดความวรรค (จ) ของคํานิยามคําวา “ทรัพยสิน
กิจการโครงสรางพ้ืนฐาน” ดําเนินการดังกลาว 

(6) การควบหรือรวมกับกองทุนอ่ืน 

(ง) มติเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแกไขวิธีการจัดการกองทุน 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในหัวขอ 7.13.1 “วิธีแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน” 

ท้ังน้ี เวนแตกรณีที่สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ หนวยงาน
อ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับขอกําหนดในการออกเสียง
ไวเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามน้ันโดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

4. ผลผูกพัน 

มติของผูถือหนวยลงทุนมีผลผูกพันตอบริษัทจัดการใหปฏิบัติตามมตินั้น เน่ืองจากบริษัทจัดการมีภาระ
ผูกพันทางกฎหมายในการบริหารและจัดการกองทุนดวยความรับผิดชอบความระมัดระวัง  และความ
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ซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนรวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายท่ีบังคับใช  
โครงการจัดการกองทุนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ และมติผูถือหนวยลงทุน
ดวย 

ท้ังน้ี ผลผูกพันของมติของผูถือหนวยลงทุนจะตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนกับบริษัทจัดการดวย 

7.12.3. สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุน 

โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี เพ่ือทําการจําหนาย
ทรัพยสินและชําระหน้ีของกองทุน และจําหนายเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอ่ืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการ
ถือหนวยลงทุน โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุน  

7.12.4. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได  แตท้ังน้ีจะตองเปนไปตามและไมขัดตอเงื่อนไข  และ
หลักเกณฑที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุน 

7.13. การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน 

7.13.1. วิธีแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน 

การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแกไขวิธีการจัดการ สามารถกระทําไดในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก) โดยมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนเกินกวาก่ึงหน่ึง (มากกวารอยละ 50) ของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด ในกรณีเชนน้ีใหบริษัทจัดการแจงใหสํานักงาน 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดมีมติใหแกไข 

(ข) บริษัทจัดการอาจแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนได โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย
ลงทุนแลวเฉพาะในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) การแกไขเพ่ิมเติมขอมูลซ่ึงมีผลใหผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนโดย
ชัดเจน 

(2) การแกไขเพ่ิมเติมใหเปนไปตามกฎหมายหลักทรัพย ประกาศ กฎเกณฑ กฎ คําส่ัง หรือ
หนังสือเวียนตามท่ีไดแกไขหรือออกโดย ก .ล .ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
สํานักงาน ก.ล.ต. และ 

(3) การแกไขช่ือและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลใหถูกตอง หรือ 
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(ค) เม่ือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

การแกไขเพ่ิมเติมไมวาในกรณีใดๆ ใหบริษัทจัดการแจงการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ
วิธีจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหน่ึงฉบับภายใน 15 วันนับ
แตวันท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันท่ีไดมีมติใหแกไขเพ่ิมเติม หรือวันท่ีถือวาไดรับมติ 

แลวแตกรณี 

7.13.2. การไดรับความเห็นชอบในกรณีอื่น 

หากการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน  หรือแกไขวิธีการจัดการ จะกระทบตอสิทธิและ
ภาระหนาท่ีของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน นายทะเบียน ผูประเมินคา 

และท่ีปรึกษาใดๆ ตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ 7.7 “การแตงต้ัง สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับกองทุน” หรือกระทบตอคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ 

7.8 “คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ” การแกไขในกรณีดังกลาว นอกจากจะตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน
แลว จะตองกระทําโดยไดรับความเห็นชอบหรือคํายินยอมจากฝายท่ีเก่ียวของ  แลวแตกรณี ดวย แตท้ังน้ีมติ
ดังกลาวของผูถือหนวยลงทุนตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย กฎเกณฑ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุน 

หรือผลประโยชนของกองทุน 

7.13.3. สิทธิออกเสียงยับย้ังของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีสิทธิและสงวนสิทธ์ิท่ีใชสิทธิออกเสียงยับย้ังในการออกเสียงลงคะแนนใดๆ ในท่ีประชุม 

ผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแกไขวิธีจัดการซ่ึงขัดหรือแยงกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุน หรือท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือขัดแยงกับ
ผลประโยชนของกองทุน หรือท่ีกระทบตอสิทธิและภาระหนาท่ีของบุคคลภายนอกซึ่งเปนคูสัญญาของกองทุน 

7.14. ชองทางและวิธีการรองเรียน 

ผูลงทุนสามารถสงขอรองเรียนไดที่หนวยงานดังตอไปน้ี 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

ท่ีอยู  เลขท่ี 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท  0-2949-1500 

โทรสาร  0-2949-1510 
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ท่ีอยู  333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  

กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท 0-2695-9999 

โทรสาร 0-2256-7755 

หรือ www.sec.or.th  

7.15. การเลิกกองทุน การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

7.15.1. การคืนเงินคาจองซ้ือในกรณีเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน 

บริษัทจัดการจะตองคืนเงินคาจองซือ้หนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงนิท่ีไดรับจากการ
จําหนายหนวยลงทุน ในกรณีการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนซ่ึงมีการยกเลิกการเพ่ิมเงินทุนในภายหลังเน่ืองจากไม
สามารถลงทุนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานตามท่ีกําหนดไวได กรุณาศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การเพ่ิมเงินทุนในหัวขอ 7.5 “การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน” 

7.15.2. กรณีเลิกกองทุน 

หลังจากวันจดทะเบียนกองทุนเม่ือปรากฏเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงในกรณีดังตอไปน้ี บริษัทจัดการ
จะดําเนินการเลิกกองทุน 

(ก) เม่ือจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา  35 ราย เวนแตจะไดรับการผอนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. 

(ข) เม่ือมีการจําหนายทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานของกองทุนและบริษัทจัดการนําเงินไป
ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จนทําใหกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนตํ่ากวา 2,000 ลาน
บาท (คํานวณจากมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุน) 

(ค) เม่ือมีการจําหนายทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานของกองทุน  และบริษัทจัดการไม
สามารถดําเนินการเพ่ือใหทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนลงทุนมีมูลคารวมกัน
ตามท่ีกําหนด (ไมนอยกวา 1,500 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสิน
รวมของกองทุน) ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

(ง) เม่ือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุน 

(จ) เม่ือครบกําหนดอายุของกองทุน (หากมี) หรือสาเหตุของการเลิกกองทุนอ่ืนใดตามท่ีได
กําหนดไวลวงหนา 
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(ฉ) กองทุนไมสามารถแตงต้ังบริษัทจัดการรายใหมไดภายใน  90 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงการ
ลาออกจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยบริษัทจัดการ 

(ช) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกกองทุน 

(ซ) เม่ือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพย 

ในกรณีของการเลิกกองทุนตามเหตุขอ (จ) ขางตน บริษัทจัดการตองแจงใหผูดูแลผลประโยชน 
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย และผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยางนอยหาวันทํา
การ 

7.15.3. อํานาจของสํานักงาน ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุน 

สํานักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังหรือจัดการกองทุนได หากสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นวา
มีการฝาฝนหรือมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ ทน. 1/2554  

เม่ือสํานักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุน จะตองมีการดําเนินการตามข้ันตอนท่ี
กําหนดไวใน ขางตน หากการเพิกถอนการจัดการกองทุนเกิดข้ึนหลังจากการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนแลว บริษัทจัดการจะตองดําเนินการตามกระบวนการชําระบัญชีของกองทุนตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ  

7.15.4 “การชําระบัญชีกองทุน” 

7.15.4. การชําระบัญชีกองทุน 

เม่ือมีการเลิกกองทุน บริษัทจัดการหรือผูชําระบัญชี (แลวแตกรณี) จะตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(ก) บริษัทจัดการอาจทําหนาท่ีชําระบัญชีของกองทุนน้ันได  หรือจะแตงต้ังบุคคลอ่ืนตามท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเปนผูชําระบัญชีของกองทุนก็ได 

