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รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน 
 

ของ 
 
 
 
 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
 
 

โดย 
 
 

 
 

บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด 
 
 

วันที่ 30 เมษายน 2562 
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สรุปสมมติฐานของผู้ประเมินส าหรับทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมคร้ังที่ 4 

 
 

 บริษัท เจย์ แคปปติอล แอดไวเซอรี จ ากดั บริษัท สีลม แอด๊ไวเซอรี่ จ ากดั 

วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่า 

 

วิธีประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow: DCF) ของทรัพย์สินที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุน และคิดลด (Discount) 
กลับด้วยด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : 
WACC) ของกองทุนฯ 

ระยะเวลาประมาณการ เสาโทรคมนาคม   

ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2577 

ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่ 

- ช่วงที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 15 กันยายน 

2576) : เป็นช่วงภายใต้การเช่าของ TUC 

ซึ่งเป็นไปตามสรุปร่างสัญญาเช่า 

- ช่วงที ่2 (16 กันยายน 2576 - 31 ธันวาคม 

2577) และประมาณการมูลค่าสุดท้าย 

(Terminal Value) : ผู้ประเมินฯ พิจารณา

ให้กลุ่ม TRUE ต่ออายุสัญญาเชา่ทั งหมด

กับกองทุนฯ เมื่อสัญญาเช่าของ TUC 

สิ นสุดลง 

 

FOC  

ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2577 

ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่ 

- ช่วงที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 15 กันยายน 

2576) : เป็นช่วงภายใต้การเช่าของ TUC 

และ TICC ซึ่งเป็นไปตามสรุปร่างสัญญา

เช่า 

- ช่วงที ่2 (16 กันยายน 2576 - 31 ธันวาคม 

2577) และประมาณการมูลค่าสุดท้าย 

เสาโทรคมนาคม   

ตั งแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2576 

ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่ 

- ช่วงที่ 1 (1 มกราคม 2563 - 15 กันยายน 

2576) : เป็นช่วงภายใต้การเช่าของ TUC 

ซึ่งเป็นไปตามสรุปสัญญาเช่า 

- ช่ ว งที่  2  ( 16  กันยายน 2576  –  30 

กันยายน 2576) และประมาณการมูลค่า

สุดท้าย (Terminal Value) ณ สิ นสุดปี  

2576 

 

 

 

FOC  

ตั งแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 เมษายน  2591 

ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ 

- ช่วงที่ 1 (1 มกราคม 2563 - 15 กันยายน 

2576) : เป็นช่วงภายใต้การเช่าของ TUC 

และ TICC ซึ่งเป็นไปตามสรุปร่างสัญญา

เช่า 

- ช่ ว งที่  2  ( 16  กั นยายน 2576  -  15 

กันยายน 2586) : เป็นช่วงต่ออายุสัญญา
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(Terminal Value): ผู้ประเมินฯ พิจารณา

ให้กลุ่ม TRUE ต่ออายุสัญญาเช่าทั งหมด

กับกองทุนฯ เมื่อสัญญาเช่าของ TUC 

และ TICC สิ นสุดลง 

เช่าของ TUC และ TICC อีก 10 ปี ตาม

เงื่อนไขในสรุปร่างสัญญาเช่า 

- ช่วงที่ 3 (16 กันยายน 2586 - 30 เมษายน  

2591) และประมาณการมูลค่าสุดท้าย 

(Terminal Value) ณ สิ นสุดปี 2591 

กระแสเงินสดจากเสาโทรคมนาคมของ TUC 

อัตราการเช่า  

 
- ช่วงที่ 1 : TUC เช่าเท่ากับ 2 พื นที่ (slot) 

บนเสาโทรคมนาคม โดยไม่มีผู้เช่าราย

อื่น 

- ช่วงที่ 2 : ผู้ประเมินฯ พิจารณาให้กลุ่ม 
TRUE เช่าเท่ากับ 2 พื นที่ (slot) บนเสา
โทรคมนาคม โดยไม่มีผู้เช่ารายอื่น 

- TUC เช่าเท่ากับ 2 พื นที่ (slot) บนเสา
โทรคมนาคม ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ โดยไม่มีผู้เช่ารายอื่น 

อัตราค่าเช่าส าหรับผู้เช่าในกลุม่ 
TRUE 
 

- เสาประเภทท่ีตั งอยู่บนดินมีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่  11,265.68 บาทต่อพื นท่ี (slot) ต่อเดือน