(ข) เม่ือแตงต้ังผูชําระบัญชีแลว บริษัทจัดการจะสงมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานตางๆ ของ
กองทุน รวมท้ังดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนสงมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานตางๆ ของ
กองทุนน้ันใหแกผูชําระบัญชีภายในหาวันทําการ 

(ค) บริษัทจัดการจะสงมอบงบการเงินของกองทุน  ณ วันเลิกกองทุน ท่ีผานการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นจากผูสอบบัญชีและรับรองโดยบริษัทจัดการเองใหแกผูชําระบัญชีภายใน 15 

วันทําการ 

(ง) ผูชําระบัญชีจะจําหนายทรัพยสินของกองทุนโดยตองคํานึงถึงผลประโยชนท่ีกองทุนจะไดรับ
เปนสําคัญ ชําระหน้ีของกองทุน เก็บรวบรวม และแบงเงินหรือทรัพยสินใหแกผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนตามสมุดทะเบียน
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ผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนดําเนินการอยางอ่ืนเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหการชําระบัญชีเสร็จส้ินตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพย 

(จ) เม่ือชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว ใหผูชําระบัญชีย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพรอมท้ังจัดสง
รายงานผลการชําระบัญชีตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

7.15.5. การเพิกถอนหนวยลงทุนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

หนวยลงทุนอาจถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงตอไปน้ี 

(ก) หนวยลงทุนหรือกองทุนมีคุณสมบัติไมครบตามขอกําหนดการรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนตามท่ีระบุไวในหัวขอ  7.3.2 (ก) “ชําระเต็มมูลคาแลวท้ังหมด” ถึง (จ) “ขอ
กําหนดการจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน”  

(ข) เม่ือครบกําหนดอายุของกองทุน หรือเหตุอ่ืนท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา 

(ค) บริษัทจัดการดําเนินการหรือกระทําการดังตอไปน้ีอันอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอสิทธิ 
ประโยชน หรือการตัดสินใจของผูลงทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหนวยลงทุน 

(1) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
ขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพย  ตลอดจนหนังสือเวียนท่ี
ตลาดหลักทรัพย กําหนดใหถือปฏิบัติ 

(2) เปดเผยขอมูลอันเปนเท็จในแบบคําขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนท่ีย่ืนตอ
ตลาดหลักทรัพย หรือท่ีเปดเผยตอประชาชนท่ัวไป หรือไมเปดเผยขอมูลของกองทุน
ท่ีเปนสาระสําคัญ  หรือมีขอผิดพลาดในการเปดเผยขอมูลของกองทุนท่ีเปน
สาระสําคัญ 

(3) ดําเนินการใดๆ หรือมีเหตุใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางอยาง
รายแรงตอสิทธิ ประโยชน หรือการตัดสินใจของผูลงทุน หรือการเปล่ียนแปลงใน
ราคาของหนวยลงทุน 

(ง) ผูสอบบัญชีรายงานวาไมแสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นวางบการเงินของกองทุนไม
ถูกตองเปนเวลาสามปติดตอกัน 

(จ) เม่ือปรากฏกรณีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติจัดต้ังกองทุน ตามท่ีกําหนดตาม
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ 

(ฉ) บริษัทจัดการรองขอใหเพิกถอนหนวยลงทุนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
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7.16. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจัดการตกลงท่ีจะระงับขอพิพาทใดๆ โดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมปฏิบัติ
ตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุน และ/หรือกฎหมายหลักทรัพย และกอใหเกิดความเสียหายแกผูถือหนวย
ลงทุน ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณา 

8. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุน 

บริษัทจัดการมีหนาท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กฎหมายหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายหลักทรัพย ท้ังน้ี  ใน
กรณีท่ีขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย  ประกาศ กฎ หรือคําส่ัง
ดังกลาว หากบริษัทจัดการไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  ประกาศ กฎ หรือคําส่ังน้ัน ใหถือวาบริษัท
จัดการไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนแลว 

ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการใชบังคับความสัมพันธระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจลงนามในขอผูกพันระหวาง 

ผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ท้ังน้ี การลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการของ
ผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงต้ังโดยชอบใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง 

การท่ีผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซ้ือหรือลงทุนในหนวยลงทุนตามโครงการจัดการกองทุน ไม
วาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนและ
ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

9. ชองทางที่ผูลงทุนสามารถขอรับขอมูล 

ผูลงทุนสามารถขอรับขอมูลรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการ ไดที่ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

ที่อยู   ช้ัน 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา 

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท  0-2949-1500 

โทรสาร  0-2949-1510 
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10. สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

10.1. ภาพรวม 

การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยน้ันเปล่ียนผานจากการท่ีหนวยงานรัฐวิสาหกิจทําหนาท่ีท้ังในฐานะ
หนวยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและในฐานะผูใหบริการโทรคมนาคมไปสูการเปดเสรีกิจการโทรคมนาคมและ
แปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเปนบริษัท ท้ังน้ีเปนผลจากขอตกลงท่ีประเทศไทยไดใหไวกับองคกรการคาโลก (World 

Trade Organization) หรือ WTO เพ่ือเปดเสรีกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยภายในป พ.ศ. 2549 

โครงสรางการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมมีความคืบหนาข้ึนเปนลําดับ โดยเร่ิมจากมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีกําหนดใหมีการจัดต้ังองคกรกํากับดูแลอิสระสององคกรเพ่ือทําหนาท่ีกํากับ
ดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ตอมามีการตรา พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืน
ความถ่ีฯ 2543 ให จัดต้ัง คณะกรรมการ กทช. และ คณะกรรมการ กสช. โดยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 
คณะกรรมการ กทช. ไดถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือเปนองคกรอิสระในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมซ่ึงเดิมเปนอํานาจ
หนาท่ีขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ปจจุบันแปลงสภาพเปนทีโอที) และการส่ือสารแหงประเทศไทย 
(ปจจุบันแปลงสภาพเปน กสท. โทรคมนาคม) และกรมไปรษณียโทรเลข (ปจจุบันเปล่ียนเปน บริษัท ไปรษณีย
ไทย จํากัด) อยางไรก็ดี ในชวงท่ี พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2543 มีผลใชบังคับน้ัน การจัดต้ัง
คณะกรรมการ กสช. ไมเปนผลสําเร็จ แมจะมีความพยายามหลายคร้ังก็ตาม 

คณะกรรมการ กทช. ออกประกาศหลายฉบับภายใต พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม  เชน การให
ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม การใชและเช่ือมตอโครงขาย
โทรคมนาคม การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile Number Portability - MNP) มาตรฐานสัญญา 
การครอบงํากิจการโดยคนตางดาว เปนตน 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 โดยตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ
ตางๆ ยังคงมีผลใชบังคับ อยางไรก็ดี มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 น้ี ได
กําหนดใหมีองคกรเพียงหน่ึงองคกรเพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลท้ังกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 พ.ร.บ. โทรทัศน  มีผลใชบังคับ ตอมาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 
พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 ไดมีผลใชบังคับ ซ่ึงยกเลิก พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2543 
และจัดต้ัง กสทช. เพ่ือทําหนาท่ีแทนคณะกรรมการ กทช. และคณะกรรมการ กสช. อยางไรก็ดี ในระหวางท่ียังไม
มีการแตงต้ัง กสทช. คณะกรรมการ กทช. ยังคงปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. จนกระท่ัง กสทช. ไดรับการคัดเลือก
และแตงต้ังในป พ.ศ. 2554 ตามกระบวนการท่ีกําหนดใน พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 ดังน้ัน ใน
ปจจุบัน กสทช. จึงเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดยกฎหมายไดกําหนดให กสทช. แบงเปนคณะกรรมการยอยสองคณะ เพ่ือ
ปฏิบัติการแทน กสทช. คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เรียกโดยยอวา กสท. เพ่ือ
กํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม เรียกโดยยอวา กทค. 
เพ่ือกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
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กสท. และ กทค. ออกประกาศหลักเกณฑเพ่ือกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน และ 
กิจการโทรคมนาคม หลายฉบับ และ กทค. ไดเร่ิมปฏิรูปประกาศกฎเกณฑท่ีมีอยูใหสอดคลองกับความ
เปล่ียนแปลงและเปนไปในทิศทางเดียวกันตาม พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ 2553  