ในปี 2562 

- เสาประเภทที่ตั งบนดาดฟ้า มีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 10,289.77 บาท บาทต่อพื นที่ (slot) 

ต่อเดือนในปี 2562 

โดยมีอัตราการปรับเพิ่มขึ นร้อยละ 2.70 ต่อปี ตั งแต่ปี 2563 

อัตราค่าเช่าส าหรับผู้เช่ารายอื่น 

 
- เสาประเภทท่ีตั งอยู่บนดินมีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 15,020.90 บาทต่อพื นที่ (slot) ต่อเดือน

ในปี 2562 

- เสาประเภทที่ตั งบนดาดฟ้ามีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 13,719.69 บาทต่อพื นที่ (slot) ต่อ

เดือนในปี 2562  

โดยมีอัตราการปรับเพิ่มขึ นร้อยละ 2.70 ต่อป ีตั งแต่ปี 2563 

ค่าเช่าที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

- เสาประเภทที่ตั งอยู่บนดินมีอัตราค่าเช่าที่ดินรวมภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเริ่มต้นที่ 

6,477.00 บาทต่อเสาต่อเดือนในปี 2562 

- เสาประเภทที่ตั งบนดาดฟ้า มีอัตราค่าเช่าที่ดินรวมภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเริ่มต้นที่  

20,374.00 บาท บาทต่อเสาต่อเดือนในปี 2562 

โดยมีอัตราการปรับเพิ่มขึ นร้อยละ 2.20 ต่อปี ตั งแต่ปี 2563  
ค่าซ่อมบ ารุงรักษา ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าประกันภัย ค่ าป ระกั น ภัยประกอบด้ วย  ก รมธ รรม์

ประกันภัยการเส่ียงภัยทุกชนิด (All Risks 
Insurance) ร้อยละ 0.0174 ของทุนประกัน

ค่าประกันภัยเริ่มต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท ใน
ปี 2562 และมีอัตราเติบโตร้อยละ 3.07 ต่อปี 
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ทรัพย์สิน ของเสาประเภทที่ตั งอยู่บนดิน และ
บนดาดฟ้า ที่เท่ากับ 1.01 และ 0.27 ล้านบาท
ต่อปี ตามล้าดับ โดยทุนประกันทรัพย์สินมี
อัตราเติบโตเท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี และ
ก ร ม ธ ร ร ม์ ป ร ะกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ช ะ งั ก 
(Business Interruption Insurance) เ ท่ ากับ
ร้อยละ 0.0104 ของรายได้จากการด้าเนินการ 

ค่าย้ายเสาโทรคมนาคม กองทุนฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มเติมจากการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครั งที่ 4  
Capital Expenditure  ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมบ้ารุง และดูแลรักษาทรัพย์สินตลอดอายุ

สัญญาเช่า 
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่ารายอื่น 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ร้อยละ 0.15 ของรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายหลักในการด้าเนินงาน 

กระแสเงินสดจาก FOC ของ TUC RMV และ TICC 

อัตราการเช่า - ช่วงที่  1 : TUC และ TICC เช่าร้อยละ 

80.00 ของจ้านวนคอร์กิโลเมตรทั งหมด 

โดยไม่มีผู้เช่ารายอื่น 

- ช่วงที่ 2 : ผู้ประเมินฯ พิจารณาให้กลุ่ม 
TRUE เช่าร้อยละ 80.00  ของจ้านวน
คอร์กิโลเมตรทั งหมด โดยไม่มีผู้เช่าราย
อื่น 

- TUC และ TICC เช่าร้อยละ 80.00 ของ
จ้านวนคอร์กิ โลเมตรทั งหมด ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ โดยไม่มีผู้เช่า
รายอื่น 

อัตราค่าเช่า 350 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ส้าหรับผู้เช่าที่เป็นบริษัทในกลุ่ม TRUE  

500 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ส้าหรับผู้เช่ารายอื่น  

ส่วนลด  ส่วนลดประกอบไปด้วยการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการ
บ้ารุงรักษาตามสภาพ (Corrective Maintenance) เท่ากับ 4,410.00 บาทต่อกิโลเมตรต่อปี 
และ 6,615.00 บาทต่อกิโลเมตรต่อปี ตามล้าดับ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่า 

ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง  55.00 บาท ต่อ pole ต่อปี หรือคิดเป็น 1,925.00 บาท ต่อกิโลเมตรต่อปี  
ค่าซ่อมบ ารุงรักษา ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมบ้ารุง และดูแลรักษาทรัพย์สินตลอดอายุ