ในเดือนมิถุนายน ปพ.ศ. 2560 พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 ไดรับการแกไขโดยพระราชบัญญัติ 
องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 เพ่ือปรับเปล่ียนและแกไขโครงสรางองคกรและอํานาจหนาท่ีของกสทช. ให
สอดคลองกับโยบายและแผนระดับชาติวาดวยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดทําโดยคณะกรรมการดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยตามพ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 ท่ีไดรับการแกไข ไดมีการ
ยกเลิก กสท. และกทค. โดยขณะน้ีกสทช. กํากับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมโดยตรง และ
มีการปรับลดจํานวนกรรมการลงเหลือเจ็ดคน 

10.2. กรอบการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในอดีต 

กฎหมายของไทยในอดีตกําหนดใหหนวยงานของรัฐเปนหนวยงานเดียวท่ีสามารถจัดต้ัง คงไวและประกอบ
กิจการโทรคมนาคมได โดยกอนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 น้ัน กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยกํากับดูแลโดย
หลายองคกร ซ่ึงรวมถึง (1) คณะรัฐมนตรี (2) กระทรวงคมนาคม ซ่ึงอํานาจในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
ปจจุบันไดโอนไปยังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงกอต้ังในป พ.ศ. 2545 (3) กรมไปรษณียโทรเลข 
ซ่ึงแทนท่ีโดย คณะกรรมการ กทช. ซ่ึงตอมา คณะกรรมการ กทช. ถูกแทนท่ีโดย กสทช. (4) ทีโอที ซ่ึงเปน 

ผูใหบริการหลักในการใหบริการโทรศัพทประจําท่ีประจําทองถ่ินและทางไกลภายในประเทศ และ (5) กสท.
โทรคมนาคมซึ่งเปนผูใหบริการหลักในการใหบริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ 

กอนป พ.ศ. 2533 รัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานประเภทเดียวท่ีสามารถใหบริการโทรคมนาคมได อยางไรก็ดี ต้ังแต
ป พ.ศ. 2533 บริษัทเอกชนไดรับอนุญาตใหเขาสูตลาดการใหบริการโทรคมนาคมแตตองจัดสรรสวนแบงรายได
จากการรวมประกอบกิจการหรือการรวมการงานกับรัฐวสิาหกิจ เชน ทีโอที หรือ กสท.โทรคมนาคม ซ่ึงการจัดการ
เชนน้ีเรียกวา “สัมปทาน” การทําสัญญาสัมปทานมักอยูในรูปของการสราง-โอนกรรมสิทธ์ิ-ดําเนินงาน หรือ 
Build-Transfer-Operate ซ่ึงบริษัทเอกชนสรางโครงขายโทรคมนาคมบางสวนและจะโอนกรรมสิทธ์ิของโครงขาย
โทรคมนาคมรวมถึงทรัพยสินท่ีเก่ียวของใหแกรัฐวิสาหกิจ ภายใตสัญญาสัมปทาน ผูไดรับสัมปทานอาจรวม
ใหบริการกับรัฐวิสาหกิจ หรือใหบริการโดยการใชทรัพยสินท่ีโอนไปแตเพียงผูเดียวก็ได 

ภายใต พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม กรมไปรษณียโทรเลขเปนผูมีอํานาจรักษาการการใชและจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ประกาศท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองวิทยุคมนาคม โดยมีอํานาจรวมถึงการใหใบอนุญาตสําหรับการทํา มี ใช นําเขา 
สงออก หรือคาซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม ท้ังน้ี ปจจุบัน กสทช. มีหนาท่ีในการบังคับใช พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม 
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10.3. การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในปจจุบัน 

10.3.1. กรอบการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในปจจุบัน 

การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของไทยในปจจุบันน้ันเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ท้ังน้ี ประเทศไทยไดเร่ิมดําเนินการปฏิรูปการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม โดยการตรา
พระราชบัญญัติหลักสองฉบับ อันไดแก พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 และ พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม 

10.3.2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   

ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ซ่ึงเปนฉบับท่ีใชอยู ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
กําหนดใหรัฐตองจัดใหมีองคกรของรัฐท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี   เพ่ือรับผิดชอบและกํากับ การ
ดําเนินการเก่ียวกับคล่ืนความถ่ี และกําหนดให กสทช. ตาม พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 รวมถึงท่ี
แกไขเพ่ิมเติมเปนองคกรดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 น้ันมีเจตนารมณ
เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดกรอบการกํากับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

10.3.3. พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 

พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 ใชบังคับแทน พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ 2543 และ
จัดต้ังองคกรกํากับดูแลองคกรหน่ึงเพ่ือกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  

พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ 2553 ใหอํานาจหนาท่ีแก กสทช. ดังเชน 

• จัดทําแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถ่ี ตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีแหงชาติ แผนแมบท 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทยุ
และแผนเลขหมาย โทรคมนาคม ใหสอดคลองกับแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัล 
และดําเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาว  

• กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและโครงสรางอัตราคาบริการท่ีผูใชบริการตองจาย
ใหแกผูใหบริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  และ
โครงสรางการคํานวณการใชและเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม 

• พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคล่ืนความถ่ีในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

• พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต 
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เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว รวมถึงการกํากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

• กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในการประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม รวมถึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
ใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

• กําหนดแผนเลขหมายโทรคมนาคม พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชเลขหมาย
โทรคมนาคม และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท  
เคล่ือนท่ี 

• สงเสริมใหเกิดการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม 

• กําหนดมาตรการเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิดความไมเปน
ธรรมในการแขงขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

• เรียกคืนคล่ืนความถ่ีที่ไมไดใชประโยชน  หรือใชประโยชนไมคุมคาหรือนํามาใชประโยชน ให
คุมคาย่ิงข้ึน 

• ประสานงานเก่ียวกับการบริหารคล่ืนความถ่ีท้ังในประเทศและระหวางประเทศ รวมท้ัง
สนับสนุนกิจการของรัฐเพ่ือใหมีดาวเทียมหรือ ใหไดมาซ่ึงสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม 

• จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคมซ่ึงรวมถึงการใหบริการใน
พ้ืนท่ีหางไกล และ  

• กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของผูใชบริการในกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

นอกจากอํานาจของ กสทช. ท่ีระบุใน พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 แลว พ.ร.บ. องคกร
จัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 ยังกําหนดใหบรรดาอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรี อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข และเจา
พนักงานผูออกใบอนุญาต ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม น้ัน ตกเปนของ กสทช. ดวย 

10.3.4. พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมกําหนดหลักเกณฑการใหใบอนุญาตแกนิติบุคคลใดท่ีประสงค
จะใหบริการกิจการโทรคมนาคม ซ่ึง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2543 และ พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืน
ความถี่ฯ 2553 กําหนดนิยามคําวา “กิจการโทรคมนาคม” ไวอยางกวางๆ โดยหมายความวา กิจการซ่ึงใหบริการ
การสง การแพร หรือการรับเคร่ืองหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงสามารถ
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ใหเขาใจความหมายไดโดยระบบคล่ืนความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอ่ืน ระบบใด
ระบบหน่ึงหรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึงกิจการซ่ึงใหบริการดาวเทียมส่ือสาร หรือกิจการอ่ืนท่ี กสทช. 
กําหนดใหเปนกิจการโทรคมนาคม แตไมรวมถึงกิจการท่ีเปนกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
วิทยุคมนาคม  