สัญญาเช่า ตามส่วนลดที่ได้กล่าวในข้างต้น 
ค่าประกันภัย ค่ าป ระกั น ภัยประกอบด้ วย  ก รมธ รรม์

ป ร ะกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ช ะ งั ก  ( Business 
Interruption Insurance) เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ 
0.0104 ของรายได้จากการด้าเนินการ 

ค่าประกันภัยเริ่มต้นเท่ากับ 0.50 ล้านบาท ใน
ปี 2562 และมีอัตราเติบโตร้อยละ 3.07 ต่อปี 



เอกสารแนบ 4 
 

 

IV - 9 

ค่าย้าย FOC กองทุนฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มเติมจากการเข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมครั งที่ 4  
Capital Expenditure  ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่าราย

อื่น 
ร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่าราย
อื่น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ร้อยละ 0.15 ของรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายหลักในการด้าเนินงาน 
อัตราการเติบโตของกระแสเงนิสด
หลังจากชว่งระยะเวลาประมาณการ 
(Terminal Growth Rate)  

เสาโทรคมนาคม   

ร้อยละ 1.00 

FOC  

ไม่มี 

เสาโทรคมนาคม   

ไม่มี 

FOC  

ไม่มี 
อัตราคดิลด (Discount Rate) จาก
ต้นทนุทางการเงนิถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนกั (Weighted Average Cost 
of Capital : WACC) 

ร้อยละ 7.03 ร้อยละ 7.12 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว 
(Sensitivity Analysis) 

ท้าการวิ เคราะห์ความอ่อนไหวโดยการ
เปล่ียนแปลงจ้านวนพื นที่บนเสาโทรคมนาคม
ที่ เ ช่ า โดยก ลุ่ม TRUE ส้าหรับระยะเวลา
ประมาณการช่วงที่ 2 และประมาณการมูลค่า
สุดท้าย  (Terminal Value) ระหว่าง  1.00 – 
2.00 พื นที่ (slot) และอัตราการเช่า FOC ที่เช่า
โดยกลุ่ม TRUE ส้าหรับระยะเวลาประมาณ
การช่วงที่ 2 และประมาณการมูลค่าสุดท้าย 
(Terminal Value) ระหว่างร้อยละ 70.00 – 
80.00  

ท้าการวิ เคราะห์ความอ่อนไหวโดยการ
เปล่ียนแปลงอัตราคิดลด  (Discount Rate) 
ระหว่างร้อยละ 6.62 – 7.62 และอัตราการ
เติบโตของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลา
ป ร ะ ม าณก า ร  ( Terminal Growth Rate) 
ระหว่างร้อยละ -0.50 – 0.50 
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ความเห็นของบริษัทจดัการ  

บริษัทจัดการได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื นฐานเพิ่มเติมครั งที่ 4 รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั งสองราย ได้แก่ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอ
รี จ้ากัด และ บริษัทสีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จ้ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน และได้รับการอนุมัติจากส้านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินและสมมติฐานส้าหรับการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินทั งสองรายมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากถูกจัดท้าขึ นด้วยวิธีการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับโครงสร้างการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคม กล่าวคือ เป็นวิธีการค้านวณด้วย
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) ซึ่งค้านึงถึงผลการด้าเนินงานและความสามารถในการสร้าง
กระแสรายได้ของทรัพย์สินในอนาคต ซึ่งวิธีดังกล่าวจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินท่ีกองทุนจะเข้าลงทุนได้  

สมมติฐานท่ีผู้ประเมินทั งสองรายใช้ในช่วงระยะเวลาประมาณการส้าหรับการประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ที่มีส้าคัญ อ้างอิงถึงสรุปสาระส้าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุน กล่าวคือ การประมาณการรายได้

อ้างอิงตามเงื่อนไขใน สัญญาเช่า ด้าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ระหว่างกองทุนกับผู้เช่าและ

บริหารจัดการหลัก ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้ระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีผลต่อรายได้ของกองทุน อาทิ อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่า

ไว้อย่างชัดเจนและแน่นอน โดยในการประมาณการรายได้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมและรายได้ค่าเช่า FOC จากผู้เช่ารายอื่น 

ผู้ประเมินทั งสองรายได้ใช้สมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) โดยมิได้มีสมมติฐานในการรับรายได้