ภายใต พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการ กทช. มีหนาท่ีออกใบอนุญาตใหแก
รัฐวิสาหกิจในการประกอบกิจการท่ีดําเนินการอยูกอนวันท่ี พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมมีผลใช
บังคับจนถึงวันท่ีสัญญารวมการงานฯ หรือสัญญาใหดําเนินการฯ จะส้ินผล โดยอาจกําหนดเงื่อนไขท่ีเหมาะสม
เพ่ิมเติมได ดวยเหตุน้ี เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2548 คณะกรรมการ กทช. จึงออกใบอนุญาตการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมใหแก ทีโอที และ กสท.โทรคมนาคม ภายใต พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ท้ังน้ี 
บริษัทเอกชนท่ีใหบริการตามสัญญารวมการงานฯ หรือสัญญาใหดําเนินการฯ ท่ีไดรับจากทีโอทีและ กสท.
โทรคมนาคม น้ัน มีสิทธิใหบริการตอไปไดตามสัญญาดังกลาวท่ีมีอยูเดิมจนกวาสัญญาจะส้ินผล อยางไรก็ดี  
ผูไดรับสัญญารวมการงานฯ หรือสัญญาใหดําเนินการฯ จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และตองปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย คณะกรรมการ 
กทช. หรือ กสทช. บนพ้ืนฐานของการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม โดยมีสิทธิหนาท่ีและความรับผิด
เชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ผูท่ีกระทําผิดตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจมีโทษปรับ โทษจําคุก หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ เชน การประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต หากผูใดประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไมได
รับอนุญาต ผูน้ันอาจถูกริบทรัพยสิน ตองโทษปรับหรือโทษจําคุก หรือท้ังจําท้ังปรับ สําหรับนิติบุคคลน้ัน 
กรรมการผูจัดการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล อาจตองโทษจากการ
ประกอบกิจการของนิติบุคคลได เวนแตพิสูจนไดวาการกระทําน้ันไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

กสทช. ยังมีอํานาจเพิกถอนสิทธิในการประกอบกิจการของผูใหบริการตามสัญญารวมการงานฯ หรือ
สัญญาใหดําเนินการฯ ได หากผูนั้นกระทําความผิดใดตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

10.3.5. อํานาจหนาที่ของ กสทช. 

กสทช. มีอํานาจหนาท่ีอยางกวางในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ตามท่ีบัญญัติไวใน พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และ พ.ร.บ. โทรทัศน 

 กสทช.ไดใชบังคับกฎระเบียบท่ีออกโดย คณะกรรมการ กทช. เกือบจะท้ังหมด และยังไดแกไขและออก
กฎระเบียบเพ่ิมเติม โดยหลักเกณฑที่ใชอยูในปจจุบัน ไดแก (1) ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมท่ี
ตองไดรับใบอนุญาต (2) คุณสมบัติและวิธีการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมท้ังสามแบบใน
ประเทศไทย (3) มาตรการการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม (4) คาธรรมเนียมใบอนุญาต (5) การครอบงํา
กิจการโดยคนตางดาว (6) การคงสิทธิเลขหมาย (7) การปอง กันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือ



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 544 

กอใหเกิดความไมเปนธรรม (8) การใชและเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม (9) กระบวนการรับเร่ืองรองเรียนและ
พิจารณาเร่ืองรองเรียนของผูใชบริการ (10) มาตรฐานสัญญาโทรคมนาคม (11) อัตราข้ันสูงของคาบริการและ
การเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนา (12) การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ (13) การใชบริการขาม
โครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีภายในประเทศ (14) การใชโครงขายพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน และ (15) การขาย
สงบริการและบริการขายตอบริการ 

ในเร่ืองการจัดสรรคล่ืนความถี่น้ัน พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 กําหนดให กสทช. จะตอง
ใชวิธีการประมูลเพ่ือจัดสรรคล่ืนความถ่ีท่ีใชในกิจการโทรคมนาคมเทาน้ัน เวนแตในกรณีเปนคล่ืนความถ่ี ท่ีมี
เพียงพอตอการใชงานหรือนําไปใชในกิจการบางประเภทท่ีไมมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไรซ่ึงอาจใชวิธีการอ่ืน
ได 

10.3.6. ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม  

ผูใหบริการโทรคมนาคมทุกรายท่ีไมใชผูประกอบการตามสัญญารวมการงานฯ หรือสัญญาให
ดําเนินการฯ ซ่ึงไดทํากอนวันท่ี พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผลใชบังคับ จะตองขอใบอนุญาต
ประเภทใดประเภทหน่ึงจาก กสทช. ดังตอไปน้ี 

ใบอนุญาตแบบท่ีหน่ึง ไดแก ใบอนุญาตสําหรับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไมมีโครงขาย
โทรคมนาคมเปนของตนเอง และเปนกิจการท่ีมีลักษณะสมควรใหมีการบริการไดโดยเสรีในประเทศไทย ท้ังน้ี 
เม่ือผูประสงคจะประกอบกิจการลักษณะดังกลาวไดแจงให กสทช. ทราบแลว กสทช. ตองออกใบอนุญาตให
ประกอบกิจการใหแกผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ใบอนุญาตแบบท่ีสอง ไดแก ใบอนุญาตสําหรับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีหรือไมมีโครงขายเปน
ของตนเอง ซ่ึงเปนการประกอบกิจการท่ีมีวัตถุประสงคใหบริการจํากัดเฉพาะกลุมบุคคลหรือเปนการประกอบ
กิจการท่ีไมมีผลกระทบโดยนัยสําคัญตอการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม หรือตอประโยชนสาธารณะและ
ผูบริโภค ท้ังน้ี กสทช. จะตองออกใบอนุญาตใหแกผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการลักษณะดังกลาว เม่ือ
ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑมาตรฐานท่ีประกาศกําหนดไวลวงหนา 

ใบอนุญาตแบบท่ีสาม ไดแก ใบอนุญาตสําหรับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงขายเปนของ
ตนเอง ซ่ึงเปนการประกอบกิจการท่ีมีวัตถุประสงคในการใหบริการแกบุคคลท่ัวไปจํานวนมาก หรืออาจมี
ผลกระทบโดยนัยสําคัญตอการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม หรืออาจกระทบตอประโยชนสาธารณะ หรือมีเหตุ
จําเปนตองคุมครองผูบริโภคเปนพิเศษ ท้ังน้ี กสทช. มีดุลยพินิจในการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการ
ลักษณะดังกลาวใหแกผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

คณะกรรมการ กทช. เร่ิมใหใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมต้ังแตป พ.ศ. 2548 ท้ังน้ี หาก
การใหบริการโทรคมนาคมจะตองใชคล่ืนความถ่ี ผูขอรับใบอนุญาตจะตองขอใบอนุญาตใชคล่ืนความถ่ีตาม 
พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ 2553 โดยใชวิธีการประมูลคล่ืนความถี่จาก กสทช. เทาน้ัน ยกเวนแตในกรณี
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เปนคล่ืนความถ่ี ท่ีมีเพียงพอตอการใชงานหรือนําไปใชในกิจการบางประเภทท่ีไมมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหา
กําไร  ตามท่ีไดกลาวไวขางตน  

10.3.7. ใบอนุญาตเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ผูใด ทํา มี ใช นําเขา สงออก หรือคาซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม ตองไดรับ
ใบอนุญาตจาก กสทช. โดยเงื่อนไขใบอนุญาตเปนไปตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ซ่ึงแตกตางกันไปตามแตละ
ประเภทใบอนุญาต หากผูใดฝาฝน อาจตองโทษปรับ จําคุก หรือท้ังจําท้ังปรับ และศาลอาจมีคําส่ังใหริบส่ิงท่ีใช
ในการกระทําความผิดน้ันได 

10.3.8. สิทธิแหงทาง 

ผูรับใบอนุญาตสามารถใชสิทธิแหงทางโดยนิติกรรมสัญญาหรือสิทธิแหงทางโดยกฎหมาย สําหรับการ
ขอสิทธิแหงทางโดยกฎหมายน้ันเปนไปตามประกาศ กสทช. เร่ือง สิทธิแหงทาง  โดยนิยามของ “สาย” 

หมายความรวมถึง สายนําสัญญาณโทรคมนาคมตัวนําทองแดง (Copper) หรือตัวนําเสนใยแกวนําแสง 
(Optical Fiber) หรือสายอ่ืนใดท่ีใชในกิจการโทรคมนาคม สวน “อุปกรณ” น้ันหมายความวา อุปกรณประกอบ
ใด ท่ีตองติดต้ังตามเสา ทอ ท่ีดิน หรือส่ิงกอสรางใดหรือในท่ีดิน เพ่ือใชในกิจการโทรคมนาคม ท้ังน้ีไมรวมถึง
อุปกรณของผูใชบริการ (Customer Premises Equipment หรือ CPE) 

ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตตองการขอสิทธิแหงทางโดยกฎหมาย ผูรับใบอนุญาตสามารถรองขอให 
กสทช. พิจารณาอนุญาตแผนผังตําแหนงการติดต้ัง ลักษณะทิศทาง และแนวเขตในการใชสิทธิแหงทางโดย
กฎหมาย โดยในการใชสิทธิแหงทางโดยกฎหมายน้ี ผูรับใบอนุญาตจะตองตกลงคาตอบแทนการใชประโยชนกับ
เจาของพ้ืนท่ี หนวยงานดานสาธารณูปโภค หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ หากผูรับใบอนุญาตไมสามารถตกลงได 
ผูรับใบอนุญาตสามารถรองขอให กสทช. พิจารณาวินิจฉัยเพ่ือบังคับกับบุคคลดังกลาวตอไปได  

กสทช. มีนโยบายสงเสริมการลงทุนและการใชงานโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน ซ่ึงรวมถึง 

• การใชเสา (towers) สถานท่ี (sites) สายอากาศ (antenna) แหลงจายไฟ (power supplies) 

และส่ิงอํานวยความสะดวก (facilities) อ่ืนๆ 

• การใชพ้ืนท่ีท่ีเปนเขตท่ีมีกฎหมายกําหนดไวเพ่ือสงวนและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และ  

• การพัฒนาโครงขายโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรหนาแนน 

ผูใดท่ีเปนเจาของพ้ืนท่ีอาจตองเขาทําสัญญากับผูรับใบอนุญาตท่ีขอใชสิทธิแหงทางโดยกฎหมายบน
พ้ืนท่ีน้ันๆ อยางไรก็ดี คาตอบแทนการใชประโยชนจะเรียกเก็บไดเทาท่ีจําเปน เจาของพ้ืนท่ีหรือท่ีดินอาจปฏิเสธ
ไดเฉพาะในกรณีท่ีพ้ืนท่ีไมเพียงพอ (lack of capacity) มาตรฐานความปลอดภัย ความนาเช่ือถือของระบบ และ
เหตุผลทางวิศวกรรม หรือกรณีอ่ืนใดตามท่ี กสทช. กําหนด ในระหวางท่ี กสทช. ยังไมไดกําหนดหลักเกณฑ
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เก่ียวกับคาตอบแทนการใชประโยชนของการใชสิทธิแหงทางโดยกฎหมาย อัตราคาตอบแทนการใชประโยชน
ดังกลาวใหเปนไปตามความตกลงรวมระหวางคูสัญญา ซ่ึงตองอยูบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค เปนธรรม และ
ไมเลือกปฏิบัติ 

10.4. การใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 กสทช. ออกประกาศการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน โดยตามประกาศ
การใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันฉบับน้ี ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามซ่ึง
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีหนาท่ีใหผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนรวมใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของตนดวย  
อยางไรก็ดี หลักเกณฑเร่ืองการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันน้ีไมนํามาใชในกรณีที่โครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมของผูใหบริการโทรคมนาคมรายดังกลาวมีอยูไมเพียงพอ หรือการอนุญาตใหใชโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมรวมกันจะทําใหเกิดปญหาทางเทคนิคท่ีอาจไปรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือเปนเหตุขัดขวางการ
โทรคมนาคม ผูรับใบอนุญาตท่ีใหผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนรวมใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันมีหนาท่ีจัดสง
สําเนาสัญญาการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันให กสทช. ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดมีการลงนาม 

ประกาศการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันกําหนดใหคาตอบแทนการใชโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมรวมกันจะตองสมเหตุสมผล เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติระหวางผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีขอใช
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน ประกาศฉบับน้ียังมีบทบัญญัติกําหนดหนาท่ีของผูรับใบอนุญาตแบบท่ี
สามและกําหนดเก่ียวกับขอเสนอการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน การเจรจา รวมถึงกระบวนการ
ระงับขอพิพาท โดยผูรับใบอนุญาตแบบท่ีสามมีหนาท่ีตองจัดเตรียมและนําสงขอเสนอการใชโครงสรางพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมรวมกัน (ตามท่ีประกาศกําหนด) ใหแก กสทช. พิจารณา โดยในกรณีท่ีเปนผูรับใบอนุญาตอยูกอน
วันท่ีประกาศการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันมีผลใชบังคับ ตองจัดสงภายใน 90 วัน นับแตประกาศ
ดังกลาวมีผลใชบังคับ สําหรับในกรณีท่ีเปนผูรับใบอนุญาตภายหลังจากประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ ตอง
จัดสงภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีเร่ิมใหบริการ 

10.5. การขายสงบริการและบริการขายตอบริการ  

เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ กทช. ออก ประกาศขายสงขายตอบริการ  ซ่ึงเก่ียวกับการขายสง
บริการและบริการขายตอบริการโทรคมนาคม แมวาคณะกรรมการ กทช. จะถูกแทนท่ีโดย กสทช. ตาม พ.ร.บ. 
องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ 2553 ก็ตาม ประกาศฉบับน้ียังคงมีผลใชบังคับตอไป วัตถุประสงคหลักของประกาศ
ฉบับน้ีมีข้ึนเพ่ือกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายสงบริการและบริการขายตอบริการ 
เพ่ือสนับสนุนกิจการโทรคมนาคมใหเปนไปโดยเสรีและอยางเปนธรรม และสงเสริมใหมีผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายใหมเขาสูตลาดอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการโทรคมนาคม 

ตามประกาศขายสงขายตอบริการน้ี การขายสงบริการโทรคมนาคมรวมถึงการใหเชาอุปกรณหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกของโครงขายโทรคมนาคม หรือการขายบริการโทรคมนาคม บริการขายสงบริการท่ีตองจัดใหมี
เพ่ือใหบริการขายตอบริการได รวมไปถึง 



สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

สวนท่ี 1 สวนสรุปขอมูลสาํคัญ หนาท่ี 547 

• บริการโทรคมนาคมเพ่ือสาธารณะ (Public Switched Telecommunication Services) (เชน บริการ
โทรศัพทประจําท่ี บริการโทรศัพทสาธารณะ บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี บริการเสริมท่ีเก่ียวของกับบริการ
โทรศัพทประจําท่ี บริการโทรศัพทสาธารณะ บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  บริการบนโครงขายรวมแบบ
ดิจิตอล) 

• บริการวงจร และชองสัญญาณเชา (Leased Circuit /Channel Services)  

• บริการโทรคมนาคมอ่ืนท่ี กสทช. อาจประกาศกําหนดเพ่ิมเติม 

ประกาศขายสงขายตอบริการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑไวหลายประการ ซ่ึงรวมถึง เงื่อนไขท่ีผูใดประสงคจะ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสงบริการหรือขายตอบริการ จะตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายสงบริการหรือขายตอบริการจาก กสทช. ท้ังน้ีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมขายสง
บริการตองจัดใหมีการขายสงบริการแกผูประกอบกิจการโทรคมนาคมขายตอบริการ อยางเปนธรรม 
สมเหตุสมผล ไมเลือกปฏิบัติ แบงแยก หรือ กีดกันผูประกอบกิจการโทรคมนาคมขายตอบริการรายใดรายหน่ึง  

ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสงบริการไมอาจปฏิเสธการขายสงบริการได เวนแตจะเปนไปตาม
ขอยกเวนท่ีกําหนดไวในประกาศขายสงขายตอบริการ หากผูประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสงบริการ
รายใดปฏิเสธท่ีจะไมขายสงบริการจะตองแจงรายละเอียดและเหตุผลของการปฏิเสธท้ังตอผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายตอบริการท่ีรองขอและ กสทช. เปนหนังสือภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับการรอง
ขอใหจัดใหมีการขายสงบริการ  

การเจรจาและเงื่อนไขของสัญญาขายสงบริการระหวางผูประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสงบริการและ
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายตอบริการจะตองเปนไปตามประกาศขายสงขายตอบริการ ในกรณีท่ีผู
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท้ังสองฝายไมสามารถเจรจาตกลงกันไดภายใน 45 วันนับแตวันท่ีผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายสงบริการไดรับการรองขอ คูกรณีตางมีสิทธิรองขอให กสทช. วินิจฉัยชี้ขาดได 

ประกาศขายสงขายตอบริการยังกําหนดหนาท่ีของผูประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสงบริการซ่ึงรวมถึง 
การงดเวนการกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหการขายตอบริการของผูประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายตอ
บริการไมสามารถใชงานไดตามปกติ และตองไมกอใหเกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคม หรืออาจกอใหเกิดเหตุ
ขัดขวางการโทรคมนาคม ท้ังน้ีเม่ือไดรับการรองขอ ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสงบริการมีหนาท่ี
ตองจัดใหมีการเขาถึงเพ่ือใชทรัพยากรโทรคมนาคม โครงสรางพ้ืนฐาน โครงขาย และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
จําเปนสําหรับการขายตอบริการตามสัญญาขายสงบริการ ท้ังน้ี หลักเกณฑการเขาถึงเพ่ือใชทรัพยากร
โทรคมนาคม โครงสรางพ้ืนฐาน โครงขาย และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนของผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายสงบริการจะตองไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ี กสทช. กําหนด  

ปจจุบัน กสท. โทรคมนาคม และเรียลมูฟ ซ่ึงเปนบริษัทยอยของทรู ไดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3G HSPA 

ตามประกาศน้ี โดย กสท. โทรคมนาคม ซ่ึงเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสงบริการ ได
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ดําเนินการขายสงบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3G HSPA บนคล่ืนความถี่ 850 MHz ใหแกเรียลมูฟ และเรียลมูฟนํา
บริการดังกลาวไปขายตอบริการใหแกผูใชบริการภายใตชื่อทางการคา True Move H 

10.6. บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (Universal Service Obligation หรือ USO) 

พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 2553 กําหนดให กสทช. จัดทําแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) โดยในแผนอยางนอยจะตองกําหนดพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย (เชน กลุม 

ผูมีรายไดนอย ผูพิการ และผูท่ีอยูในชนบท) ระยะเวลาในการดําเนินการ พรอมท้ังประมาณการคาใชจายท่ีจะ
เกิดข้ึน โดย คณะกรรมการ กสทช. จะตองกําหนดคาใชจายท่ีจะเรียกเก็บจากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือนําไปใชดําเนินการสนับสนุนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ
สังคม (USO) โดยคาใชจายดังกลาวจะตองไมเปนภาระแกผูรับใบอนุญาตมากจนเกินสมควร 

เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 กสทช. ไดออก ประกาศวิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการ 
USO ภายใตประกาศน้ี ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกประเภทจะตองนําสงเงินจํานวนสูงสุด
รอยละ 2.5 ของรายไดสุทธิ หลังหักคาใชจายตามท่ีกําหนดไวในประกาศดังกลาวใหแกสํานักงาน กสทช.  

ในการคํานวนคาธรรมเนียมบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) น้ัน ผูรับ
ใบอนุญาตสามารถนําคาใชจายใดๆ ซ่ึงจายใหกับผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนมาหักลดหยอนไดไมเกินรอยละ 60 ของ
รายไดรวม ท้ังน้ี ตามประกาศวิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการ USO น้ี กสทช. ไดกําหนด
รายการคาใชจายท่ีเกิดจากการซ้ือหรือเชาบริการโทรคมนาคมจากผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีสามารถนํามาหัก
ลดหยอนคาธรรมเนียมบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) ซ่ึงรวมถึง คาบริการ
เคเบ้ิลทองแดง (copper cable service) คาบริการเคเบ้ิลใยแกวนําแสง (fiber optic cable service) คาบริการ 

dark fiber ค า บ ริก าร Multiprotocol Label Switching (MPLS) ค าบ ริก าร International Private Leased 

Circuit (IPLC) คาบริการ Internet Protocol Virtual Private Network (IP VPN) คาบริการ Virtual Node (VN) 
คาบริการ Internet Protocol Transit (IP Transit) คาเชา Domestic Internet Exchange (DIX) และคาเชา 
International Internet Gateway (IIG) เปนตน 

ท้ังน้ี กสทช. ไดประกาศแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) เพ่ือ
กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการใหบริการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) ซ่ึง
รวมถึงพ้ืนท่ีเปาหมายและกลุมเปาหมายดวย 

10.7. การแขงขันอยางเปนธรรม  

ภายใต พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม น้ัน กสทช. มีอํานาจกําหนดมาตรการเฉพาะตามลักษณะการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมมิใหผูรับใบอนุญาตกระทําการอยางใดอยางหน่ึงอันเปนการผูกขาด หรือลด หรือ
จํากัดการแขงขันในการใหบริการโทรคมนาคม โดยมาตรการตางๆ เหลาน้ันอาจหาม หรือใหดําเนินการ แลวแต
กรณี ในเร่ืองดังตอไปน้ี 
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• การอุดหนุนการบริการ 

• การถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน 

• การใชอํานาจเหนือตลาดท่ีไมเปนธรรม 

• พฤติกรรมกีดกันการแขงขัน  

• การคุมครองผูประกอบการรายยอย 

กสทช. มีอํานาจในการกําหนดมาตรการปองกันการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแขงขันและมาตรการสงเสริม
การแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมระหวางผูประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยในอดีต หนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับ
ดูแลไดออกประกาศเพ่ือสงเสริมการแขงขันในตลาดหลายฉบับดวยกัน เชน ประกาศท่ีเก่ียวของกับการกระทําท่ี
เปนการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแขงขัน ผูมีอํานาจเหนือตลาด (Significant Market Player หรือ SMP) 
การกําหนดตลาดท่ีเก่ียวของและการควบรวมกิจการ 

10.7.1. การกระทําที่เปนการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแขงขัน 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ กทช. ไดออกประกาศปองกันการผูกขาด  เพ่ือกําหนด
มาตรการปองกันไมใหมีการผูกขาดหรือการกระทําท่ีไมเปนธรรมตอการแขงขันในธุรกิจโทรคมนาคม ประกาศ
ปองกันการผูกขาดกําหนดหลักเกณฑสําหรับธุรกิจโทรคมนาคมซ่ึงนอกเหนือไปจาก  พ.ร.บ. การแขงขันทาง
การคาฉบับใหม ซ่ึงมีผลบังคับใชในวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑที่ออกภายใต พ.ร.บ.ดังกลาวโดย
คระกรรมการแขงขันทางการคาท่ีเก่ียวของกับการปองกันการผูกขาดและการกระทําท่ีขัดตอการแขงขันซ่ึงผูรับ
ใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามอยูแลว โดยประกาศปองกันการผูกขาดน้ีไดกําหนดการกระทําท่ีเปนการผูกขาด ลด
หรือจํากัดการแขงขันในกิจการโทรคมนาคมซึ่งหามผูรับใบอนุญาตกระทําการตางๆ ซ่ึงรวมถึง  