ค่าเช่าจากผู้เช่ารายอื่น ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน อาทิ ค่าเช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายสิทธิแห่งทาง (Rights 

of Way Costs) ค่าย้ายเสาโทรคมนาคมและ FOC และค่าใช้จ่ายการตลาด อ้างอิงตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเช่า

ด้าเนินการ และบริหารจัดการหลักที่ได้มีการแก้ไขและแทนที่ ระหว่างกองทุนกับผู้เช่าและบริหารจัดการหลัก และสัญญา

บริการหลัก อย่างไรก็ดี ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีการปรับปรุงสมมติฐานบางอย่างด้วยดุลยพินิจของผู้ประเมิน โดยอาศัย

ข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่นอัตราเงินเฟ้อ และการประมาณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) เป็นต้น  

ในส่วนของสมมติฐานของการประมาณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) ของเสาโทรคมนาคม ผู้ประเมินทั งสอง

รายได้อ้างอิงอัตราค่าเช่า อัตราการเช่า และค่าเช่าที่ดิน ตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าหลักในปัจจุบัน ซึ่งข้อก้าหนดและเงื่อนไข

ของสัญญาเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปในตลาดและการด้าเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and industry normal practice) 

โดยผู้ประเมินรายหน่ึงใช้สมมติฐานส้าหรับอัตราการเติบโตของกระแสเงนิสดหลังช่วงการประมาณการ (Terminal Growth 

Rate) ที่ร้อยละ 1 ซึ่งพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดที่คาดการณ์ หลังหักอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย ในขณะท่ีผู้

ประเมินอีกหนึ่งรายใช้สมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption) ว่าไม่มีอัตราการเติบโตของกระแสเงินสด

ดังกล่าว ส้าหรับสมมติฐานของการประมาณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) ของ FOC ผู้ประเมินทั งสองรายได้อ้างอิง

อัตราค่าเช่า อัตราการเช่า และค่าสิทธิแห่งทาง  (Rights of Way costs) ตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าหลักในปัจจุบันซึ่ง

ข้อก้าหนดและเงื่อนไขของสัญญาเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปในตลาดและการด้าเนินธุรกิจโทรคมนาคม (Market and 

Industry Normal Practice) และใช้สมมติฐานส้าหรับอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังช่วงการประมาณการ 

(Terminal Growth Rate) ที่ร้อยละ 0 ซึ่งถือเป็นการใช้สมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption)  



เอกสารแนบ 4 
 

 

IV - 11 

ส้าหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ผู้ประเมินรายหนึ่งได้ท้าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ตามลักษณะการด้าเนินการทางธุรกิจของทรัพย์สินตามการเปล่ียนแปลงของอัตราการเช่าของพื นที่บนเสาโทรคมนาคม 

และอัตราการเช่า FOC ที่เช่าโดยกลุ่ม TRUE ในขณะที่ผู้ประเมินอีกรายหนึ่ง ได้ท้าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการ

เปล่ียนแปลงอัตราคิดลด (Discount Rate) และอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดภายหลังระยะเวลาประมาณการ 

(Terminal Growth Rate) โดยบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล 

เนื่องจากเป็นการสะท้อนช่วงของมูลค่าทรัพย์สินผ่านทั งปัจจัยทางธุรกิจ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของอัตราคิดลด 

อนึ่ง บริษัทจัดการมีความเห็นว่า วิธีการคิดอัตราคิดลด และอัตราคิดลดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั งสองราย

ก้าหนดเป็นวิธีการและอัตราที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสภาวะตลาดทุนโดยภาพรวม สภาวะเศรษฐกิจและ

โครงสร้างเงินทุนปัจจุบันของกองทุน กล่าวคือ สมมติฐานต้นทุนการกู้ยิมเงินท่ีใกล้เคยีงกบัอัตราดอกเบี ยของการกู้ยืมเงนิที่

กองทุนได้รับจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อในปัจจุบัน รวมถึงสัดส่วนหนี สินต่อทุนในระยะยาว  

ทั งนี ความเห็นดังกล่าวของบริษัทจัดการ ตั งอยู่บนปัจจัยสภาพแวดล้อมการด้าเนินธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในอนาคตซึ่งอาจมิได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผลประกอบการที่เกิดขึ นจริงอาจจะ

แตกต่างการสมมติฐานดังกล่าว และอาจส่งผลให้ความเห็นของบริษัทจัดการมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต  

 