• การอุดหนุนการบริการและการอุดหนุนขามประเภทบริการไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม
ในบริการหรือกิจการท่ีมีการแขงขันในตลาดหรือท่ี กสทช. กําหนด โดยการใชขอไดเปรียบใน
การแขงขันของตนโดยมิชอบเพ่ือใหไดเปรียบในการแขงขัน หรือลด หรือจํากัดการแขงขันของ
ผูไดรับใบอนุญาตรายอ่ืน อันสงผลใหเกิดการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแขงขัน ในการ
ใหบริการโทรคมนาคม  

• การถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน โดยการเขาซ้ือหุนหรือถือหุนไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีใหบริการ
ประเภทเดียวกัน หรือการเชาซ้ือสินทรัพยท้ังหมดหรือบางสวนเพ่ือควบคุมนโยบายหรือการ
บริการธุรกิจของผูรับใบอนุญาตรายอ่ืน อันสงผลใหเกิดการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการ
แขงขันในการใหบริการโทรคมนาคม โดยไมไดรับอนุญาตจาก กสทช. และ/หรือ 
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• การใชอํานาจเหนือตลาดโดยมิชอบ ซ่ึงรวมถึงการกระทําใดๆ ของผูรับใบอนุญาตท่ีมีสวนแบง
การตลาดเกินกวารอยละ 25 ของแตละประเภทการบริการ หรือการกระทําอ่ืนใดของผูรับ
ใบอนุญาตท่ี กสทช. ประกาศกําหนดใหเปนผูมีอํานาจเหนือตลาด ซ่ึงมีลักษณะเปนการ
ผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแขงขันในการใหบริการโทรคมนาคม โดยประกาศฉบับน้ีได
กําหนดรายการการกระทําตองหาม ตัวอยางเชน 

(1) เลือกปฏิบัติทางดานอัตราคาบริการอยางไมเปนธรรม 

(2) กําหนดหรือรักษาระดับอัตราคาบริการอยางไมเปนธรรม 

(3) กําหนดอัตราคาบริการหรือสินคาตํ่ากวาทุน เพ่ือทําใหคูแขงไมสามารถแขงขันไดหรือ
เพ่ือใหบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือไดเปรียบในการแขงขัน 

(4) ระงับ ลด หรือจํากัดการบริการและการจําหนายสินคาหรือบริการโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร 

(5) จัดบริการแบบพวงขายบริการและสินคาแกผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนโดยเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม 

(6) ปกปดขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการใชบริการหรือใหบริการโดยเลือกปฏิบั ติอยางไมเปน
ธรรม และ 

(7) ใชขอมูลท่ีไดรับจากผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนเพ่ือใหไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปน
ธรรม 

ผูรับใบอนุญาตรายใดท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทําดังกลาวสามารถรองขอให กสทช. ดําเนินการไต
สวนผูรับใบอนุญาตท่ีมีการกระทําหรือพฤติกรรมดังกลาวและขอใหกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวได ท้ังน้ี ใน
กรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาผูรับใบอนุญาตรายใดกระทําการหรือมีพฤติกรรมอันเปนการผูกขาด หรือลด หรือ
จํากัดการแขงขันในการใหบริการกิจการโทรคมนาคม กสทช. ก็มีอํานาจส่ังใหดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเองได 
หากพบวามีการกระทําความผิดจริง กสทช. มีอํานาจกําหนดบทลงโทษบางประการแกผูรับใบอนุญาตรายน้ันได 

10.7.2. ผูมีอํานาจเหนือตลาด (Significant Market Player หรือ SMP) 

กสทช. กําหนดวิธีการพิจารณาลักษณะการเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดไวสามประการดังน้ี 

(ก) ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมซ่ึงมีสวนแบงตลาดมากกวารอยละ 50 กสทช. จะกําหนดให
เปนผูมีอํานาจเหนือตลาด 
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(ข) ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีสวนแบงตลาดระหวางรอยละ 25 ถึงรอยละ 50 กสทช. จะ
พิจารณาปจจัยอ่ืนๆ ประกอบกอนท่ีจะกําหนดใหผูใหบริการรายน้ันเปนผูมีอํานาจเหนือ
ตลาด และ 

(ค) ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมซ่ึงมีสวนแบงตลาดนอยกวารอยละ 25 กสทช. จะไมถือวาเปน
ผูมีอํานาจเหนือตลาด 

ท้ังน้ีผูใหบริการท่ีถูกกําหนดใหเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดจะตองปฏิบัติตามกฎการกํากับดูแลลวงหนา 
(Ex-ante regulations) เชน การใหบริการโครงขายแบบแยกสวน อัตราข้ันสูง และการแบงแยกทางบัญชี เปนตน 

10.7.3. การควบรวมกิจการและการถือหุนไขว 

ในป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ กทช. ไดออกประกาศควบรวม ซ่ึงประกาศฉบับน้ีกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการสําหรับการควบรวมและการถือหุนไขว โดยผูรับใบอนุญาตจะตองไดรับอนุญาตจาก กสทช. กอนการ
ควบรวมกิจการหรือการถือหุนไขว นอกจากน้ี ผูรับใบอนุญาตท่ีประสงคจะควบรวมหรือถือหุนไขวอาจตองนํา
สงผลรายงานการประเมินผลกระทบตอการแขงขันเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย  

การควบรวมกิจการตามประกาศควบรวม หมายความรวมถึง (1) การควบรวมกิจการโดยการรวมนิติ
บุคคล (2) การเขาซ้ือสินทรัพยไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน (3) การซ้ือหุนของผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหุนของผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออมผานผูรับใบอนุญาตท่ีมีอํานาจควบคุม ซ่ึงทําใหผูเขาซ้ือมีสัดสวนการถือครองหุนอยางนอย
รอยละ 30 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูรับใบอนุญาตรายอ่ืน ท้ังน้ี แมวาผูรับใบอนุญาตจะไมไดเขาถือครองหุน
ถึงรอยละ 30 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูรับใบอนุญาตรายอ่ืน แตก็ยังมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามประกาศควบ
รวมอยู หากผูรับใบอนุญาตไดเขามามีอํานาจควบคุมอยางมีนัยสําคัญในนิติบุคคลท่ีเปนผูถือหุนของผูรับ
ใบอนุญาตรายอ่ืน 

ในการขออนุญาตจากเลขาธิการ กสทช. กอนการควบรวมกิจการน้ัน ผูรับใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอ
อนุญาตควบรวมกิจการเพ่ือพิจารณาวาการควบรวมกิจการทําใหเกิดการครอบงําตลาดท่ีเก่ียวของหรือไม 
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 60 วันกอนการดําเนินการดังตอไปน้ี (1) จดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีที่การควบรวม
กิจการทําใหเกิดนิติบุคคลใหม) (2) ทําสัญญาซ้ือขายสินทรัพย (กรณีที่เขาซ้ือสินทรัพย) (3) ทําสัญญาซื้อขายหุน 
(ในกรณีท่ีเขาซ้ือหุน) ท้ังน้ีการพิจารณาวาการควบรวมกิจการสงผลใหเกิดการครอบงําตลาดท่ีเก่ียวของหรือไม
จะพิจารณาดวยดัชนีเฮอรฟนดาหล-เฮิรชแมน (HHI) 

หลังจากน้ัน เลขาธิการ กสทช. จะนําสงคําขอพรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของใหแก กสทช. เพ่ือพิจารณา 
โดย กสทช. สามารถปฏิเสธคําขอไดหากพิจารณาแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวจะทําใหเกิดการครอบงําตลาดท่ี
เก่ียวของข้ึน อยางไรก็ตาม กสทช. อาจอนุญาตใหมีการควบรวมกิจการไดหากพิจารณาแลวเห็นวาเปนไปเพ่ือ
ประโยชนทางดานเศรษฐกิจหรือความม่ันคงของประเทศ หรือเพ่ือสงเสริมใหมีการลงทุนและสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
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นอกจากน้ี ประกาศควบรวมยังหามการถือหุนไขวไมวาจะควบรวมกิจการระหวางกันหรือไมก็ตาม การ
ถือหุนไขวท่ีตองหามตามประกาศน้ีตองเปนการถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมอันกอใหเกิดอํานาจเหนือ
ตลาดของอีกบริษัทหน่ึง ไมวาจํานวนหุนท่ีถือไขวกันน้ันจะมากนอยเพียงใดก็ตาม ดังน้ัน ผูรับใบอนุญาตท่ี
ประสงคจะถือหุนไขวจะตองขออนุญาตจาก กสทช. กอน 

10.8. ขอหามการประกอบกิจการของคนตางดาว 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาวฯ กําหนดให “คนตางดาว” ท่ีประสงคจะประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ซ่ึงรวมถึงการประกอบกิจการโทรคมนาคม จะประกอบธุรกิจไดก็ตอเม่ือไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย  
และกําหนดนิยามคําวา “คนตางดาว”  หมายความวา 

(ก) บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 

(ข) นิติบุคคลซ่ึงไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ค) นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) นิติบุคคลซ่ึงมีหุนอันเปนทุนต้ังแตกึ่งหน่ึงของนิติบคุคลน้ันถือโดยบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือนิติ
บุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ลงทุนมีมูลคาต้ังแตก่ึงหน่ึงของทุนท้ังหมดในนิติบคุคลน้ัน หรือ 

(2) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียน ซ่ึงหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคล
ตาม (ก) และ 

(ง) นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงมีหุนอันเปนทุนต้ังแตกึง่หน่ึงของนิติบคุคลน้ันถือโดยบุคคล
ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ลงทุนมีมูลคาต้ังแตก่ึงหน่ึงของทุน
ท้ังหมดในนิติบุคคลน้ัน 

นอกจากน้ี พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ยังกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตแบบท่ีสองและผูขอรับ
ใบอนุญาตแบบท่ีสามตองมิใชนิติบุคคลท่ีเปน “คนตางดาว” ตามท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนตางดาวฯ  

10.9. การครอบงํากิจการโดยคนตางดาว 

ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองท่ีมี
โครงขายเปนของตนเอง และผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ยังถูกหามดําเนินการใดๆ 
ตามท่ีกําหนดไวใน ประกาศ กสทช. เร่ืองขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวฯ 
2555 ซ่ึงยกเลิกและมีผลใชบังคับแทน ประกาศ กทช. เร่ือง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการ
ครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. 2554 ฉบับเดิม โดยประกาศ กสทช. เร่ืองขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะ
เปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวฯ 2555 หามมิใหคนตางดาวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดําเนินงาน การแตงต้ังกรรมการ การแตงต้ัง
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ผูบริหารระดับสูง อันมีผลตอการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคม ของผูขอรับใบอนุญาต
ดังกลาวขางตน โดยคนตางดาวถูกหามกระทําการใดๆ อันเปน “การครอบงํากิจการ” ซ่ึงรวมถึง 

(ก) การถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงต้ังแตกึ่งหน่ึงของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด  

(ข) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในท่ีประชุมผูถือหุน หรือ 

(ค) การมีอํานาจในการแตงต้ังหรือการถอดถอนกรรมการต้ังแตกึ่งหน่ึงของกรรมการท้ังหมด 

นอกจากน้ี ประกาศ กสทช. เร่ืองขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวฯ 2555 
ยังไดกําหนดรายการตัวอยางของการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวไวดังน้ี 

(ก) การถือหุนเกินสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงตองนับรวมผูแทนหรือ
ตัวแทนของคนตางดาวดวย 

(ข) การมีสิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมผูถือหุนเกินกวาสัดสวนจํานวนหุนท่ีถือไวจริง หรือ 

(ค) การมีอํานาจควบคุมในการดําเนินงาน หรือ แตงต้ังกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงซ่ึงมีอิทธิพลตอการ
กําหนดนโยบายหรือการบริหารกิจการ เชน ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการ หัวหนา
ผูบริหารดานจัดซื้อ หรือหัวหนาผูบริหารดานการเงิน 

ท้ังน้ี ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง และผูขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม มีหนาท่ีตองกําหนดขอหามเก่ียวกับการครอบงํากิจการโดย
คนตางดาว และตองสงรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอหามดังกลาว เพ่ือปองกันการครอบงํากิจการโดยคน
ตางดาว ตามท่ีกําหนดไวในประกาศ กสทช. เร่ืองขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคน
ตางดาวฯ 2555 ดวย 

10.10. การแปลงสภาพขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและการส่ือสารแหงประเทศไทย 

เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยแปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
เปนบริษัทมหาชนจํากัด ช่ือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (หรือเรียกยอวา ทีโอที) และเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2546 การส่ือสารแหงประเทศไทยแปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายเปนบริษัทมหาชนจํากัด ช่ือ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (หรือเรียกยอวา กสท. โทรคมนาคม) โดยผลจากการแปลงสภาพ
ดังกลาว ทีโอทีและ กสท.โทรคมนาคม ไดรับโอนทรัพยสินโทรคมนาคมรวมท้ังความรับผิดจากหนวยงานเดิมและ
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก คณะกรรมการ กทช. ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 2543 เพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคมแตเพียงอยางเดียวโดยไมถือเปนองคกรท่ีมีอํานาจกํากับ
ดูแลอีกตอไป 



คําเตือน / ขอแนะนํา กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

 

คําเตอืน / ขอแนะนํา 

กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จึงไมมี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานท่ีปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน 

ในกรณีท่ีผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม  ผูลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัด
จําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

ผูสนใจลงทุนท่ีมีถ่ินฐานอยูในตางประเทศจะตองเปนผูรับภาระในเร่ืองของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

การพิจารณา รางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล มิไดเปน
การแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม  หรือไดประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตางๆ 

ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด รวมท้ังกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทจัดการ และจะตอง
เปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ  เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยของ
พนักงานได 

หนังสือช้ีชวนฉบับน้ีรวบรวมข้ึนโดยใชขอมูล ณ วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2561 



ภาคผนวก 1: รายงานการประเมินมูลคายุติธรรมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม  

จัดทําโดยบริษทั ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด (ฉบบัยอ) 
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

 

ภาคผนวก 1: รายงานการประเมินมูลคายุติธรรมทรัพยสินโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม  

จัดทําโดยบริษทั ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จํากัด  



 

 

 

 

 

 

 

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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หน้า 2 จาก 29 

บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

ผู้ ทําการประเมินมลูคา่ยติุธรรมของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื  นฐานโทรคมนาคมเพิ!มเติมครั  งที! 3 

19 กนัยายน 2560 
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หน้า 3 จาก 29 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินมลูคา่ยติุธรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ!มเติมครั "งที! 3 

หน้า 4 จาก 29 

 

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



รายงานการประเมินมลูคา่ยติุธรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานโทรคมนาคมเพิ!มเติมครั "งที! 3 

หน้า 8 จาก 29 

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 

  



รายงานการประเมินมลูคา่ยติุธรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื �นฐานโทรคมนาคมเพิ�มเติมครั �งที� 3 

หน้า 15 จาก 29 

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            
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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  
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จัดทําโดยบริษัท สีลม แอดไวเซอร่ี จํากัด (ฉบบัยอ) 
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
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รายงานการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิของกองทุนรวมโครงสรา้งพื นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

รายงานความเหน็ของผูป้ระเมนิ 

ที" 31/2560 

       

วนัที" 19 กนัยายน 2560 

 

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 



รายงานการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิของกองทุนรวมโครงสรา้งพื นฐานโทรคมนาคม ดจิทิลั 

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
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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 
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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 3: งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุด พ.ศ. 2558 2559 

และ 2560 

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 

 

 

ภาคผนวก 3: งบกําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด พ.ศ. 2558 2559 และ 2560 

 



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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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: _________________________________



�°��»�¦ 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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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: _________________________________



�°��»�¦ 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 

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 

 

19 

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) 
 

These financial statements are authorized by the
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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 
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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  
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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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issue on 15 February 2016
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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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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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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 
 

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) 
 

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 
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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”) 
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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: _________________________________
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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: _________________________________






















































































































































































